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Eduardo Suplicy. · - - -..- ............ ,_ ........ _,_, ____.,
Defende isenção por pane da Mesa do Senado e
dos senhores parlamentares, no confronto entre policiais
e manifestantes civis em frente ao Palácio do Congresso
Nacional. Sen. Geraldo Melo ......- ........-·-·-·---.....
Solicita providências imediatas em defesa de manifestantes civis envolvidos em confronto com policiais
em frente ao Palácio do Congresso Nacional. Sen. Emília Fernandes .... - ......- .....................................- ....- .... .
Critica o desempenho da Polícia Mili!ar do Distrito Federal nas recentes manifestações populares realiza.
das em frente ao Palácio do Congresso Nacional. Sen.
Benedita da Silva. ................- .................................- .....
PROGRAMA DE RENDA MfNIMA
Defende a constitucionalidade da Lei ,.;.
12.615198. Sen. Eduardo Suplicy ........................ - _ .....
PROJETO DE U:l
PLS n" 106198, que acrescenta dispositivo ao art.
774 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sen. José 1gnácio Ferreira. ......- - - - - - - · - - - - - - - - ·
PLS n" 107198, que altera a redação do § 5" do
an. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sen.
José 1~o Ferreira. ___...... ____,................--·-··
PLS n" 10&98, que altera a redaçlo do an. 767 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Sen. José lgnácio
Ferreira. ............ - .... - ........................................- .........
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PLS o!. 109/98, que altera o arl. 628 da Lei
n!. S.869n3 (Código de Processo Civil). Sen. J~
lgn&:ioPLS n" 11~. que altera o art. 261 da Lei o!.
9.SOJ/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Sen. J~ lgn&:io
PI..S n" 111198, que dispõe sobre Política Nacional de Resfduos Sólidos e dá outras providências. Scn.
los! lgnãcio Ferreira.-·---······-············--·--···-·
E'nc:arrirtmd> a vocação do PLC ~ 9198 (~ 4.3%98,
na aigcm), que cria GratifiCaÇão de Desempenho da
Ati~dadc de O&cia e Tecnologia- GDCT. Scn. Nabor
Jún•or. ________.. _____..__.............._ ...._ .......
Encaminhando a vocação do PLC n' 9198 (n"
4.396/98, na origem). que cria Gratificação de Desempenho de Atividade de Olncia e Tecnologia - GDCT.
Scn. Romeu
Lcitura do PLC n" 15198 (n" 4.359, na origem).
que cria a camira de Policial Rodoviário Federal e dá
outras providências. Scn. Emilia Fernandes.--·--..·PLS n" 112198, que altera o art. 369 da Consolidação das Leis do Trabalho (Deereto-Lci n" 5.452/43),
permitindo maior percentual de lripulaçlo estrangeira
em embarcações nacionais, quando oriunda de países integrantes do Mcrccsul. Sen. Júlio
PLS n" 113198, que acrescenta parágrafo ao art.
791. da ~lidação das Leis do Trabalho. Scn. ~ lgnácio
--~
PLS n" 114198, que altera o art. 775 da Consolidação das Leis do Trabalho. Scn. Jos! lgnãcio Ferreira_
PLS n" 115/98, que acrescenta dispositivo ao art.
778 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sen. J~ lg·
nácio Ferreira.-·--·----..- -....·--....-.--..-·
PLS n" 116198, que a!Jera o art. 783 da Consolidação das Leis do Trabalho. Scn. J~ lgnácio Ferreira. ..
Discutindo o PLS n" 142195, que cria o Programa de
Estímulo ao Primeiro Emprego- Pfl'E. Scn. Osmar Dias. •
Discutindo o PLS n"l42195, que cria o Progr.una .
de Estímulo ao Prilnciro Emprego - PEPE. Sen. Emilia
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de Estímulo ao Primeiro Emprego - PEPE. Sen. Romeu

Discutindo o PLS n" 142195. que cria o Programa de
Estímulo ao Primeiro Emprego- Pfl'E. Scn. Pedro Piva_
Encaminhando a votaçlio do PLS n" 142195, que
cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emp~ego PEPE. Scn. Hugo Napoleão.--·------·---Encaminhando a votaçlio do PLS 142195, que cria
o Programa de Estímulo ao Primeiro Emp~ego - PEPE.
Sen. Emitia Femandes.......- -.. -------..- - Encaminhando a vocação do PLS o!. 142195, que
cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emp~ego PEre. Scn. Eduardo Suplicy. --..- - - - - - - - Encaminhando a votaçllo do PLS n" 142195, que
cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emp~ego PEI'f.. Scn. Pedro Piva.--....-...- - - - · - - - - Lcitura do PLC o!. 16198 (n" 4.099198, na origem), que dispõe sobre a m:stn~tur.IÇ!o da Justiça Federal de Primeiro Grau da4! Regiio. Sen. Nabor Júnior,_
Leitura do PLC "" 17i98 (n" 4.SJ2198, na origem), que cria, no lmbi.to das Forças Armadas. a Correi·
ra de Tecnologia Militar, a Gratificação de Desempenho

PLS ""I 17198. que autoriza o Poder Executivo a
disponibilizar, ero nfvel nacional, número telel'õnico
destinado a atender denúncias de viol&cia contra a mulher. Scn. Emilia Fernandes .... -·-·----..·-·-·-·-..

PROJETO DE RESOLUÇÃO
'
EncanÍinhando a~ do PR n"49198. que lBJ10ri.
za a l1nilk> a cmtrarar cperação de a!dito externo junto ao
Banco Jnlanacimal para Recmslruçlio de Desenvolvimento
- BIRD, ·no valor equivalenre a até US$198,000.000.00,
destinada a financiar pucialmenre o .............. de Desenvolvimento de Rcanos Húlria>s do ~~ Brasileiro PROÁGUA. Scn. los! Eduardo
Encaminhando a ~do PR~ 49/98, que autoriza a Unir10 a contratar opcraçlio de a!dito externo junto
ao Banco ln1ml:lcional para Realnstruçlio e DesenvoMmento- BIRD, no valor equivalente a US$198,000.000.00,
destinada a financiar parcialmente o ~ de Desenvolvimento de RCCW><JO Hídricos do Semi-Árido Brasileiro
- PROÁGUA. Scn. &Do Parga. - - - - - - - - · · ·
Defendendo projeto de rcsoluçio de sua autoria,
que veda operações de cr!dito externo sem concorr&cia
pública internacional devidamente comprovada. Sen.
Gilbeno Miranda. ;,;; ____.,______...........___ _
Enc:uninhando a votação do PR n" 28198 - Comissão de Assuntos Ecmômicos, que autoriza o Estdo do
Rio Grande do Sul a tontraJar opcraçlio de Jefinanciamento
de sua divida,' c:oosubstanciad no c:onlriiiO de conlisslio,
promessa de a<SUilÇão, ronsolidaçlio e ~efinanciamento de
dividas, c:clebrado com a União, em 26-1 1-97, 110 lmbiO>
do Programa de Apoio 1 R=ttuturaçlio e ao Ajuste Fiscal
dos Estalos. Scn. Bernardo
PR ""S4i98, que cria a Comisslio de Direitos Humanos e Quc.tões do Gênero. Sen. Emília FetnaMcs. -·
Encaminhando a votaçllo do PR ""5 1198, que au·
toriza o Estado do Amazonas a c:ontrat>r, junto l Caixa
EconOmica Fcdni-CEI', com o aval da União, no lmbiro
do Programa de Rtcsttuturaçlio e ao Ajuste Fiscal dos Estados, operação de a!dito no valor de RSI20.000.000,00.
Scn. Gilbeno
Encaminhando a ~do PR ""51198. que IBI10riza o Estdo do Amazcnao; a c:ontrarar,junlo l Caixa Eccnôroica Federal - CEF. com o aval da Uniã:>, 110 lmbito do
Programa de Apoio l ReeslnJlr.IÇlio a ao Ajuste Fiscal dos
Estados, apenw;;~o de cmlito 110 valor de RS 120.000.000.00.
Scn. 8emaJdo Calnl .... ---·~--------·
Discutiroo o PR n"29198,que au!Driza aRepúbllea Federativa do Brasil a c:ontrarar cperação de a!dito exlmJO com o Banque Nationale de Paris - BNP, no valor
equivalall" a US$7,013,100.00, de principal. dcstinand<He
os J<CUrSOS ao fumciamento parcial do Programa de Banco de Tesrs para Desenvolvimento de PropuiSOJeS de
Satélites. Scn. Lauro

Dutra.--·---·-..·-·-·
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Fetnandes.·--------..-·-------·-Discutindo PI..S n" 142195, que cria o Programa
Tuma. Discutiodo
- - - - -o-PLS
- -n"l42195,
- - - · -que
- -cria
- -..
- -..oPrograma
de Estímulo
ao Prilnciro Emprego
- PEPE. Scn.
Eduardo
Suplicy____________
..______
.._____
_

de Atividade de Tecnologia Militar e os cargos que
menciona. Scn. Nabor Júnior...._, ______..___ _
Leitura do PLC "" 18198 (n" 4.439/98, na origem), que denomina • Aeroporto Internacional Lurs
Eduardo Magalhles" o Aeroporto Internacional da O·
dade de Salvador, Estado da Bahia. Sen. Nabor Jú-
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (Vide SECA)
:'

REGIÃO AMAZóNICA
Ap~esenta trabalho do General Bayma Denys, sob~e o patrim&úo amaz.Onioo. defendendo a ocupação ra-
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clonai da AmazOrúa pelos brasUeiros. Sen. Bernardo Ca·
bral. .•••••••____, ................___ ....._ ............._. ____ ,,,.....

REQUERIMENTO
Requerimento n" 327198, solicitando infonnaçlle•
ao Ministro da lndúsaia, do Comércio e do Turismo. svbre possível descumprimento de regras do regime de importação de veículos automoiOres por parte da montadora Ford. Sen. Edison Lobão........- ......_ ............- ...........
Requerimento n" 33·1198, solicitando informações
ao Mirústro da Educação sobre recursos liberados pelo
Fundef ao Governo do Estado de Roraima. Sen. Romero
Jucá. ...................................................................................
Requerimento n" 335/98, solicitando informações
à Secretaria do Tesouro Nacional, aJravés do Mirústério
da Fazenda, sobre recursos liberados pelo Fundef ao Governo do Estado de Roraima. Sen. RomeroJucá. .............
Requerimento n" 336198, de homenagem de pesar
à famllia do Professor Uõnidas Rangel Xaus:t. Sen. Pedro
Encaminhando a votação do Requerimento n"
336198, de homenagem de pesar à fam/lla do Professor
Leônidas Rangel Xausa. Sen. Pedro Simon. ....................

Simon·-··················-······..··-···········-·..·········

SALÁRIO
Relala situat;ão de funcionários públicos do Estado de Santa Catarina, que estão sem receber seus salários, e CX>bra providências do Governo Estadual para solução imediata do problema. Sen. Esperidião Amin·-·····
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Fernandes.--··--·---·····-·····-·-·-·

153

Alcântara.··--·-·--··-----·-··-·····
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SEM-TERRA (Vide MINISTRO DA REFORMA

244

AGRÁRIA)
TESTE (Vide ARMA NUa.EARJ
UNIVERSIDADE (Vide GREVE)

245
252
253

Analisa crise da universidade brasUeira, como
cooaibuíção para a solução do problema. Sen. Guilherme Palmeira. ....................._ .........- ...·-··············-..•••••

188

103

(UFBA)

Comurúca pleito dos rq>resentantes da Universidade Federal da Bahía, no sentido de que a Mesa do Senado intermedeie as negociações entre o Executivo e a
comurúdade universitiri.a em greve. Sen. Josaphat Marinho. ····----···-·······-·-····-···-··········-····---··········
Compromeu>-se a encaminhar pleito da Universi-

SECA
Reivindica planejamento mais elaborado e melhor
organização do setor público no combate às secas no
País. Sen. Lúcio
Apela por providências preventivas e reparadoras
dos efeitos das secas no Vale do Jequitínhonba (MG) e
saúda os prefeitos mobilizados na "Marcha a Brasilia em
Defesa dos Murúcfpios". Sen. Júnia Marise. --·-·-..·Testemunho das medidas adotadas pelo Governo
Federal no combate à S«a no llOI"te de Minas Gerais e a
necessidade de mais investimentos governamentais naquela região. Sen. Franeelino Pereira.--··-··················

Denuncia má disaibuíção de recursos destinados
ao combate às secas no País e apela por mais seriedade e
ttansparincia no desempenho das atividades públicas.
Sen. Entilia
SEGURO DOENÇA
Esclarece pontos polêmicos de proi<'to de sua autoria, que regulamenta os planos e seguros de saúde.
Sen. Sebastião Rocha. .............- ......................- ............ .

dade Federal da Bahía ao Presidente da Mesa e do Senado, Senador Antônio Ou-los Magalhães. Sen. Geraldo
Melo.····--·-············-······-·····-···---·-·····-..···•••·
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63

182

186

Critica decisão da Justiça de Brasilia no caso da
morte do fndio Galdino, em 20-4-97, e conelama a sociedade brasUcira .l reflexão sobre a violência e a falta
de solidariedade. Sen. Lúcio

Alcântara.---·-············

478

VISITA
Louva visita do Ministro Gustavo Krause, do
Meio Ambiente, a Goíânía, em 5-6-98, cumprindo agenda em beneficio da preservaçiio do rio Araguaia. Sen.
Mauro
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ABDIAS NASCIME!Io'TO
Parecer n! 264m - Ccmisslo de Relaç6es Exte·
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n! 16/98 (n!
S83191, na origem), que aprova o lel<to JIKXIificativo ao
Conv!nio Constirutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovado pela Resolução BIBG97/0S. · - - ADEMIR ANDRADE
Apela ao Ministro da Reforma A~ em favor
das 1.200 famílias de ttabalhadores rur.us sem letra de
Tucuruf(PA). - - - - - - - - - - - - - - - - ARLINDO PORTO
Destaca oecessidade de apoio urgente ao Progra·
ma de Erradicação do Atik: AtfYptí em Minas Gerais. ..
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BEU.OPARGA
Parecer n! 274198 - Comisslo de A:suntos Econômicos, sobre a Mensagem n! 146/98 (n! S7J."J8, na
origem), solicitando autorização do Senado Federal para
cmtrat.1r operação de ctáliro externo no valor equivalente a ~~~ USS 198.000,000.00, entre a Rep6blica Fede·
rativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstru·
ção e Desenvolvimento - BIRD, destinada a financiar
parcialmente o Progra:pa de Desenvolvimento de Recur·
sos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro- PROÁGUA. Encaminhando a voraçlio do PR n! 49m, que aut<>riza a União a CXln!r.llar operação de crEdito ex1cm0 junto
ao Banco lntmlacional para Reconslruçlio e Desenvolvi·
menta- BIRD,110 valor equ!va~cnte a US$198.000.000.00.
destinada a financiar parcialmente o l'rogr3m;l de Desen·
volvimento
Recursos
Hídrioos
do_____
Semi·Árido BrasileiroPROieGUA.
_____
;_,;..
,__•
Par=t .. 281198- Ccmisslo de Assuntos E".alnômicos, sobre o Oficio s r;. 27198 (n! 726/98, lia erigem),
que encaminha soliciraçlio da Prdeinn Municipal de Tere-·
sina (PI), para que possa lt3ÜZll" operação de crEdito junto
ao Banco Nacional de DesenVIllvimento Ealn&nico e S<>cial- BNDES. 110 valor de RSI8.4S4!il0.00. cujas ~ta~r·
sos, crillldos do FAT, seria clcslinalos ao Projeto VIlaBairro, naquele municfpio. - - - - - · - - - - - - · '
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Parecer n! 262198 - Ccmisslo de Relações Extc·
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL. n! 2198 (n! 29/95,
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na origem), que aprova o texto do Acordo sobre Cons·
trução e Utilização de um Prédio para a Ampliaçlio das
Instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e para
Habiraçlio dos Funcionários Diplomáticos, Técnicos e
Administrativos, celebrado en~ o Governo da Repúbli·
ca Federativa do Brasil e o Governo da Repllblica Popu·
lar de Angola, em 28 de janeiro de 1989. __..;,____
Apoio à "Man:ha a Brasflia em Defesa dos Muni·
c:fpios". Aparte l Sen. Emilia
Repudia a iminente realização de tcSlCS nucleares
anunciada pela lndia, apresentando aíticas e sugestões
ao Governo brasileiro quanto l posblr3 diplomática a ser
adorada no caso em questão. , __,.,,,__•••• _. ___.,
Comemora os vinte anos de regulamentação da
profwlio de artista, bomenageando artistas e politicas
dedicados ao aprimoramento dessa legislaçlio. Aparte ao
Stn. JosE Robeno Amlda. - - - - - - - - - · · · · - ·
Critica o desempenho da Polícia Militar do Distrito Fcdoral nas receares manifestações ~ !ealit.a·
das em frente ao Palácio do Con~so acional. ---·
Homenagem póstuma a Luís Eduardo Magalhães,
aos 30 dias de seu falecimento.' Aparte ao Sen. Carlos

Fernandes.-·----·--·
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BERNARDO CABRAL
Par=t n! 263198 -Comissão de Relações Exreri<>res e Defesa Nacional, sobre o PDL n! 1008 (n! S81197, na
origem), que aprovacto da Convonção lntmlacional sobre l'repaJ<>, Resposta e Cooperação em Caso de Polui·
ção por Óleo, condufda em Londres, em 30 de novem·
bro de 1990. - - - - - - - - · - - - - - - - - - - ·
Defende e encaminha apelo dos empregados e
aposentados
da......
Eletronone
ao Conselho
Nacional
de
Desestatizaçlio
____.:__,
____
___
Apresenta vabalho do Gen<nl Bayma Denys, 1<>bre o patrimõnio amazôníco, defendendo a ocupação ra·
cional da AmazOnia pelos brasileiros.
Encaminhando a VOta~ do PR J>! 2&98 - Comisslo de Assuntos Econô!Dicos, que autoriza o Estado
do Rio Grande do Sul a contralar ~ de refinanciamento de sua dfvida, cmsubstanciada 110 contraiO de
tonfwlio, promessa de ~· cmsolidação e refinanciamento de dívidas, ceie rado com a Unilio, em
26-11-97, no lmbito do Programa de Apoio 1 Reestruturaçlio e ao l,ju:te Fiscal dos
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Encaminhando a votação do PR n'51198, que autoriza o Estldo do Amazonas a contracar, jtmto à Caixa
Econômica Federal- QX, COOl o aval da União, no lmbito do Programa de Apoio à ReeslnJIUração a ao Ajuste
Fiscal dos Estados, operação de crédito no valor de

RS 120.000.000,00. ·····················-········-·················· ....
CARLOS BEZERRA
Apoio à "Marcha a Brasflia em Defesa dos Munidpios". Apanc à Sen. Emitia Fernandes ...........................
Defende mais autonomia administrativa e maior
participação orçamentária na receita nacional aos munidpios brasileiros, apelando por urgência na tramitação
do projeto regularnentldor da matéria. ............................

363

173

319

CARLOS PATROCfNIO
Parecer o' 282198 - Comissão I>iretora. que dá
redação final ao PLS n'146192 (n!4.695194, na origem).
que dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhooha do
Estldo de .Minas Gcr.lis na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE.
Analisa crise fmaneeira dos munidpios, apelando
ao Governo Federal por eqüidade na rolagem de dívidas

dos municípios com a União.............................................

302

481

CARLOS WU.SON
Homenagem póstuma a Ws Eduardo Magalhães,
aos 30 dias de seu falecimento ......................- ................

resentantes das comunidades universitárias como solução para a paralisação das universidades federais. Aparte
ao Sen. Guilhenne Palmeira. - · - - - - - · - · Louva campanha da Igreja no sentido de conscientizar o povo brasileiro sobte o valor da escolha de
seus representantes junto ao Poder Legislativo ................
Apoio à "Marcha a Brasflia em Defesa dos Munidpios". Apanc à Sen. Emitia Fernandes...........................
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C01JTINHO JORGE

Parecer n! 275198 -Comissão de Educação, sobte
o PDL n! 137/97 (n! 469197, na origem), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade
Jandaia Lida., para expiam serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Jandaia do Sul (PR)...

91

DI AlMA BESSA
Homenagem ao ex-Ministro Arnaldo Prieto.
Aparte ao Sen. José Roberlo Arruda. ................................
Hotrenagem póstuma a Luís Eduardo Magalhães. aos
30 dias de SOl falccinrnto. Ap:n:: ao Sen. aros Wllsm ......
EDISONWBÃO
Requerimento rf!. 327/98, solicitando ilúonnações ao
Ministro da Indústria, do Cométtio c do Turismo, sobre
possível desamlprimento de regras do !Ogime de importação de veículos automotores por parte da montadora Ford. •
EDUARDO SUPUCY
Critica ação de policiais no confronto oom manifestantes populares, que teclamarn soluções de etnergen·
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370
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ELCIOALVARES
Apela pnr providências preventivas e saneadoras
dos efeitos da seca no norte do Estado do Espírito Santo
e saúda os 27 prefeitos daquela região mobilizados na
"Marcha a Brasfiia em Defesa dos Munidpios". Aparte à
Sen. Júnia Marise.·------···-···--·---··--·-·····---·

183

Wilson ...................................................................... -·-·

465

Homenagem póstuma a Luis Eduardo Magalhães,
aas 30 dias de seu falecimento. Aparte ao Sen. Carlos

CASIU>O MAIDANER
Destaca evolução do Pffi eabrincnse, eorn base nos
lndices dedcocnvolvirnento rteém-divulgados pelo mGE..
Defende o diálogo entre o Governo Federal e rep-

cia para as altas laXIS de desemprego verificadas no
País. em frente ao Palácio do Congresso Nacional. ----·
Discutindo o PLS n! 142195, que cria o Programa
de Eslfmulo ao Primeiro Emprego- PEPE.-----·
Encaminhando a votação do PLS rf!. 142195, que
cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emptego PEPE. ................... _.-....................._ .....................- .....
Parecer n! 287/98 -Comissão de Assuntos Eeonômicos. sobre o Ofício S n! 71fl6 (Oficio Presi-96/
2.163196, na origem), do Presidente do Banoo Central
do Brasil refetente à solicitação da Prefeitura do Muni·
cípio de São Bernardo do Campo (SP) objetivando autorização para a emissão de Letr.lS Fmaneeiras do Tesouro
do Munidpio -l.FI'MISBC. cujos teCUrsOS serão destinados ao pagamento da sétima e oitava parcelas de precatórios judiciais. bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas .................- ..... - ..........................
Defende aconstiiiJcionalidade da Lei n'12.615/98..

356
467

!53

EMlLIA FERNANDES
Leitura da Mensagem o' 148198 (o' 575/98, na
origem). do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
submete à aprovação do Senado o nome de Carlos AI·
beriO Reis de Paula, Juiz Togado do Tribunal Regional
do Trabalho da J! Região, com sede em Belo Horizonte
(MG). para compor o Tribtmal Superior do Trabalho, no
cargo de Ministro Togado, na vaga deeorrente da aposentadoria do Ministro Orlando Teixeira da Costa e reservada a jufzes de carreira da magistralllra trabalhista. •
Parecer o' 269/98 -Comissão de Educação, sobte
o PDL n! 108/97 (n'427197, na origem). que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Comunitária de Comunieaçôes de Rio Grande Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Grande (RS). -·-----.................. .
Pareeer n! 271/98 -Comissão de Educação. sobre
o PDL n! 119197 (rf!. 456197, na origem), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à LA Pereira e
Oliveira Lida.- ME. para explorar servi~ de radiodifu·
são sonora em freqilência modulada na adade de Santana do Uvrarnento (RS)........-·-·····------.............- ••
Comunica o falecimento do cantor nativista César
Eseoto e o sentimento de pesar do povo gaúcho.······--·
Registra a realização da "Marcha a Brasflia em
Defesa dos Munidpios" e apóia as reivindieaçOCs dos
prefeitos integrantes do movimento. -·····--··..··--·---Leitura da Mensagem n! 156198 (n! 574198, na
origem). do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
submete à aprovação do Senado Federal o nome de Gelsan de Azevedo, Juiz Togado do Tribunal Regional do
Trahalho da 4! Região, com sede em Porto Alegre (RS).
para compor o Tribtmal Superior do Trabalho. no eargo
de Ministro Togado, na vaga dc:cortente da aposentldoria do Ministro Manoel Mendes de Freitas e reservada a
juízes de carreira da magistrarura trabalhista. ................ ..

46

48
61
175

198

m
Leitura do PLC n' IS/98 (n' 4.359, na arigem).
que cria a c:amira de Policial RodovWio Fcdetal e dá
outtas providências. -·----·-·-······-----·-Demmàa má disttibuiçio de n=r= destinados
ao combale b secas no País e apela por mais seriedade e
lranspatência no desempenho das alividades públicas._
Solicitl providências imediatas em defesa de manifeslllnleS ci.U envolvidos em coofroolo com policiais
em frenle ao Palkio do Congresso Nacional. -·--·-··Discutindo.o P!-5 n' 142195, que cria o Programa
de EsiÍDlulo ao Prime110 Emprego- PEPE. ·-·--····-·Encaminhando a \'OiaÇlio elo PLS n" 142195. que cria
o Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego- PEPE. ......
PLS n" 117M. que auroriza o Poder Ex=livo a
disponibilizar, em olvel nacional nllmero t:lefônico desti·
nado a alendcr denúncias de violência eonlra a mulher•••PR n" 54198, que aia a Comissão de Direilos Humanos e Queslões do Gênero.------·-·-----·------·
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m
291

290
295

358
361

'
ERNANDES AMORIM

'

\

Sugere a nlo-aprovação de novos cr6di1os e firumciameniOS para o Esbdo de Rondônia. alt que sejam
esclarecidas denúncias de """"''Çlio cootta o Govemador daquele esbdo.-------------··--·-··-····-----·
Denuncia malversaçlio de verbas públicas por
pane d<> Govem<> d<> Esbdo de Rondônia com a conivencia de alguns se10rtS do Governo
Deslai:a a vocaçlo agría>la do Brasil e apela pelo
aprimoramento da política nacional para a agricullwa.•••

Federal.-----·

ESPERJDIÃO AMJN
Relala si~lio de Cuncio!Wios públicos do Es!ado de Sarua Calarina. que eslão sem roceber seus aaláriDS, e a:>bra providêndas do Govemo Esbdual para soJuçlio imediala do problema.--······----·--Salientl especial participaçlio do Congresso Naclonai em favor do diál<>go en1re as universidades federais em greve c o Governo
Dísallindo Emenda da amara ao PLS nt 146/92
(~ 4.695/94, na origem), que dispõe sobro a inclusão do
Vale doJC<Jiitinhonha (MG) oaárea de aroaçãoda Sudcne.
Apela ao Governo por mais agilidade na liberaçlio ·
de verbas para o programa de ~to educativo. - -

Federal.··---·-----
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101
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188
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FLAVIANO MELO
Critica serviços de alendimenlo ao público do
Banco do Brasil no Estlclo do Acre••~-----·-·---..

\

FRANCELJNO PEREIRA
Par= n" 26&'98 -Contissãnde Educação. sobro O
PDL nt 121196 (n" 28M6. oa origem). que aprova o aw
que renova permisslio ao Sislema CanceDa de Comunicação Lida., para explorar I<Mço de radiodifusão soncn cm
lioqüência modnl:yla na cidade de lllliut!ba (MG). ·-·-Teslemnnho das medidas adotadas pelo Governo
Federal no combale l seca no DOrtl: de Minas Oenis c a
ne=si~
investimcnloS
governamentais
quela
regí3o.de
__mais
...;,_,
______
..________na..;.

Comentlndo a ooorr!ncia de dengue no Brasil,
critica os veículos de c:omunieação que deixam de ooticiar faloS de relevarne inletCSSC público. Aparte ao Sen.
Allindo
Homenagem póstuma a Luís Eduardo Magalhles,
aos 30 dias de seu falecimenlo. Aparte ao Sen. Carlos

l'l>no.--·--------·------.;..-.......

Wilson. _____ , _____.;.._. __·-------·····-·

474

44

186

GERALDO MELO
Compromete-se a encaminharJ'1eilo da Universidade Fcdetal da Bahia ao Presidenle Mesa e do Senado, Senador Anlonio Carlos Magalhles.·-·----·-·
Defende isençlio por parle da Mesa do Senado e
dos senhores parlamenlareS. no coofronlo enlre policiais
e manifeswues civis em frenle ao Palácio do Congresso
Nacional .•_..;••;............--·-···-·····---··-----··--·
Discutindo Emenda da C1mara ao PLS n' 146/92
(n"4.695194, na origem), que dispõe sobre a inclusão do
Vale do Joquitinhonba (MG) na 4rea da Sudenc. _ _

,.

IJJ

244
267

GERSON CAMATA
Parecer n" 270198 - Comisslio de Educação. sobre
o PPL n" 118197 (n" 458197, na arigem). que aprova o
alo que rtnova a concessão outorgada à Televisão Vilbria Lida., para explorar ~iço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade
de Vil6ria (ES). --·--·-----. i
GD.llERTO IIDRANDA
Parecer n" 272M - Comisslio de Educação, sobre
o PDL n' 120197 (n" 457197, na arigem), que aprova o
alo que renova concessão deferida à RAdio BandeiranleS
de Cachoeira Paulista Lida., para explorar serviço de radiodifuslio 100001 em onda tropical na cidade de Cachoeira Paulista
Defendendo projelo de resolução de sua au!Oria.
que veda operações de cr61ito exltmo sem coneorrmcia
pública inlmlaeional devidamenle comprovada.---·
Eneaminhando a valaçlio do PR n' S 1198, que autoriza o. Eslado do ~ a cooll1llar, i':Jnto à Caixa
EcoOOmic:a Federai-,CEF,ccm o aval da Unilio,oo lmbito
do Plograma de R=lnnuraçlio e ao Ajuste Fiscal dos Estldos, CJlel1llilio de cr61i1o oo valor de RSI:zo.ooo.ooo.oo. -·

(SP).-----------·-·

49
247

363

!

GUIIJIERME PALMEIRA
Analisa crise da unive~>idade brasileira. como
conaibuiçi<> para a soluçlio do problema. -----·-·-··
HUGO NAPOLEÃO
Eneaminbando a valaçlio do PLS n" 142195, que
cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego PEPE. --·-~--·-----·---·-----·-·
JOEL DE HOU.ANDA
Homenagem póstuma a Luís Eduardo Magalhães,
aos 30 dias de aeu falecimenl<>. Aparte .., Sen. Carlos
Wilson.-..-·-·--------·----·-·-·--·
JOSAPHAT MARINHO
Comunica pleilo dos Í"epresenlanleS da Universidade Federal da Bahia. no seotido de que a Mesa do Se·nado intermedeie as negociações enlrc o Executivo c a
. comunidade universilária cm greve.----·-·---·
· · Comentl maléria publicada na Folba de SJ'aalo,
segundo a qual o Minislério da Educação lenciona inlervir nas unive!Sidades federais em greve.·------·

JOSé EDUARDO DIJI'RA
Eneaminbando a VOtlçlio do PR n!49/98, que au352 toriza a Unilio a cmttalllr operação de ~to cxletnO
junlo ao Banco lnlcmaCional para Reconstruçi<> de De· aenvolvimenlo - BIRD, no valor equivalente a IIE
465 US$198,000,000.00, destinada a flllallciar parcialmenle

103

294

463

110
246

IV
o ~ de Desenvolvimento de Recursos Hídricos
do Semi-Árido Brasileiro- PROÁGUA.·········-·-·······

164

lOS~ FOGAÇA

Parecer ~ 267198 -Comissão de Educação. scbre
o PDL ~ 401'11 (~ 339196. na erigem), que aprova o alo
que renova a permissão rutorgada à Rádio Owtua
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
fn:qüência modulada na cidade de Uruguaiana (RS)•••••.•
Parecer ~ 277198 -Comissão de Assuntos Econômioos, sobre o Oficio •s• ~ 36198 (Oficio Presi n•
1.100198, na origem), do Presidente do Banco Central
do Brasi~ encaminhando soticitação do Governo do Estado do Amazonas, a respeito do contrato de operação
de crédito junto à Caixa Econllmica F<dcral- CEF, rela·
tivo ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajusre
Fiscal dos Estados, no valor de R$120.000.CXXJ,OO.•••.••••••
Parecer ~ 278198 - Comissão de Assunros f.ccOO.
micos sobre o Oficio S ~ 38198, do Presidente do Banco
Central do Brasil, submercndo à apreciação do Senado Fe·
dcral o coolr.JIO de confissão, promessa de .assunção. consolidação e ..tinanciamento de di.;das, celebrado pelo Govemo do Esbdo do Amazmas com a União, em 11-5--98,
no âmbito do Programa de Apoio à ReestnJ!Ur.IÇAo e Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor IOlal de R$120.000.000.00.••••
Parecer~ 283198 -Comissão de Constituição, Jusliça e Cjdadanja às PEC ~ WS, que altera dispositivos
que menciona da Ccnstillliç;ío Federal;~ 3195. que altera o
art. S3 da Olnstituição Federal; ~ 1005, que altera dispositivos que menciona da Constituição Federal:~ 18m, que
altera a~ da alínea d do inciso xxvm do art. 55 da
Constituição Federal; rf! 34m. que altera o art. 55 da Constituição da Olnstituição Federal; ~ 9m, que altera o art.
53 da Olnstilllição F<deral; rf! 12198, que acrescenta parágrafo ao art. 53 da Ccnstituição Federal e dá outraS providências; e rf! 14.<)8, que altera o§ I• do art. 53 da Ccnsti·
tuição Federal .••..•...•.•.••..•••......••..•••.•...••••••.•••.••••.••....•.•.•.•••

44

97

184
I~

248
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365

251

LAVRO CAMPOS
Discutindo o PR ~ 29/98, que autoriza a República F<dcrativa do Brasil a conlralar operação de crédito
externo com o Banque Nationale de Paris - BNP, no valor equivalente a US$7,013,100.00, de principal, desti·
nand<He os ra:wsos ao fmanciamento parcial do Programa de Banco de Testes para Desenvolvimento de
Propulsores de Salélites....-·--·-·· ..·········-·-····-······"'·

367

354

LEOMAR QUINI'ANILHA
Cotn<nta ocorrencia de epidemia de dengue no Estado do Tocantins. criticando o gercnciamento de
do Ministáio da Saúde. Aparte ao Sen. Arlindo Porto.•.•••••

349

98

303

112
113
113
114
115
117
249

250
250

J~ ROBERTO ARRUDA

Parabetúza os artistas profissionais brasileiros, no
transcurso do trigésimo aniversário da lei que regulamentou a profiSSão de artista no Brasil. ····-··-·-·-·········

76

JÜNIA II!ARISE
Apela por providências preventivas e reparadoras
dos efeitos das secas no Vale do Jequítinhonha (II!G) e
saúda os prefeitos mobilizados na "ll!arcba a Brasília em
Defesa dos ll!unidpios"•••••..- ......•.._ ..••.•......•...•...
Critica o gerenciarnento de verbas destinadas ao
combate l dengue no Estado de ll!ínas Gerais. Aparte ao
Sen. Arundo Porto. ·--··---··-·····-··--·-·-·····--·
Parecer ~ 284/98 - Comissão Diretora, que dá
redação final ao PR ~ SM8, que auroriza o Estado do
Espfriro Sanro a conrrarar operação de refinanciamento
de dívidas do Estado, consubstanciada no conlralo de
coofrsslo, assunção, consolidação e refinanciamenro de
dividas, "lebrado com a União, em 24 de março de
1998, no lmbito do Programa de Apoio ~ Reestruturação e ao Ajuste FISCal dos Estados, no valor total de
R$429.887.648,70. ·--·----·..·-········---···--··-···
Parecer ~ 285m - Comissão Diretora. que dá
redação final ao PR~ 51/98, que autoriza o Estado do
Amazonas a conlralar,junto à Caixa Econômica Federal
- CEF, com o aval da União, no lmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FIScal dos Estados.
operação de cr61ito 110 valor de R$120.000.000,00 ........
Parecer~ 286198- Comissão DiretDra, que dá n:da·
ção final ao PR ~ 521J8, que autoriza o Esbdo do Amazo.
nas a contratar operação de "'financiamento de dividas do
Estado, oonsubstanciada no CX>ntrato de confissão. promessa de .assunção, consolidação e refinanciamento de dividas, celebrado com a União, em li de março de 1998, no
âmbito do Ptograma de Apoio à R=truturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valorlJtll de R$120.000.000,00. -··

lOS~ IGNÁCJO FERREIRA

PLS ~ I 06198, que acrescenta dispositivo ao art.
774 da Consolidação das Leis do Trabalho•.••••••.••..•••••••
PLS ~ 107/98, que altera a n:dação do § S! do
art. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho.•·-···--··
PLS ~ 108/98, que altera a n:dação do art. 767 da
Consolidação das Leis do Trabalho..••.•••..••..•••••.•••.•••.••.•
PLS ~ I 09/98, que altera o art. 628 da Lei
n~ 5.869n3 (Código de ProcessoQvil). --·-··-·PLS n~ 110198, que altera o art. 261 da Lei
n~ 9.503197, que institui o Código de Trânsito Brasíleíro.••..•....•. --········································-·----········
PLS ~ 111/98, que dispõe sobre a fulitica Naciona! de Resíduos Sólidos e dá ourras providências.•.•••.•••
PLS ~ 113198, que acn:s<:enta parágrafo ao art.
791 da Consolidação das Leis do Trabalho.·-·-··············
PLS ~ 114198, que altera o art. 775 da Consolidação das Leis do Trabalho.--··-·····--·----·············
PLS ~ 115198, que acrescenta dispositivo ao art.
778 da Consolidação das Leis do Trabalho.·--·-···-···
PLS ~ 116198, que alrera o art. 783 da Consolidação das Leis do Trabalho..••...•.•.••..• --···-··············

JúuOCAMPOS
Apoio hs medidas anunciadas pelo Ministáio da
Saúde para aprimorar o monitoramento c a vigilância
epidemiológica das Doenças Sexualmente Transmissí·
veis (DS1) mais freqUentes no Brasil..-----·-····-·
Parabetúza a Senadora Júnia Marise, pela autoria
de proj<to que beneficia o Vale do Jequitinhonha. e in·
forma sobre ocorrência de seca no Pantanalll!ato-(iros.
sense. Aparu: à Sen. Júnia ll!arise. ······-·-·······-···········
Defende regulamentação dos cheques pré-datados, conforme projeto de lei de sua autoria. vedando
apresentação de cheques antes da data neles indicada. •.••
PLS ~ IIW8, que altera o art. 369 da Consoli·
dação das Leis do Trabalho (Decn:tc>-Leí ~ 5.452/43),
permitindo maior percenrual de tripulação estrangeira
em embarcações nacionais, quando oriunda de países ín·
tegrantes do ll!crcosul. ------··················-·············
Defende a constituição de organisroo ínteramericano para combater as drogas nas Am&ícas.•.•..••.•••.•••..
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364

v
JJarmagem p6sluma a Luís EWan:lo MagaiJãcs, 805
30dias do seu CalcciirmJo. Ap:n: ao Scn. art>s Wtlson.-

'

LEONEL PAIVA
Paro:er ... 27619& - C<lmissão de Assuntos Econômicos, sobre Oficio •s• n" 41198, do P!Wdentt do
Banco Central do BrasiL submetendo l apreciação do
Senado Federal o contrato de confissão, assunção, coosolidaçllo e refinanciamento de dívidas, celebrado pelo
Governo do Estado do Espúito Santo com a Unillo, em
24-3-98, no lrnbito do Programa de Apoio à Reestnltu·

~~~8;'7.~iô.~~-~~~~~~~..:~~-~-~-~

Homenagem à Polícia Militar do Distrito Federal,
pelo ~dos 189 anos de sua criaçlio. -······~··-~··

''

467

LUdoiO PORTELLA
Parecer n" 27988 - C<lmissão Diretora. que dá
redaçllo final ao PR n" 49/98, que autoriza a Unilo a
conlralar operação de c:r61ito externo junto ao Banco ln·
lmlacional para ReconstruÇllo e Desenvolvimento BIRD, 110 valor equivalente a até US$198,000,000.00
(cento e noventa e oito milhões de dólares DOrte·ameri·
canos), destinada a fmanciar parcialmente o Programa
de Desen"'llvimento de R<aii'SOS Hídricos do Semi:Árido
Brasileiro- PROÁGUA. ----""---·~..Partar .,. 28008 - C<lmissão J::lirdaa. que dá n:dação final ao Projeto do Resoluçllo .,_ 34/98, que autoriza a
Repúbllea Feó:r.lliva do Brasil a <XJiltralar ~ de aédito ext=o m valor equivalente a até 1'442100:000,00,
junto ao Banque de Paris et de Pays Bas- PARIDAS, desti·
Dada ao tinaJlciammto dos débítll5 da Companhia Esl:>dual
de Enagia Elétrica- a:.EE. refen:mes • coostruçllo da Usi,.. Tcnnodétri<:a do Candioea m- Unidade L a serem assumiclas pela União,em<lcx:m6láadal<i n!9.14l'95.~-..~·

92

460

166

168

LÚOO AlCÃNrARA
Reivindica planejamonto mais elaborado c melhor
organizaç;lo do setor público no combale !Is leCIS 1>0 País.~

J'::lo

Homenagem aos assistentes sociais.
lr.lnS·
curso da dala consagrada a essa categoria pro JSSionaL ~·
Diseutindo Emenda da CAmara ao PLS n" 146192
(n" 4.695/94), que dispõe sobre a íncluslo do Vale do
Jequitinhooha do Estado de Minas Gerais na iirea do
atuação da Superintendência do Na-deste- SUDENE. ~·
Qitica decisllo da Justiça de Brasília no caso da
lllOlte do fndio Galdino, em 204-97, e concLuna asociedade bnsíleira ARfiexllo sobre a violência e a falta
de solidariedade.--·-·----------·~·-MAURO MIRANDA
Apela ao Minístn:l da Fazenda e ao Presidente do
Banco Central para que garantam justa solução de mercalo p;n enptegados e investid<x'es do ~tiq!lidado
Banco Brasileiro
Louva visita do Ministro Gustavo Krause, do
Meio Ambiente, a Goílnia, em ~8. cumprindo agenda em beoeffcio da preservaçllo do rio Araguaia. ..___

Comercial..--------.."-·-·

NABOR JÚNIOR
Solicitando ao PrWdente da República a urgente
edição do medida provis6ria. transformando em crime
bediondo a c:orrupçllo, adulteração ou falsificaçlio de
substância alimenlicia ou medicinal. -----~-~-·-
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478

111
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Leirwa da Mensagom n" 153198 (n" 580198, ,..
origem), do l'tesiden<e Fernando Henrique Cardoso, que
submete l consideraçio do Senado Federal o nome de
Mércio Felsky.J"':'3 exen:er o cargo de Consellieiro do
Conselho Administtaóvo de Defessa &onômica CADE. do Minist&io da Justiça. para completar o mandalo do Sr. Paulo Dyrceu Pinheiro, com lérmino em
304·99, em vinude de seu pedido de exoneração. -·-·
Leirwa da Mensagem n" 154198 (n" S81/9S, Da
origem), do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
submete l c:onsidcraçllo do Senado Federal o nome de
Ruy Affonso de Santa Cruz Lima, para exercer o cargo
de C<lnselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Económica- CADE. do MioiSiério da Justiça.-~··-··-·
Leitura da Mensagem n" 15588 (n" 58288, Da
origem). do Presidente Fernando Henrique Cardoso. que
submete l consídcraçllo do Senado Federal o nome de
Mm:do Procópío Calliari.J"':'3 exercer o cargo do Coo·
sellieim do C<lnsellio Admioisrrativo de Defesa Econômica- CADE, do MinistJ!rio da Justiça.;··---··~··--·-··
Encaminll300o a \'OtlÇiio do PI..C n!9t'JS (n!439698,
na erigem~ que cria Gratificaçlio de Desempenho da Ati·
vidade de Ciâlcia e Tea>olog\a- ODCr....~~·~·-·-·-..
Leirwa da Mensagem n" 158198 (ri' 583198, na origern), do Presidente Fanando Henrique Cardoso. subme!mio os nomes de Gcsnor José Oliveira Filho, UJda Helena Salg:d> e Silva e l..o&ídas Rangel Xausa. para serem
lt<Xlllduzidos, o primeiro, ao cargo do Pn:sidente. e os cJo.
mais, ao de C<lnsellieiro do C<lnselho Administrativo de
Defesa EoonOmica- CADE. do MinistJ!rio da Justiça.--.
Leitura elo PLC n" 16198 (.,_ 4.099/98, na origem}, que dispõe sobre a n:estiUturaçlo da Justiça Federal do Primeiro Grau da 4! Regilo. ___.;.._.;..._.,___
Leirura do PI..C .,_ 17198 (n" 4..512198, na origem),
que cria, no lrnbito das Forças Armadas, a Carteira do T<e·
DOiogia Mililar, a Gratificaçlio do Desempenho de Atividado do Tecnologia Militar e ns cargos que menciona. ·--·
Leitura do PLC n" 18198 (n! 4.43919S, Da ori·
g;"), que denomiM •Aeroporto Internacional Lufs
uardo M.lgalhlies" o hroporto lntcrnadonal da Cicia·
de do Salvada<, Estldo da Bahia. - - - - - - · - -..-·
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NEY SUASSUNA
Pmcer n" 26S/98 -C<lmissão de Educação, sobre
PDL n" 105/96 (n~ 44195, na origem), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada l Rádio Pata·
muté Lida., para explorar serviço de radiodífuslo sonora em freqUência modulada Da cidade de Cajazeíras
-PB.--~------------·-·--·

ODACJR SOARES
Analisa depoimento da Presidenta do Banco da
Amazônia SA ante a C<lmissão Temporária da Ama·
zônia.---..
- - -fi.SClllizaçllo
- - · - - -e-c:cntrole
- - · ·das
- ·despesas
---·
Sugere·maior
municipais e escaduais, lcllatendo crlticas da impr=a
aos pstos efetuados pelo Poder Legislativo.~-..---·
Qitiea o Governo Federal pelo gerenciamenro de
recursos, oriundos da C<lntribwçlio Provisória sobre
Movimentaçlo FIIUI!\Ceira- O'MF, destinados l saúde
pública.~--..~~~----·-------·~·-----·
OSMARDIAS
Discutindo o PLS .,_142195, ~cria o Programa
de Estimulo ao Primeiro Emprego- EPE. ~·-..·---·
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VI
PEDROPIVA
Discutindo o PLS n'J42195, que tria o Programa
de EsiÚnulo ao Primeiro Emprego -I'EPE. -·-······-····
Encaminhando a VOI.:IÇão do I'LS n' 142195, que
cria o Programa de EsiÚnulo ao Primeiro Emprego PEPE. Homenagem
-·----················-······-········-..
······--·-··---póstuma a Luís Eduardo
Magalhães.
aos 30 dias de seu falecimento. Apane ao Sen. Carlos
Wilson ..................................................... _........................

PEDRO SIMON
Requerimento n' 336198. de bomenagem de pesar
à família do Professor Uônidas Rangel xausa. ...............
En<:aminhanOO a votiÇão do Rajucrimeruo n! 33MIS.
de lxxn<nagem de pesar à família do Professor Leônidas
Rangel Xausa. ............................................. - ••••••..••..••..••..
Discutindo Emenda da Ornara ao I'LS n" 146192
(n' 4.695194. na origem), que dispõe sobre a inclusão do
Vale do Jequitinhonba (MG) na área de atuação da Sudene. -·-···--··-··-··-······-··--··-········--······-············-······
Homenagem ao ex-Ministro Arnaldo Prieto, a
propósito do vigésimo aniversário da lei. de sua autoria,
que primeiro regulamentou a profissão de artisu no Bra·
sil. Aparte ao Sen. José Robeno Amxla. .........................
Homenagem à comunidade de Passo Fundo (RS),
pelo ttanscurso dos 30 anos de fundaçllo da Urúv<rsida·
de de Parso Fundo- UPF.........................- ................ _.
RAMEZTEBET
Parecer n' 273198 -Comissão de Edueaçllo, sobre
PDL n'l22197 (n'461197, na origem), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à JUdio Patriarca de
Cassilândia Lida., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cassil.lndia (MS)...
ROMEROIUCÁ
Requerimento n' 334198, soticit3ndo informações
ao Ministro da Edueaçllo sobre recunos liberados pelo
Fundef ao Governo do Estado de Roraima._.._........_.._,

294

296
466

252
253

270

355
475

Requtrimento n' 335198, solicitando infonnações
à Sero:taria do Tesouro Nacional. attavts do Ministério
da Fazenda, sobre recursos liberados pelo Fundef ao Govemo do Estado de Roraima..-.....- ....·----....·-·-·--...
ROMEUTIJMA
Parecer n' 268198 -Comissão de Edueaçllo, sobre
PDL n' 84197 (n' 175195, na origemiJue aprova o ato
que renova a concessão outorgada à
io Ribeirào Pre·
to l..tda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical na cidade de Ribeirão Preto (SP) .._......
Encaminhando a votiÇão do PI..C n! 9198 (n! 4396198.
na origem), que cria Gratifieaçllo de Desempenho de Atividadc de Ciência e Tecnologia- GDCT.........................
Apoio l "Marcha a Brasília em Defesa dos Municfpios". Apane l Sen. Emitia Fernandes ..........................
Comenta notável desenvolvimento da cultura. ta·
feeira no Brasil e apela por mais investimentos governamentais na agricultura. _........- ....................................._..
Diseutindo PLS n' 142195, que cria o Programa
de EsiÚnulo ao Primeiro Emprego- PEPE.....................
Desuea necessidade de adoção, por pane do Mi·
nistério da Saúde, de medidas preventivas contra epide·
mias. Apane ao Sen. Arlindo Pono....... - ......... _.........- ...
Louva a aprovação. polo Congresso Naciooal. da
Lei dos Direitos Autorais e homenageia o ex-Ministro
Arnaldo Prieto pela elaboração, M 20 anos, da primeira
lei regulamentadora da profiSSão de artista no Pais.
Apane ao Seu. José Robeno
Homenagem póstuma a Luís Eduardo Magalhã<os,
aos 30 dias de seu falecimenro. Apane ao Sen. Carlos
Wilson ...................................................... - .......................

Arruda.---·----..-
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SEBASTIÃO ROCHA
Manifesta solidariedade aos prefeitos mobilizados
oa "Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios•......_.
Eselaroee pontos polêmieos de projeto de sua autorla, que regulamenta os planos e seguros de saúde .......
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Ata da 49! Sessão Não Deliberativa
em 18 de maio de 1998
4.! Sessão Legislativa Ordinária da 5()! Legislatura
Presidência do Sr. Geraldo Melo
(Inicia-se a sessão ãs t 4 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro
aberta a

sessão.

· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
A 11 Secretária em exercfcio, a Sr". EmOia Fernandes, procederá à leitura do Expediente.
É ndo o seguinte:
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
MENSAGEM N' 148, DE' 1998
(N'. 575198, na origem)
Excelentfssimos Senhores Membros do Sena·
do Federal,
Nos termos do §1 1, ln fine, do artigo 111, da
Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o nome do Doutor CAR·
LOS ALBERTO REIS DE PAULA, Juiz Togado do
Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região, com
sede em Belo Horizonte- MG, para compor o Tribu·
nal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Toga·
do, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Orlando Teixeira da Costa e reservada a juizes de
carreira da magistratura trabalhista.
BrasOia, 14 de maio de 1998. - Fernando
Henrique Cardoao.
CURICULUM vrTAE
- Nome: Carlos Alberto Reis de Paula
- Data de nascimento: 26 de fevereiro de

1944.
- Cidade: Pedro Leopoldo.
-Bacharel em Direno pela Faculdade de Direito de UFMG, tunna de 1970
- Licenciado em FilosofiB, tunna de 1970.
-Curso de pós-graduação (Doutorado) da Fa·
culdade de Dire~o da UFMG, área de Direlto Consti·
tucional.
.- Mestre em Direno.

- Especialista em Direno Público/Direno Constitucional, certifiCado do Conselho de Extensão da
UFMG.
- Juiz do Tràbalho Substnuto no TRT da 31
Região, do junho/1979 a julho/1980.
- Juiz-Presidente de JCJs a partir de 1980
(Coronel Fabriciano, Betim, 81 161 e 32' de Belo Horizonte).
. i
- Promovido, por merecimento. ao TRT - 3'
Região em 13 de julho de 1993.
- Professor Assistente de Dire~o do Trabalho
e Dire~o Processual do Trabalho da Faculdade de
Direno da UFMG desde março de 1985.
- Coordenador do Colegiada de Graduação da
Faculdade de Direno-UFMG de 1989191.
-Coordenador do Centro de Extensão da Faculdade de Dire~o da UFMG desde janeiro de 1996.
- Presidente' da 4 1 Tunna do TRT da 3' Região de 1993/95. !
-Professor da Escola Estadual de 1' e 2" grau
de Pedro Leopoldo, de 1966 a 1973.
- Té<:nico de Controle Externo do TCU de
1974 a 00/junho/79.
- Advogado miln&nte nas Comarcas de Belo
Horizonte, Pedro Leopoldo e Matozinhos, de 1970 a
1979.
\
- Comendador da Ordem do Mémo Judiciário
do Trabalho, outorgado pelo TST em 11 de agosto
de 1994.
.
- Grande OfiCial da Ordem do Mémo Dom
Bosco, outorgado pelo TRT 10' Região em 31 de
agosto de 1995.
- Cidadão Benemémo de Pedro Leopoldo MG.
-O Aviso Prévio, livro publicado pela LTr em
1988.
.
- Participação, como articulista, nas seguintes
obras coletivas:
, Direito do Trabalho Aplicado - vol.
I, publicado pela Ednora Dei Rey em 1990.
• Direito do Trabalho Aplicado - V'
11, publicado pela Editora Dei Rey em 199~
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• Curso de Direito do Trabalho - em
' homenagem ao Professo Céfio Goyatá, pu- ·
blicado pela Ur, 2 volumes, f·m 1993•
• Temas de Direito ~ Processo do
Trabalho - AMAIRA III, publicado pela Uvraria Dei Rey, em 1997.
• O que há de novo em direito do trabalho, publicado pela LTrem 1997.
• Juiz convocado para substituir no
TST a partir de fevereiro/98.
Belo Horizonte, 27 de abril de 1998.Carlos Alberto Reis de Paula.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.}
PROJETO$ RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnvO
W71,DE 1998
(n• 5351'97, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Colon Uda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Joinvllle, Estado de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° F"1C8 aprovado o alo a que se relere o
Decreto s!n•, de 14 de dezembro de 1994, que renova por dez anos, a partir de 1• de novembro de
1993, a concessão da Rádio Colon Lida. para explorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2" Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua pubfteação.
MENSAGEM N" 1.214, DE 1994

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tenros do ertigo 49, Inciso XII, combinado
com o § 1' do a11igo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de E.YpOSição de Malivos do Senhor Ministro
de Estado das CorootW-..ações, o ato constante do Decreto de 14 de dezenbtl de 1994, que 'Renova a concessão da Rácio Colon Lida.. para explorar serviço de
racioclifusão sonora em onda média, na cidade de
JOOville, Estado de Santa Catarina".
Brasflia, Z1 de dezembro de 1994. -

O·
Jl

---

h· 11I

w..(..

MAIO DE !998 '

E.M. n• 206/MC
Brasflia, 6 de dezembro de 1994

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbfiC8,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o hduso Processo Adr'rmslralivo n' 50820.000619/93,
em que a Rádio Colon Uda., concessionária do serviço de radiod~usão em onda média, na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina, soriCita renova·
ção do prazo de vigência de sua concessão por mais
dez anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devida·
mente instruído de acordo com a legislação em vi·
gor, e a estação está funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas por este Ministé-

rio.
3. Nos tenros do § 3' do art. 223 da ~ui
ção, o ato de renovação somente produzirá eleitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo adminis·
trativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morala, Ministro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO OE 1994
Renova a concessão da Rádio Colon Uda., para explorar serviço de radiofusão aonora em onda média, na cidade
de Jolnvllle, Estado de Santa Catarina.
Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da República, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos tennos do art.
6", inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 50820.000619193, decreta:
Art. 1• fiC8 renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3", da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993,
a concessão da Rádio Colon Lida., renovada pelo
Decreto n• 88.916, de 25 de outubro de 1983, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto
de 10 de maio de 1991, para executar, sem dire~o
de exclusividade, serviço de radiod~usão sonora em
onda média, na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiod~usão, cuja outorga é renovada por este Oecre·
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

'·
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Art. 2" Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Esta Decreto entra em vigor na data de
·
sua publicação.
Brasnia, 14 de dezembro de 1994; 173" da ln·
dependência e 106" da República. - Inocêncio Oliveira, Djalma Bastos de Mories.
PARECER CONJUR/MC N" 1.440194
Referencia: Processo n• 50820.000619193
Origem: Delegacia do MC no Estado de Santa Ca:a·
ri na.
Interessada: Rádio Colon ltda.
Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Concessão para executar serviço de radio- .
· cliflisão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
tenno final em 10-11-93. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida '

societári<i.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido

An. 27 "Os prazos de concessão e permlsslio serão de 10(dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15(quinze)
anos para o de televisão".

6. De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja·
rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6' (sexto) e o 3' (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve
seu término final ãaa 10-11·93.
8. O pedido de renovação de outorga foi protocolizado naquela Delegacia em 26-7-93, dentro,
pois, do prazo legal. ·
9. A renovação deverá ocorrer a partir de 11 de
novembro de 1993, sendo que os eleitos jurídicos da
outorga foram mantidos pelo prazo residual; confor- ·
me o disposto no Decreto de 10 de maio de 1991,
publicado no Dl6rlo Oficial de 13 subseqOente.
. 1o. A peticionária tem seus quadros societário
e diretivo aprovados pela Portaria de n• 311, de 5 de
dezembro de 1991, com as seguintes composições:

1- Relatório
1. A Rádio Colon ltda., concessionária do ser·
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida·
de de Joinville, Estado de Santa Catarina, requer a
renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo tenno final ocorreu em 11 de novembro de
1993.

2. Mediante Decreto n1 43.808, de 28 de maio
de 1958, foi autorizada a concessão à RAdio Colon
Uda., para explorar o serviço de radiodifuslio sonora
em onda média, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.
3. O Decrete n• 88.916, de 25 de outubro de
1983, renovou a c:oncesslio, por mais dez anos, a
partir de 11 de novembro de 1983.

n-Do Mérito

,.'

4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
lnstituldo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorgas de 10 (dez),
para o serviço de radiod~usão sonora e 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser
renovados por períodos suoessivos e iguais (an. 33
- 3'), períodos esses mantidos pela aluai Constitui·
· ções (an. 223 - 5').
S. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:

Edison Otto Z. Storrer

Cotas

valgremers

6.250

62.50

Rosie Marie C. Storrer . 6.250
Total

12,500

62,50

12550

QUADRO DIRETIVO:
Edison Otto Z. Storrer

Sócio-Gerente

Rosje Marie C Storrer

Sócio-Gerente

11. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga a entidade sofreu advertência,
contorme se verifica às fls. 38.
12. A emissora se encontra operando regularmente. dentro das características técnicas que lhe
foram atribuldas, consoante Informação de fls. 39.
13. E regular a Situação da concessionária rarante o Fundo de Foscafização das TeiecomJnicaçOes

-FISTEL

I

14. Consultado o Cadastro NacXlnal de Radiotifu.
sio, verificou.se que a et llidade e seus sócios, não ullra·
passam os ltrites fbcados pelo artigo 12 e seus parágra·
los, do Decreto-t.ei rf' 236. de 28 de leYen!iro de 1967.

III- Concluaio
15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exm• Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados de minuta de Decreto à Presidência
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da República para renovação da outorga, por mais
dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993.
16. Esclareço ainda, que de acordo com o arti·
go 223, § 30, da Constituição Federal, a matéria deverá ser apreciada e deliberada pelo Congresso Na·
clonai, a fim de que o ato de renovação possa produzir efehos legais.
E o parecer sub censura.
Brasma, 1• de novembro de 1994.- V'avlan Encinas Costa, Advogada - OAB 11.699
De acordo. A consideração do Sr. Consu~or
Jurídico.
Brasfiia, 23 de novembro de 1994. - Arlalani
de Araujo Borges Mijoler, Chefe de Divisão.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
NO 72, OE 1998
(n• 536197, na CAmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Clube de Conquista Uda.
para explorar serviço de radiodifusão aonora em onda média na cidade de VItória
da Conquista, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Foca aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln, de 14 de dezembro de 1994, que renovapor dez anos, a partir de 17 de janeiro de 1989, a
concessão da Rádio Clube de Conquista Uda. para
explorar, sem direho de exclusividade, serviço de ra·
diodifusão sonora em onda média na cidade de Vrt6ria da Conquista, Estado da Bahia.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 1.215, OE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à . apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
tante do Decreto de 14 de dezembro de 1994, que
'Renova a concessão da Rádio Clube de Conquista
Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Vrtória da Conquista,
Estado da Bahia.•
BrasOia, 27 de dezemoro de 1994.-

MAIO DE 1998

E.M. N" 208/MC
Brasfiia. 6 de dezembro de 1994
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbroca,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Incluso Processo Adminisrativo n• 29107.001170188,
em que a Rádio Clube de Conquista Lida., conces·
sionária do serviço de radiod~usão sonora em onda
média. na cidade de Vrtória da Conquista, Estado da
Bahia, solicha renovação do prazo de vigência de
sua concessão per mais dez anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de acordo com a legislação em vigor
e a emissora está funcionando dentro das características técnicas a ela atribuidas per este Ministério.
3. Nos termos do § 3• do art. 223 da Constitui·
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, - Ojaima Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO OE 1994
Renova a concessão da Rádio Clube
de Conquista Uda., para explorar serviço
de radiodifusão aonora em onda média,
na cidade de VItória da Conquista, Estado da Bahla.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercfcio do cargo de Presidente da República, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos tennos do art.
6", Inciso t, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 29107.001170188, decreta:
Art. 1• Foca renovada, de acordo com o art. 33,
§ 30, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos, a partir de 17 de janeiro de 1989, a
concessão da Rádio Clube de Conquista Uda., renovada pelo Decreto n• 85.001, de 6 de agosto de
1980, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifus.:o sonora em onda média. na cidade de Vrtória
da Conquista. Estado da Bahia.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada per este Decreto, noger-$6-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, "" subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá e!e~os le·
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do§ 3° do art. 223 da Const~uição.
Art. 3'. Este Decreto entra em vigor na data de ·
sua publicação.
Brasma, 14 de dezembro de 1994; 173' da ln·
dependência e 106" da República.- lnocencio Oli·
velra - Djalma Bastos de Morais.
. PARECER SEJUR N° 5194
Referência: Proc. n• 29107001.170188
Origem: DMCIBA
Assunto: Renovação da outorga
Ementa: Concessão para executar o serviço de radiodffusão sonora em OM. Intempestivo.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Clube de Conquista Uda, concessionária do serviço de radiod~usão sonora em onda
média, na cidade de Vrtória da Conquista no Estado
da Bahia. requer renovação do prazo de vigência de
sua concessão, cujo termo fmal ocorreu em 17·1-89.
1-DosFatos '
1) Mediante Decreto n• 85.001, de 6 de agosto
de 1980 foi renovada a concessão da Rádio Clube
de Conquista Uda para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda mêdia de âmb~o regional,
pelo período de dez anos, na cidade de Vrtória da
Conquista no Estado da Bahia.
2) A outorga em questão foi renovada por duas
vezes, a primeira em 5 de março de 1960 - Decreto
n• 47.845, publicado no Diário Oficial da União de
8-9-60 e segunda em 6 de agosto de 1980 _ Decreto
n• 85.001, pubfocado no Diário Oficial da União de
8-8-80, cujo Decreto de Concessão foi o de n•
74.598 de 23-9-74, publicado no Diário Oficial de
24 subseqQente.
3) Cumpre ressaltar que, durante o Clltimo período de vigência da outorga, a errtidade sofreu as
advertênciasfpenalidades constantes da tabela ane·
xa, 11. 100.
11- Do Mérito .

4) O Código Bnasileiro de Telecomunicações,
msmurdo pela Lei n• 4.117. de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodffusâo sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 3").
períodos esses mantidos pela atual Consmuição (art.
223, § 5").

5) Por sua vez o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
•Art. 27 - Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para e de televisão.•
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao Órgão competente, no período compreendido errtre o 69 (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta Concessão, tem
seu termo final dia 17·1-89, conforme se depreende
do texto do Decreto n• 65.001, de 6 de agosto de
1980, n. 94 dos autos originais sob n• 066155f78.
6) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame foi protocolizado nesta Delegacia no dia 1'12-86, fora, portamo, do prazo legal, fls. 1.
9) A requerente tem seus quadros societário e
direlivo aprovados pela Portaria n• 334, de 12 de selembro de 1989 e Portaria n• 0591, de 20de abril de
197? (DOU, de 3-5-79) respectivamente.
<:<>tas

VolorNCzS

Maria Osaninl V"9inn<> Caminha
Maria Lulza Caminha Ribeiro

3.480
260

3.480,00
260,00

-'<nlino Ribeiro NoYaes Flho
Total

260
4.000

260,00
4.00000

-..

Cottotos

10) A emissora se encontra operando regularmerrte, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, tendo sido encaminhado à Coordenação-Geral dos Serviços de Radiodffusão e Correlatos ;_ CRC, pedido desta, para alterar a ahura da
torre de 60 (ooerrta) para 70 (setenta) metros, em
virtude da utilização do Sistema diplexado com a Rá·
dio Regional de Conquista Uda., que opera na freqQência de 1550 KHz. fls. 408.
11) É regular a sWação da concessionária perante o Fundo de Foscalização das Telecoroonicações
- FISTEL, consoante fls. 99.
12) ConsUltado o Cadastro Nacional de Radiodffusão, verifiCOU-se que a entidade, seus sócios e
dirigerrtes não u~rapassam os lirMes fJXados pelo
Decreto n• 236167, no seu art. 12.
13) Finalmente, observa-se que o prazo de
vigência outorga deverá ~er renovado a partir de
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17 de janeiro de 1989, tendo em vista determinado
no Decreto n• 85.001, de 1°-8-80, publicado no Olário Oficial de 8-8-80, fls. 94 dos autos originais.
Conclusão

Do exposto, cor.clulmos pelo deferimento do
pedido sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação-Geral de Outorga para as providências
subseqOentes.
É o parecer sub-censura.
Salvador, 24·1·94. - Roberto Loyota Monte
da Silva, Assistente Jurídico.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO

W73,0E 1998
(W 537197, na CAmara dos Deputados)

MAIO DE 1998

sionária do serviço de radiod~usão sonora em onda
média, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais dez anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor
e a emissora está funcionando dentro das caracte·
rísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério.
3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui·
ção, do ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo adminis·
trativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente. - Ojalma Bastos de 'Morais.
DECRETO OE 14 OE DEZEMBRO DE 1994

Aprova o ato que renova a conces·
são outorgada à Rádio Aatorga Broadcasting Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Astorga, Estado do Paraná.

Renova a concessão outorgada A
Rádio Astorga Broadcastlng Uda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Astorga,
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° F"tca aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln•, de 14 de dezembro de 1994, que renovapor dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a
concessão outorgada à Rádio Astorga Broadcasting
Uda. para eXPlorar, sem dire~o de exclusividade,
serviço de radiod~usão sonora em média na cidade
de Astorga, Estado do Paraná.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da República. no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, ln·
ciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art.
6', Inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1083, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 53740.000434/93, Decreta:
Art. 1° f"tca renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos a partir de 1° de maio de 1994, a con·
cessão deferida à Rádio Astorga Broadcasting Lida.
pela Portaria n• 523/MVOP, de 7 de julho de 1954,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, atterado pelo Decreto de 14 de outubro de 1994, para executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiod~usão sonora em Onda média, na cidade de Astorga. Estado
do Paraná.
Parágrafo único. A execução do serviço de ra·
di~usão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni·
cações. leis subseqúentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
BI3Sflia, 14 de dezembro de 1994; 173" da ln·
dependência e 106" da República. - Inocêncio Oliveira, Ojalma Baatoa de Morais.

MENSAGEM W 1.219, OE 1994
. Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, combinado
com o § 1° do artigo 223, da Consmuição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
Jante do Decreto de 14 de dezembro de 1994, que
"Renova a concessão outorgada à Rádio Astorga
Broadcasling Lida, para eXPlorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Astorga,
Estado do Paraná".
Brasflia, 27 de dezembro de 1994. - Itamar
Franco.
E.M. W 2151MC

Brasflia, 6 de dezembro de 1994

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o lnduso Processo Adrtinistrativo n' 53740.000434/93,
em que a Rádio Astorga Broadcas1ing Ltda. conces-
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PARECER SEJURIDMCIPR Nt 51194

Referência: Processo n• 53740.000434193
Interessada: Rádio Astorga Broadcasting Uda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodHusão sonora, cujo prazo teve seu tenno final em
11 de maio de 1994. Pedido apresentado tempesti·
vamente. Regulares a sftuação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
Rádio Astorga Broadcasting Uda., concessionária do serviço de radiodHusão sonora em ondas
médias, na cidade de Astorga, Estado do Paraná,
requer renovação do prazo de vigência de sua con·
cessão, cujo tenno final ocorreu em 1' de maio de
1994.
.
Dos Fatos
1) Mediante Portaria n' 523/MVOP, de 7 de ju·
lho de 1954, foi autorizada permissão à Rádio Astor·
· ga Broadcasting Uda, para explorar o serviço de ra·
diodifusão sonora em ondas médias, na cidade de
Astorga, Estado do Paraná.
2) A outorga em apreço começou a vigorar em
18 de junho de 1954, data da publicação do ato de
outorga no Diário Oficial, tendo sido mantida, por
mais 1O anos, conforme disposto no artigo 117 do
Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado
pela lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, prorrogada automaticamente pelo disposto no artigo 11 da
lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, até dia 11 de
maio de 1974 e, posteriormene, renovada por duas
vezes, conforme a Portaria n• 621, de 27 de maio de
1976, publicada em DOU de 4 de junho de 1976; e
Decreto n• 91.011, de 27 de fevereiro de 1985, publi·
cada em DOU do dia seguinte, sendo que os efeitos
jurldicos da mesma foram mantidos pelo prazo resi·
dual, conforme disposto em Decreto de 10 de maio
de 1991, publicado em Dhlrlo Oficial do áaa 13 subseqüente.
3) Cumpre ressaltar que, durante o último perlodo de vigência da outorga, a entidade foi penaliza·
da e advertida, conforme se verifiCa na Informação
deHs.26.

Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodHusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por perlodos sucessivos, Iguais (art. 33, § 3"),

perlodos esses que foram mantidos pela atual Constituição (art. 22, § 5").
5) Por sua vez. o Regulamento dos Serviços
de RadiodHusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, determina que:
'Art. '27. Os prazos de concessão e de
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodHusão sonora e de 15
(quinze) para o de televisão.'
6) De acordo com o artigo 41 da lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972. as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no periodo compreendido entre o 6' (sexto) e o 31 (terceiro)
mês anterior ao término da vigência da outorga. ·
7) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia, em 21 de
dezembro de 1993, dentro, pois, do prazo legal, e o
prazo de vigência da concessão deverá ser renovado a partir de 19 de maio de 1994.
8) A requerente tem seus quadros societário e
diretiVo aprovados, respectivamente, pela Portaria n•
29, de 24 de fevereiro de 1986; e pela Portaria n•
581, de 18 de dezembro de 1985, com as seguintes
composições:

CotaS Valor cm CrS
16.000.000 16.000.000
Osvaldo Bassam
8.000.000
João Damazo T. Bassan 8.000.000
8.000.000 8.000.000
Adalgisa M. e Azevedo
Total
32000000 32,000000
Cotiatna

Diretor-Gerente: Osvaldo Bassam
Diretores Awaliares: João Damazo Trevisan
Bassam e Adalgisa Mascarenhas de Azevedo
9) A emissora se encontra operando rP.gular·
mente, dentro das caracterlsticas técnicas que lhe
foram atribuldas, conforme mencionado às !Is. 25.
1O) É regular a situação da entidade perante o
Fundo de f"JSCalização de Telecomunicações_ F-IS·
TE!., conforme demonstrado às fls. 23.
11) Consultado o Cadastro Nacional de Radiod~usão, verifiCOu-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo ar. ligo 12 E seus parágrafos, do Decreto-lei n• 236, de
28 de fevereiro de 1967.
Conclusão
1

Pelo exposto, conclulmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
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Cooroenação Geral de OutorgasJOPOUT/SFOIMC,
para prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Senhora Delegada.
Curitiba, 19 de maio de 1994. _ Alvyr Pereira
de Uma Júnior, Chefe do Serviço Jurídico

arasma, 24 de janeiro de 1995. - Fernando
Henrique C8rdoao.

OMCIPR.

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbf~ea,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 1283, de 29 de dezembro de
1994, pela qual renovei a permissão outorgada à Rede
Comunitária de Coroonicações de Santana do Livra·
manto Lida., para explorar seMço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Santana
do Livramento, Estado do Rio Grande do Sut
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerande>-o ins·
trufdo de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) A Portaria n• 109, de 26 de julho de 1969,
autorizou a transferência da pennissão para a atual
entidade.
4) Esclareço que, nos termos do § 3" do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efenos legais após defllleração do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n• 29790.000073192-16 que lhe deu origem.
Respe~osamente,- Djalma Bastos de Mof'ala,
Ministro de Estado das Comunicações.

De Acordo.
ÀCwooiJíá>Gelalde~OUT/SFOIMC,
para prosseguimento.
Curitiba, 19 de maio de 1994. _Tereza F~al
koakl ~uedle, Delegada.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO
N' 74, DE 1998
(N' 538197, na Câmara dos Deputados)
···Aprova o ato que renova a pennls·
eão outorgada i Rede Comunitária de
Comunicações de Santana do Uvramento
Uda •., para explorar serviço de radlocllfu.
eão sonora em freqüência modulada na
cidade de Santana do UvrBmento, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Foca aprovado ato a que se refere a Portaria n• 1.283 de 29 de dezembro de 1994, que renova por dez anos a partir de 21 de maio de 1992 a
permissão outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de Santana do Livramento Uda.. , para explorar sem diretto de exclusividade serviço de radie>dffusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N' 116, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 1.283, de 29 de dezembro de
1994, _que renova a permissão outorgada à Rede
Comunitária de Comunicações de Santana do Livramento Lida., para explorar, sem diretto de exclusividade, serviço de radiodffusão sonora em lreqüência
modulada, na cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

E.M. n• 269/MC
BrasOia, 30 de dezembro de 1994

PORTARIA N" 1.283
DE 29 OE DEZEMBRO OE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no

uso de suas atribuições, conforme o disposto no art
6", inciso 11, do Decreto n• 86.066, de 26 de janeiro
de 1!11'.-S, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 29790.000073192- 16, resolve:
I. Renovar, de acoroo com o art 33, § 3", da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez
anos, a partir de 21 de maio de 1992, a pennissão
outorgada à Rede Comunitária de Comunicações de
Santana do Livramento Lida. pela Portaria n• 96, de
19 de maio de 1962, para explorar, sem dire~o de
exclusividade, serviço de radiodffusão sonora em
lreqüência modulada, na cidade de Santana do
vramento, Estado do Rio Grande do Sul.
11. A execusão do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e

u-

seus regulamentos.
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III. Este ato somente produzirá efehos após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do §
3' do art. 223 da Conslhuição.
IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.- Djalma Bastos de Morais
. PARECER CONJUR MC N'1.513194.
Referência: Processo n• 29790.000073192·16
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio Grande
do Sul
Interessado: Rede Comunitária de Comunicações de
Santana do Livramento Lida.
·
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Peimissão para executar serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo
teve seu termo final em 21-5-92. Pedido apresenta·
do tempestivamente. Regulares a shuação técnica e
a vida societária.
'
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

I - Relatório
A Rede Comunitária de Comunicações de San·
tana do Livramento Lida., permissionária do serviço
de radiod~usão sonora em freqüênda modulada, na
cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, requer a renovação do prazo de vigência de sua outorga, cujo termo final ocorreu em
21 de maio de 1992.
2) Mediante Portaria n• 98, de 19 de maio de
1982, publicada no Diário Oficial da Unlio de 21 de
maio do mesmo ano, foi autorizada a permissão à
Rede Comunitária de Comunicações Lida., para ex·
piorar o serviço de radiod~usão sonora em freqüên·
cia modulada, na cidade de Santana do Livramento,
Estado do Rio Grande do Sul.
3) Através da Portaria n• 109, de 26-07-89, foi
autorizada a cisão parcial da referida entidade, detentora de duas outras outorgas em FM, e o serviço
em questão, coube assim à Rede Comunitária de
Comunicações de Santana do Livramento Lida.

11 - Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
inslhufdo pela Lei .n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorgas de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodffusão sonora e .15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 3"), períodos esses mantidos pela aluai
Constrtuição (art. 233- § 5').
Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
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•Art. 27 - Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez anos) para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
, (quinze) anos para o de televisão.' .
6) De acordo com o artigo 41 da Lei • 5.785, de
23 de junho e 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga,' deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6' (sexto) e o 3' (terceiro) mês an·
te rio r ao término do respectivo prazo.
'
7) O praio de vigência desta permissão teve
seu termo final dia 2115192, sendo que seu pedido de
renovação foi protocolizado naquela Delegacia em
20/1192, tempestivamente portanto. ,
8) A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 109, de 26 de ju·
lho de 1969, com a seguinte composição:

Cotistas
Roberto Ross Netto

Cotas
.. 24.000

Nerci Rodrigues Cardoso 40.000
Carlos Henrique Carrato 16.000
Total

80.000

ValoremCz$
2.400.000,00
4.000.000,00
1.600.000,00
8.000.000,00

QUADRO DIRETIVO
Roberto Ross Neto
Sócio-Gerente
10) Vale ressaltar que, durante o llhimo período de vigência da outorga a entidade não sofreu
qualquer penalidade, conforme se verifica na pasta
cadastral jurídica da emissora.
· 11) A emisora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, fls. 26
12) É regular a situação da pemissionária p911111e
o Fundo de F'oscafllação das Telecommicações- FISTEL, consoante Informação e fls. 38.
13) Consultado o Cadastro Nacional de Radiod~usão, verifiCOu-se que a entidade e seus sócios
não uhrapassam os limites fiXados pelo artigo 12 e
seus parágralos, do Decreto-lei n• 236, de 28 de fevereiro de 1967.
III- Conclusio
· 14) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido de renovação da outorga por mais dez
anos, a partir de 21 de maio de 1992, e proponho a
submissão do assunto ao Exm• Senhor Ministro para
encaminhamento da Portaria e Exposição de Motivos à Presidência da República.
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15) Esclareço ainda, que de acordo com o arti-

go 223, § 3' da Constituição Federal, a matéria deverá ser apreciada e deliberada pelo Congresso Na·
cional, a fim de que o ato de renovação possa produzir etenos legais.
É o parecer aub-censura.
Brasnia, 16 de dezembro de 1994, Vlvlan Enc:lnaa Costa, Advogada - OABIDF n• 11.699.
~rr:NO. Submeto ao Senhor Consultor Jurídico.
erasnia, 20 de dezembro de 1994, Arlalanl de
Araújo Borges Mljoler, Chefe de Divisão.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 75, DE 1998
(NO 540197, na Clmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a concea·
aio ela ·Rádio Clube de Mococa Ucla.,
para explorar serviço de radiodifusão aonora em onda rn6dla na cidade de Mococ:a, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° F'oca aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, ele 25 ele outullro de 1996, que renova
i>or dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a con·
cessão ela Rádio Clube ele Mococa Uda., para explorar, sem direito ele exclusividade, serviço da radiodi·
fusão sonora em onda média da cidade de Mococa,
Estado ele São Paulo.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pubfiCação.
MENSAGEM N" 1.o44, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3' do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação ele Vossas Excelências. aCQITll3·
nhado ele Exposição ele Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Com.lnicações, o ato constante do Decreto
ele 25 ele outubro ele 1996, que 'renova a coe cessão
da Rádio Clube ele Mococa Uda., para explorar serviço
de raáoodifusão sonora em onda média, na cidade de
Mococa, Estado de Sio Paulo'.
Brasfiia, 30 de outubro de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.
EMN°176/MC
erasma, 21 de outubro de 1996
Excelentfsimo Senho• Presidente da República,
Submeto a apreciação ele Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n" 50830.001483/93 em
que a Rádio Chbe ele Mococa Uda., sorocita renovação
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da concessão para explorar o serviço de radiodifu.
são sonora em onda média na idade de Mococa, Es·
tado ele São Paulo, outorgada conforme Portaria
MVOP n" 378, de 26 ele abril de 1950, cuja llltima renovação ocorreu nos termos do Decreto n" 89.821,
de 20 de junho de 1984, pubfiCado no Diário Oficial
da União, de 2 de junho de 1984, por dez anos a partir
ele 1° de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ano de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposição
es contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de
1963, que a regulamentou, que consideram corno
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concesão ou permissão, sendo, por
isso admnido, o funcionamnto precário das estações
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo de outorga ou à pendência
ele sua renovação, a curto ou longo prazo, não deter·
mina, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o '
ato correspondente deverá assinalàr que a renova·
ção ocorrerá a partir de 19 de màio de 1994.· ·
5) Nessa conformidade e em observãnciá ao ' ,
que dispõem a Lei n• 5.'785, de 1972, e seu Regula·
mento, Decreto n• 88.066, de 1963,"submeto o as·
sunto a superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Corrgresso
Nacional em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respehosamente, - Sergio Moita, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 215 DE OUTUBRO DE 1996

Renova a concessão· da Rádio de
Mococa Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda rn6dia, na
cidade de Mococa, Estado de São Paulo.
O Presidente da Repllblica, no uso das atibui·

ções que lhe conferem os arts. 84, Inciso IV, e 223
da Constituição e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n• 88.066. de 26 de janeiro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n•
50630.001483.'93, decreta:
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3", da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos.a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio Clube de Mococa Uda., outorgada
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pela Portaria MVOP n• 378, de 26 de abril de 1950,
e renovada pelo Decreto n• 89.821, de 20 de junhO
de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para ex·
piorar, sem direno de exclusividade, serviço de ra·
diodHusão sonora em onda média, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de ra·
dkxfdusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecornmicações, leis subsequentes e seus regulamentos. ,
An. 2" Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do 3" do an. 223 da Co~uição. '
An. 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua pubfocação.
·· ·
Brasnia, 25 de outubro de 1996; 175°. da Independência e 108" da Repúbnca. - :FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- S'rglo Motta. '
PARECER JURIDICO N9 294194
Referência: Processo n• 50830.001483193
Origem: DCOMn.lCISPO
Interessada: Rádio Clube de Mococa Uda
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar o Serviço de Ra·
diodHusão Sonora em Onda Média, cujo prazo teve
seu termo final em 1'-5-94
'
Pedido apresentado tempestivamente
Regulares a s~o técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento
A Rádio Clube de Mococa Uda, concessionária
do Serviço de RadiodHusão Sonora em Onda Média,
na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, requer
renovação do prazo do vigência do sua concessão,
cujo termo final ocorreu em 1° de maio de 1994.

1-0a fetos
1 - Mediante Portaria MVOP n• 378 de 26 de
abril de 1950, publicada no Dillrlo Offclal da União
de 3 de maio do mesmo ano, foi outorgada permis·
são à Rádio Clube de Mococa S/A, para Instalar na
cidade de Mococa, Estado de São Paulo, estação de
Radiofusão Sonora em Onda Média de lmbno local.
2 -Através da Portaria n• 1386 de 19-12·78,
publicada no DOU de 21 da fevereiro de 1979, a entidade obteve homologação de alteração contratual
levada a efe~o. que transformou seu tipo societário
passando de "S/A" para "Umitada", situação em que
permanece até Hoje.

3 - A outorga em apreço foi renovada em duas
ocasiões, sendo a primeira pela Portaria n• 638 de
11 de junho de 1976, publicada no Dl6rlo Offclal da
União de 11 subsequente e a ~"UUlda pelo Decreto
n• 89.821 de 20 de junhO de 1984, publicada no
DOU de 22.6.84, já na condição de concessivr.ária ,
por ter obtido aumento de potência da estação.
4 - Currçre ressaltar que, duraree o úllmo periodo de vigência da outorga, a entidade não sohw
ma sanção, conforme foi infonnado pelo Setor Jurídico
da Seção de FISCalização desta llelegacia à A.46.
Ainda de acordo com a referida Informação,
encontra·se em andamento naquele Setor o preces·
so de apuração de lnfração n• 50830.001186/93, lns·
taurado por ter a entidade cometido Irregularidades
na execução do Serviço de Radiod~usão do qual é
concessionária.

nenru-

11 - Do Ml!rito
5 - O Código Brasileiro de Telecorrunicações,
insliturdo pela Lei n"4.117 de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de raáiOdifusão sonora e 15 (quinze) anos para o Ser·
~ de Televisão, que poderão ser renovados por perfodos sucessivos e Iguais (M 33 § 3"), períodos esses mantidos peta aluai Constituição (M 223 - § 5").
6 - Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiod~usão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
"An. 27
Os prazos de concessão e permissão
serão de 1O(dez:) anos para o Serviço de
RadiodHusão Sonora e de 15(quinze) anos
para o de Televisão".
7- De acordo com o artigo 4 1 da Lei ~ 5.785
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de suas outorgas deverão
dirigir requerimento ao órvão competente, no penodo compreendido entre o 6" (sexto) e o 3" (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.

8 - A outorga originária da coe ICOSSáo em apreço foi renovada automaticamente até 1• de maio de 1974, conforme deterrrinado no inciso III do Artigo 11 da Lei ~
5785 de 23 de ;mo de 1972, motivo pelo qual o prazo
de vi<;)ência da outorga passou a ser contado a partir daquela data, por períodos sucessivos de 1o(dez)anos.
- Por conseguinte, a renovação aqui ple~ea·
da, deverá ocorrer a partir de 1° de maio de 1994,
sendo que os efe~os Jurídicos da outorga foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no
Decreto de 10 de maio de 1991, publicado no Dblrlo
Oflc:lal da União do dia 13 subseqüente.
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10- O ~ido de renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 24 de
novetrbro de 1993, dentro, pois, do prazo legal (H. 1).
11 - A requerente em seus quadros, societário
e diretivo aprovados pelas Portarias n"s 246 de 20
de setembro de 1994 e 1069/85, pubficada no DOU
de 4·7.a5, com a seguinte composição:
QUADRO SOCIETÁRIO
Cotjstas
Jefferson Luiz de Freitas
Jane Torres de Freitas
Total

Valor CR$
96.000,00
4.000,00
10,00Q,OO

9.600
400

10,00Q

QUADRO OIRETIVO
Cargo

Nome

Djretora.Gerente

.Jane Torres

de Freitas

12- A emissora se encontra operando regular·
mente dentro das caracterísijcas técnicas que lhe foram atribuCdas, conforme laudo de vistoria de fls.
26129 e informação do Setor de Engenharia constan·
te de fls. 31-31.
13 - Consultado o Cedastro Nacional de Radiodifusão, verifiCOu-se que a enijdade, seus sócios
e dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo
Artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236,
de 26 de fevereiro de 1967.
14 - É regular a situação da concessionárla p&rante o Fundo de Foscalização das Telecomunicações
_ FISTEL, consoante informação de Fts. 34 e 41/45.
15 - Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de t•
de maio de 1994, tendo em vista a manutenção do
prazo da outorga por Decreto de 1o de maio de 1991.
Conclusão

Do exposto, conduCrnos pelo deferimento do p&dido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Secretaria de FoscafiZ.ação e Outorgas para prossegui"nento.
É o parecer au!H:ensura.
Setor Jurídico, 26-10-94. _ Nllton Aparecido
Leal, Assistente Jurídico.
t-Oe acordo
2 _ Encaminhe-se o processo à Secre!aria de
FISCalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 27-10-94. _ Carlos Alberto Machloni.
De ordem, à Conjur para prosseguimento.
Brasüia, 9 de novembro de 1994.:.. Eameralda
E. G. Teixeira Castro, Coordenadora-Geral
DPOUTISFO.

(A Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"76,DE1998
(r." 541197, na CAmara doa Deputados)
Aprova o at~ que renova a conce..
são da Rádio D\nlsora de Rio Negro
Uda.; para explora~ serviço de radiodifusão eonora em onda média na cidade de
Rio Negro, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1•. FICa aprovado o ato a que se relere o
Decreto stn•, de 19 de novembro de 1996, que renovapor dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a
concessão da Rãdio O~usora de Rio Negro Uda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiod~usão sonora em onda média na cidade de
Rio Negro, Es!ado do Paraná
Art. 2". Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 1.215, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos lermos do artigo 49, inciso XII, corrbinado
com o § 3" do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mowas do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto
de 19 de novembro de 1996, que "Renova a concessão da Rádio OOusora de Rio Negro Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Rio Negro, Estado do Pataná".
erasma. 26 de novembro de 1996. - Marco
Maclel.
EM N.0 213/MC
Brasfiia, 14 de novembro de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo

n.• 53740.000291/93,

em que a Rãdio O~sora de Rio Negro Uda. solicita
renovação da concessão para explorar serviço de
radiod~usão sonora em onda média, na cidade de
Rio Negro, Estado do Paraná. outorgada originalmente à Rádio Clube Pontagrossense S.A., pela
Portaria MVOP n• 521, de 4 de julho de 1945 e
transferida para a requerem<? pela Portaria CONTEL
n• 422 de l!5 de outubro de 1966, sendo sua última
renovação e promovida pelo Decreto n.• 89.626, de
8 de mai~ oe 1964, publicado no Diário Oficial da
União d€ !- subseqüente, por dez anos, a partir de 1°
de mai:> oe 1964, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
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2) ObseiVO que o ato de outorga original está
juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972 ,
e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, '·
que a regulamentou, que consideram como deferi- '
dos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
· 3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a tenninação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podei Ido o processo da renovação ser ultimado.
"4) ·em sendo renovada a outorga em apreço,
deverá o ato correspondente assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1 1 de maio de 1994.
Nessa conlomidade, e em observância ao que
dispõem a lei ~ 5.785, de 1972. e seu Regulamento,
Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3" do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, -Sergio Motw, Ministro de
Estado das Comunicações.·
ampar.~do
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-so-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqUentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do § 3.0 do art. 223 da Constituição.
Art. a• Est(' Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasnia, 19 de novembro de 1996; 175" da lndependência e 108" da Repúbfica.

PARECER CONJUR/MC NO 299196
Referência: Processo n• 53740.000291193
Origem: Delegacia do MC no Estado do Paraná
Interessada: Rádio Difusora de Rio Negro Uda
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de radioálfusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo final em 1° de maio de 1994. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a shuação técnica
·
e a vida societária
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
~'

.

Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão, formulado peta Rádio Difusora
.. .de Rio Negro Uda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Rio
DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996
Negro, Estado do Paraná, originariamente deferida à
Rádio
Clube Pontagrossense SA pela Portaria MVOP
Renova 1 conceuio da R6dio Difuso.
n•
521,
do 4 de j.llho de 1945 e transferida para arera de Rio Negro Uda., para explocw ..mquerente
pela Portaria Contei n• 422, de 25 de outubro
ço de radlodllullio eonora em onda mécl1a
de
1968,
concessão esta renovada pelo Decreto o•
111 cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
. ,,
'
89.625, de 8 de maio de 1984, pubfocado no D!Arlo
O Presidente da República, no uso das atribuiOficial da União em 9 subseqüente, por dez anos, a
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
partir de 1° de maio de 1984, cujo prazo residual da
da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do
outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
1991, tendo passado à condição de concessionária em
em Vista o que consta do Processo Administrativo n•
virtude de autorizado aumento de potência de sua es53740.000291/93, decreta:
tação, nos termos da Portaria n• 1.663, de 4 de outu1
bro de 1979, do Diretor do Dentei em Curiliba.
Art. 1. F'IC8 renovada, de acordo com o art. 33,
2) O pedido loi objeto de análise pela Delega§ 3", da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
cia do MC no Estado do Paraná, tendo aquela Deledez anos, a partir de 11 de maio de 1994, a concesgacia conclufdo favoravelmente ao pleho, consoante
são da Rádio Oifusora de Rio Negro Lida. outorgada,
Parecer Jurfdico n• n/94, tis. 38/40, dos autos.
originalmente, à Rááoo Clube Pontagrossense SA,
, 3) Reexaminadas as peças que constituem os
pela Portaria MVOP ~ 521, de 4 de julho de 1945, e
autos do presente processo, o pedido, sua docutransferida para a requerente pela Portaria coma nt
422. de 25 de outubro de 1968, e renovada pelo De- . mentação e os fundamentos jurfdicos que determinaram a postUra de deferimento adotada pela
creio ~ 89.626, de 8 de maio de 1984, sendo mantido
DRMCIPA, concluo, igualmente, pelo deferimento do
o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10
postulado, acrescentando o seguinte: pelas Portarias
de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusin•s 69195 e OOB/96, os novos quadros societário e
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda ma.
direlivo passaram a ser os seguintes:
dia, na cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
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Cotjstas

Cota=

Valor RS

Helenà Sanches de Aquino
13.000 13.000,00
kvaro de Aquino Junior
5.200
5.200,00
Rosely A. de A. Katzwinkel
~.900,00
3.900
Fátima M. de Aquino Kiatkoski 3.900
:1.900,00
Total·
26QQQ 2tj,QQQ 00
QUADRO SOCIETÁRIO:
Gerentes: Helena Sanches de Aquino
ÁNaro de Aquino Júnior
Fátima Maria de Aquino Kiatkoski
4) Ressahe-se que a outorga original está arrpara·
da juridicamente nos termos do que cfispõem a Lei n•
5.785, de 1972, e o Decreto n" 88.066, de 1983, eis que
o pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a doct.mentação hábil.
5) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á corno
deferido, porquanto não decidido ao termo da res·
pectiva concessão ou permissão, sendo permaido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não determina, necessaria·
mente, a extinção do serviço prestado.
6) Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exrno. Sr. Ministro das Comuni·
cações, acompanhados de minuta dos ates de renovação correspondentes - Exposição de Motivos e
Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
7) Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 39 , do art 223 da Constauição, para que o ato de
renovação possa produzir seus efeaos legais.
É o Parecer sub-censura.
Brasflia, 16 de agosto de 1996. - Uná Gurgel
Rosado, Assistente Jurídico.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 77, DE 1998
(N' 542197, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão ela Rádio Jaguari Uda., para explorar
serviço ele radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Jaguari, Estado do
Rio Grande oc !.ui.
O Congresso Nacional decreta:
Art 19 Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s!n•, de 19 de novembro de 1996, que reno-
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vapor dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a
concessão da Rádio Jaguari Uda., para explorar,
sem direao de exclusividade, serviço de radiod~usão
sonora em onda média na cidade de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul.
Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 1.218, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constauição Federal,
submeto à apreciação de Vossa Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis·
tro de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 19 de novembro de 1996, que 'Renova a
concessão da Rádio Jaguari Lida., para explorar ser·
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida·
de de Jaguari, Estado dor Rio Grande do Sur.
Brasma, 26 de novembro de 1996. - Marco
Antônio Maciel.
N'2201MC

Brasma, 14 de novembro de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 53790.000211194,
em que a Rádio Jaguari Uda. soiicita renovação da concessão para explorar serviço de raciodrusão sonora em
onda média. na cidade de Jaguari. Estado do Rio Grande do Su~ outorgada conforme Portaria MVOP n" 1.132.
de 4 de dezen-bro de 1954, cuja última renovação ocorreu nos termos do Decreto n• 91.670, de 20 de setembro de 1985, publicada no Diário Olicial da União de 23
de setentlro de 1985, por dez anos. a partir de 1• de
maio de 1964, sendo o prazo residual da outorga mantido pelo Decreto de 10de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5. 785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na fonna
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento pre:;.,ino das estações,
mesmo quando expiradas as re~::>eclivas outorgas.
3) Com ~ observações. Kcao é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço presta·
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.
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4) Em sendo renovada a outollJa 'em apreço, o
ato cerrespondente deverá assinalar que a renova·
çlio ocorrerá a partir de 11 de maio de 1994.
5) Nessa conformidade e em observância ao que
dispõem a Lei ri' 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à su·
perior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Naciooal, em
CU!lllrimento ao § 3' do artigo 223, da Constituição.
Respeitosamente, - SMgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
1·

Art. 11 F"ICa renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3' da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 11 de maio de 1994, a conces·

DECRETO DE 19 DE NOVEMBRO DE 1996

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodffusão, cuja outollJa é renovada por este Decreto, reger-58-á pelo Código Brasileiro de telecomu·
nicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Renova 1 concessão da R'dio Jaguar! Uda., para explorar serviço de radlodlfuaão aonora em onda média, na cidade de Jaguar!, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribui·
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten·
do em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 53790.000211194, decreta:
•

são da Rádio Jaguari Uda., outorgada pela Portaria
MVOP n• 1.132, de 4 de dezembro de 1954, e renovada pelo Decreto n• 91.670, de 20 de setembro de
1985, sendo mantido o prazo residual da outollJa
conforme Decreto de 1O de maio de 1991, para ex·
piorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra·
diodffusão sonora em onda média, na cidade de Ja·
guari, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 29 Este ato somente produzirá efeitos le·
gais após defiberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 31 do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação
Bras Aia, 19 de novembro de 1996, 175' da lndependência e 108° da República.- FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Sérgio Motta.

PARECER CONJURIMC N~476, DE 1996
ReferênCia:

Processo n• 53790.000211/94

Origem:

Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Suf.

Interessada: Rádio Jaguari Lida.
Assunto:

Renovaçlio de outorga.
Ementa:
Concessão para executar
serviçc. de radíOd~usáo sonora, em onda
média. cujo prazo teve seu tenno final em
1° de ma•o de 1994.
Pedido apresentado tempestívamente.
Regulares a srtuaçlio técnica e a vida
soeietária.

Conclusão:

Pelo deferimento do pedido.

1.
A Rádio Jaguan Lida., concess•onária dO serviço de radiOdWsáo sonora
em onda média, na Cidade de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul, requer a
renovação do prazo de vigénc•a de sua concessão. cujo termo final ocorreu em 1° de
maio de 1994.
2.
Medtante Portaria MVOP n• 1.132, de 04 de dezembro de 1954, foi
outorgada a perrmssáo à Rádto Jaguan Ltda., para explorar o serviço de radiod®sáo
sonora em Cinda média, na cidade de Jaguari. Estado do Rio Grande do Sul.
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3.
A conCessão foi reno•Ma da última vez pelo prazo de dez anos, a panir
de 1" de maio de 1984, ccnfonne [locreto n" 91.670, de 20 de setemoro de 1985,
publicado no Diârio Olicial·da Uniãc dé 23:09.85, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de marc: oe 1991, tendo passado para a condição de
concessionária em virtude de aumt'r:<, de potencia autorizado para os seus
transmissores, ccnfonne Ponana n• 23, c c : 0.01.83 (O.O.U de 24.01.83). do Diretor da
Diretoria Regional do DENTEL em Peno AJ~gre/RS.
4.
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei n• 4.117, de
27 de agosto de 1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para o setviço
de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze) anos para o se<Viço de televisão, que pOderão
ser renovados por períodos sucessrvos e iguais ( art. 33 - § 3"), períodos esses
mantidos pela atual Constituição ( an. 223 ·§5°).
S.
Por sua vez. o RegUlamento dos Serviços de Radrodlfusão aprovado pelo
Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, declara:
'
.~... :.: - •o!~; pr1:-·~

t,;u ~~~sst·: c- s,.--err.::t~~do !~-iJ c~

10 (aez) anos para-o s'!fVrço 'de radioddu.U..:
sonora e de 15 (quinze) anos para o de
televisão".
6.
De acordo cem o anigo 4° da Lei n• 5.785. de 23 de junho de 1972, as
entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, de•erão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6" (sexto) e o s•
(terceiro) mês antenores ao ténnino do respectivo prazo.
7.
O prazo d!! vigéncia desta concessão ta.e seu tenno final em 1"105194,
Sendo que o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no Estado do
Rio Grande do Sul, em 1"102J94, tempestivamente por1anto.

8.

A renovação deverá ocorrer a panir de 1° de maio de 1994.

9.
A peticionâria tem seus quadros societârio e diretivo aprovados pelo
Decreto n" 91.670, de 20.09.85, O.O.U de 23.:19.85, CJm es '•>suintes composições:

=

N.BINO CAl«. OS WINUZZr
NITONIO SCOI..ARI

CECUA TEREZh4A CORTIAHA TNIIJAAA.
CLOVIS MAACHK>RI OA SI.VE1RA
COlORtHOA CEC~ IMRCMORI REG5NA.n'O
DANIEL LENA MA.RCHIORI

DANTE CARlOS SESTI CAPIZANI
DAVIIMCIW>O
AN0REA STEirrRAssER CORlV.NA

EDU MAACHtOfU $1LVEIRA
RICARDO BAnAGU•
MÃ.XJMO BACIH

CRESCENCIO PEREIRA DE AI.MEtOA

VICTOR NJG0 SOARES LEAL

GUl..HERME Gf\OJSMAHN
NEOA. fRCfC.

C'ORREA

IBE~ MARCHIORI
ALV1NO LORENZ.ONI
ACEliNO ANTONIO Gllf:RRA

CICINEU LOAEH.ZONI
CARLOS AL!ERTO SESTI

OAL TRON JOSE UGlA.INI

OJAl.MO UOtO GUERRA
EUDO CIOCDMt.ll
HEl ~~ S~!A !)PI

.:;... \1'.-. õ~ tK:i\ivr..:i•f:.J
LUIZ F~RNANOO $ESTI MARCHIORI
QL.IIIEOO CENT,GUERRA
DANTE LUIZC. SES TI
TOTAL

..261
22.04S
JG.312

no.=

....,.

22.0<S
1.195.835

=,..
••2.260
31.969
~310

22.0<S
44090
44.090
110.225
22.045
220.450
16.204
3>408

••204

207.263
... S33

"'"'"
"'""'
:r..~~

:O:b.i.u.lo
1JQ140

3>.408
22.0oiS
5.TS6.190
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QUADRO OIRETIVO:
Diretor Presidente
Diretor Comercial
Diretor Exec:utjyp

- Daniel lena Marchiori
- Dattron José Ugulini
- SOYio 6o!zan Bertorn:be!i

10) Vale ressaltar que, durante o período de vi·
géncia da outorga a entidade não sofreu nenhuma
penalidade, conforme se verifoca às fls. 48.
11) A emissora se encontra operando regular·
mente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (lls. 31). ·
'
·
12) É regular a sijuação da concessionána pe·
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, consoante informação de lls. 48. ·
13) A outorga original está amparada juridica·
mente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pe·
dido de sua renovaçaõ foi apresentado na forma de·
vida e no prazo legal e com a documentação hábH.
14) Nos termos da lei, o pedido ter-se4 como
deferido, porquanto não decidido ao termo da res·
pectiva concessão ou pennissão, sendo perinitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tefr4>0 hábil, concluindo, desla forma, que a terminação do prazo da
concessão ou a pendência da sua renovação, a cur·
to ou longo prazo, não determina, ne<:essariamente,
a extinção do serviço prestado.
'
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimen·
to do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm.• Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos ates próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encami·
nhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
·
I.
decidir do pedido.
16) Posteriormente, de .acordo com o artigo
223, § 3.•, da Consmuição, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o
ato de renovação possa produzir seus efeijos legais.
É o parecer sub censura.
.
Brasma, 29 de outubro de 1996. - Maria Sõnia
Azevedo Cabral, Assistente Jurídico.
Aprovo.
Submeto ao Sr. Consuttor.Jurídico.
BrasOia, 29 de outubro de 1996. - Adalzira
França Soares de Lucea, Coordenadora de Comu·
nicações.
DESPACHO CONJURIMC N' 630196
Adoto o Parecer CONJUR/MC n• 476/96, que
propõs o deferimento do pedido de renovação do

prazo de vigência da outo~ga da Rádio Jaguari Uda.,
para executar serviço de radiodijusão sonora em
onda média na cidade de Jaguari, Estado do Aio
Grande do Sul. Remetam-se os autos à considera·
ção do Exm.• Senhor Ministro das Comunicações,
acompanhados das minutas de Decreto e Exposição
de Motivos, com vistas ao encaminhamento ao Ex·
celentissimo Senhor Presidente da Aepúbfoca.
BrasOia, 30 de outubro de 1996. -Antônio Domingos Teixeira Bedran, Consuttor Jurídico.

(À ComissAo de Educação.}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
N'78, DE 1998
.
(N' 543197, na Cllrnara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Radio Clube de Varginha LmA. para explorar aerviço de radiodifusão . - a em onda média na cidade
de Varginha, E.tado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
aprovado o ato a que se refere o
Decreto s!n•, de 20 de dezembro de 1996, que renova por dez anos, a partir de 1• de novembro de
1993, a concessão da Sociedade Rádio Clube de
Varginha Lida. para explorar sem direno de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Varginha,' Estado de Minas Gerais.
ArL 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 11

riCa

MENSAGEM N' 10, DE 1997
'

Senhores Membros do Cong~sso Nacional,
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, combinado
com o § 3' do artigo 223, da Consmuição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
!ante do Decreto de 20 de dezembro de 1996, que
"Renova a concessAo da Sociedade Rádio Clube de
Varginha Uda; para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Varginha, Es·
tado de Minas Gerais.•
Brasnia, 3 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.·

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 24M.4C DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNlCAç0ES

.

ExcÚlenllssiroO Senhor Presiderte da Repl"lbica.
&tmeto à CCI"ISO!ração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 50710.000644193,
em que a Sociedade Rádio Clube de Varginha Lida.
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solicita renovação a concessão par.; explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda ..,-,;:fia, na cidade
de Varginha , Eslado de Minas Ge~i~. outorgada
conforme Decreto n• 31.331, de 25 .w agosto de
1952, renovada nos termos do Decreto ,, · '2.848, de
27 de junho de 1986, publicado no Dián< Oliclal da
União em 30 subseqüente, por dez anoc. ,, r-artir de
1° de novembro de 1983, cujo prazo resid~;.' ~ :, outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio oc 1~o~.
2) Observo que a outorga original esta e.:r:parada juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a
regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao ténnino do prazo de vigência da
concessão ou pennissão, sendo por isso, admitido o
funcionamento precário das eslações mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com esJas observações, lícito é se concluir
que a tenninação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou longo prazo, não
determina. necessariamente, a extinção do serviço
presJado, podendo o processo da renovação ser ultimado
4) Em sendo renovada a outorga em apreço
ato ao correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1• de novembro de 1993.
DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a conceuão ela Sociedade
Rádio Clube de Varginha Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6", Inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em visJa o que consla do Processo Administrativo n•
50710.000644193 decrela:
Art. 1° F1C8 renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3", da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993, a
concessão da Sociedade Rádio Clube ele Varginha
Uda., outorgada pelo Decreto n• 31.331, de 25 de
agosto de 1952, renovada pelo Decreto n• 92.848,
de 27 de junho ae 1986, cujo praza residual da outorga foi mantJoo pelo Decreto de 1O de maio de
1991, para explorar, sem diretto de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão. cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-50-á pe~o Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseo~emes e seus regulamentos.
Art. :<:" Este ato somente produzirá efeitos legais após óeflberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constttuição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
BrasOía, 20 de dezembro de 1996; 175' da lndependência e 108° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Sérgio Motta.
limo. Sr.
Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática
DepuJado Maluly Netto
Brasnía-DF
Conforme soiictt&ção, segue abaixo Composição Acionária da Sociedade Rádio Clube de Varginha Uda. com seus quotistas e respectivas participações, bem corno estamos enviando em anexo cópia
do Contraio Social da Empresa.
Iracy Aparecida Rennó Bittencourt" 37,88%
Luiz Fernando Rennó Bittencourt = 26,66%
Morvan Aloysio Acayaba de Rezende " 8,50o/o
Joaquim Gonçalves Ramos= 8,50%
José AntOnio Rennó Bittencourt " 6,15%
Vera Lúcia Rennó Bittencourt Ferreira= 3,15%
Heleno Junqueira Fonseca = 3,00%
Abel Goulart Ferreira " 3,00"/o
Jésus Augusto Bittencourt Fonseca = 0,79%
Heleno Bittencourt Fonseca " 0,79%
AntOnio Lourenço Bittencourt Fonseca " 0,79%
Luciana Bittencourt Junqueira Fonseca " 0,79%
De acordo com o Contrato Social, a Sociedade
é administrada pelos Sócios-CotisJas Luil Fernando
Rennó Bittencourt e Abel Ferreira Goulart. no Exercicio das funções de Diretores-Geremes.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'79, DE 1998
(N' 544197, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Fundação São José do Parafao
para explorar serviço de radiodifusão aonora em onda média na cidade de Paralsópolla, Eslado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decrela:
Art. 1• Foca aprovado o ato a que se refere o
Decreto s!n•, de 7 de janeiro de 1997, que renova
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por dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a con- ·
cessão da Fundação São José do Paralso para ex· ·
piorar, sem direno de exclusividade, serviço de ra· .
diod~usão sonora em onda média na cidade Parai- ·
sópolis, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor ·
na dala de sua publicação.
MENSAGEM N' 42, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, combinado
com o § :J9 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
tante do Decreto de 7 de janeiro de 1997, que "Renova a concessão da Fundação São José do Parai·
so, para explorar serviço de radiod~usão sonora ·em
onda média, na cidade de Paraisópolis; Estãdo de
Minas Gerais".
'
·
BrasOia, 13 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.1 250JMC, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SENHOR MINisTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
irduso Processo Administrativo n.• 50710.000108/94,
em que a Fundação São José do Paralso solicita renovação da eoncessão para explol'ar serviço de ra·
diod~usão sonora em onda média, na cidade de Pa·
raisópolis, Estado de Minas Gerais, outorgada, origi·
nariamente à Rádio ·Paraisópolis Uda., conforme
Parlaria MVOP n.• 1.001, de 4 de dezembro de
1953, renovada nos termos da Parlaria n.• 252, de 9
de outubro de 1985, pubr~eada no Wrio Oficial dll
União em 18 seguinte, por dez anos, a aprtir de 1!
de maio de 1984, e transferida para a requerente
pela Parlaria n.• 534, de 30 de novembro de 1988.
2. A entidade adquiriu a condição de conces·
sionária à vista de aumento de potência autorizado
para os seus transmissores pela Exposição de Moti·
vos n.• 112, de 12 de setembro de 1994, publicada
110 Diário OfiCial da União de 16 seguinle.
'
3. Observo que a outorga original está ampara·
da juridicamente, considerando as dispOsições contidas na Lei n.• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n.• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a
regulamentou, que consideram corno deferidos os
pedidos de renovação requeridos na lonna devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por Isso, admitido o
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funcionamento precário das esiações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
4. Com estas observações. llcfto é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser u~imado. ·
·
5. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova·
ção ocorrerá a partir de 1.• de maio de 1994.
6. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n.• 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n.• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3.• do artigo 223 da
Constituição. . .
·
Respe~osamente, ~rgio Motta, Ministro de
Eslado das Comunicações.
DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão da Fundação
Sio Jolé do Paraíso, para explorar serviço de radlodlfuaio sonora em onda média, na cldllde de Paralsópolla, Estado de
Mlnaa Gerais. .
O Presidente da República, 110 uso das atribui·
ções que lhe conferem os arts. 84, Inciso IV, e 223
da Constnuição, e nos termos do art. 6.1, inciso I, do
Decreto n.1 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em visla o que consla do Processo Administrativo
n.• 50710.000108194, decreta:
Art. 1.1 FICa renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3.•, da Lei n.• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1.• de maio de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiod~o sonora em onda média, na cida·
de de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais. outorgada originariamente à Rádio Paraisópolis Uda. pela
· Poriaria MVOP n.• 1.001, de 4 de dezembro de
1953, renovada pela Parlaria n.• 252, de 9 de outubro de 1985, e transferida para a Fundação São
José do Paralso, pela Porlaria n.1 534, de 30 de novembro de 1988, 1endo adquirido a condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado para seus transmissores, conforme Exposição
de Motivos n.• 112, de 12 de setembro de 1994.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiod~o. cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-é pelo Código Brasileiro de Telecomunica·
· ções,leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efehos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do§ 3" do art. 223 da Constnuição.
.Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 7 da janeiro de 1997; 176" da lnde·
pendência e 109° da Repúbroca. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- S4!rglo Motta.
PARECER CONJURIMC N.• 5741'96
Referência: Processo n• 507t0.000108194.
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais.
Interessada: Fundação São José do Paraíso
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de
radioddusão sonora em onda média. cujo prazo teve
seu termo final em 1• de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a shuação técnica e a vida socielária.
Conclusão: Pelo deferimento
do pedido.
.
.
A Fundação São José do Paraíso, concessionária do serviço de radiodWusão sonora em onda
média, na cidade de Paraisópolis, Estado de Minas
Gerais, requer a renovação do prazo de vigência de
sua concessão, cujo termo final ocorreu em 11 de
maio de 1994.
2) Mediante Portaria MVOP n.• 1.001, de 4 de
dezembro de 1953, foi originariamente outorgada
permissão à Rádio Paraisópolis Lida., para explorar
serviço de radiodffusão sonora em onda média, na
cidade de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais.
3) A outorga em questão teve sua renovação
promovida, a partir de 1.• de maio de 1984, conforme Portaria n• 252, de 9 de outubro de 1985, publi·
cado no Diário OfiCial da União de 18 de outubro do
mesmo ano.
4) Observamos que a outorga em apreço foi
objeto de transferência direta para a Fundação São
José do Paraíso, comorme Portaria n• 534. de 30 de
novembro de 1988, publicada no Diário Oficial da
União de 14 de dezembro seguinte.

.

5) Posteriormente, a entidade obteve aumento
de potência para os seus transnissores, passando da
condição de permissionária para concessionária, autorizado pela Exposição de Motivos n• 112, de 12 de setembro de 1994, publicada no DOU de 16 seguinte.
6) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
insthufdo pela lei n• 4.117, de 27 de agosto de
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1962, estabelece prazos de outorga, de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por periodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 3"), periodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223- § 5").
6.1) Por sua vez. o Regulamento dos Serviços
de RadiodWusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:

•Art. 27 - Os prazos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodffusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".

T, Oe acordo com o artigo 41 da lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no pertodo compreendido entre o 6" (sexto) e o 3" (terceiro)
mês anteriores ao término do respectivo prazo.
8) O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 1"-5-94, sendo que o ped'Jdo de
renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no
Estado de Minas Gerais, em 12·1·94, tempestivamente portanto.

9) A renovação deverá ocorrer a partir de 11 de
maio de 1994.
1O) A peticionária tem seu quadro diretivo aprovado pelas Portarias n•s 23, 29-3-93 e 170, de 25-394, com a seguinte composição:
Presidente
Braz Tenório Rocha
Oiretor-Administrativo
Celso Antonio lelis Diogo
Diretor de Programação Rosalvo S. Faria e Silva
Diretor Tesoureiro
Antonio B. A. Almeida
Diretor Secretário
Braz Aparecido de Uma
11) Vale ressaltar que, durante o perlodo de vigência da outorga a entidade não sofreu qualquer
advertência ou penalidade, comorme verifoca dos
seus assentamentos cadastrais.
12) A emissora se encontra operando regular·
mente dentro das caracterlsticas técnicas que lhe foram atribuldas {fls. 45).

13) É regular a situação da concessionária perante
o Fundo de Fascalização das Telecomunicaç:Oes FISTEL, consoante informação de tis. 49.
14) A outorga original está amparada juridica·
mente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
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15) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á corno
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábn, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação,'h
curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
16) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
do Exm• Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos aios próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
·
decidir do pedida.

17) Posteriormente, de acordo com o artigo
223, § 3", da Constituição, a matéria deverá ser
apreciada pela Congresso Nadanal, a fim de que o
ato de renovação possa produzir seus efe~os legais.
~ o Parecer aub censura.
·
.

.
Brasil'.a, 29 de I"'IVefT'':lro de 1996. - Zllcla Bea-

triz Silvll de Campos Abreu, Assistente Jurídico.

De acordo. À consideração da Senhora Coor·
denadara de Comunicações.
Brasnia, 29 de novembro de 1996. - Maria da
Glória Tuxi F. Santos, Chefe de Divisão.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consuttor Jurídico.
Brasflia, 29 de novembro de 1996. - Adalzlra
França Soares de Lucca, Coordenadora de Comu·
nicações.

(À Comissão de Educação.)

Art. 2' Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM H' 43, DE 1997
Senhores Memnbros do Congresso Nacoional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3" do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto · à apreciação de Vossas Exce~ncias.
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
tanta do Decreto de 7 de janeiro de 1997, que "Renova a concessão outorgada à Ràdio Gaúcha SA,
para explorar serviço de radiodHusão sonora em
onda curta, na ddade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sur. ·
Brasma, 13 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique cardoso.
'

.

'

.

'

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N' 251, OE 16 OE DEZEMBRO OE 1996, 00 SR. MINISTOO OE ESTADO DAS, CXMJNJCAÇ0Es
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Exceiênci3. o
incluso Processo Adrrinistrativo n• 50790.000869193,
em que a Rádio Gaúcha SA solicita renovação da
concessão para exj)lorar serviço de radiodnusão sonora em onda Curta, na cidade de Porto Alegre, Estada do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Rádio Sociedade Gaúcha S.A. pelo Decreto n•
31261, de 11 de agosto de 1952, renovada por dez
anos, a partir de 1~ de novembro de 1983, nos termos do Decretei n• 90.824, de 18 de janeiro de 1985,
publicado no Diário Oficial da União em 21 subsequente, e transferida para a requerente em decorrência da cisão 'autorizada pela EM n• 29, de 4 de fevereiro de 1986. :
1

DE DECRETO LEGISLATIVO H' 80, DE 1998
(n9 545197, na Clmara dos Deputados)
. Aprova o ato que renova a conces·
aio outorgada A Rádio Gaúcha S.A. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda curta na cidade de Porto alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:

a

Art. 11 F'oca aprovada o ato que se refere o
Decreto sln9, de 7 de janeiro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 11 de novembro de 1993, a
concessão outorgada A Rádio Gaúcha S.A. para ex·
piorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de ra·
, diodHusão sonora em onda curta na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
'

'

•

I

' ,

•

,

2) Observo que o ato de outorga original está
amparada juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram corno deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por lsse>,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
I

3) Com estas observações, lídto é se concluir
que a terminação da prazo da outorga ou a pendência
de sua reno~~ação, a curto ou a longo prazo, não deter·
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta·
do, podendo o processo da renovação ser uftimado.

!
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4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato CQrrespondente deverá assinalar que a renovação oco:rerá a partir de 1• de novembro de 1993.
5) Nessa conformidade, e em obs~-vânc:ia ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e se. Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, subrr.c-..,, o assunto à superior consideração de Vossa Exc• . ·"n..'"ia,
para decisão e submissão da matéria ao Cor.gt~,;so
Nacional, em cumprimento ao § a• do artigo :!Zl· da
Consmuição.
Respe~osamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO OE 7 DE JANEIRO DE 1997
Renova a concessão outorgada à
Rádio Gaúcha S.A., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda curta, na
cidade de Porto Alegre, stado do Rio
Grande do Sul.
-'-......

u~

O Presidente da RepúbliCa, no
atribuições que lhe conferem os arts. 84, lnc:isoW. e 223,
caput da Constituição, e nos termcis do art.'6!. inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de fooa,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n• 50790.000869193, decreta:
·
Art. 19 Ftea renovada, de acon:lo com o art. 33,
§ 3", da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993, a .
concessão para explorar, sem dire~o de exclusivida·
de, serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, deferida originariamente à Rádio Sociedade
Gaúcha SA pelo Decreto n• 31.261, de 11 de agosto de 1952, renovada pelo Decreto n• 90.824, de 18
de janeiro de 1985, sendo mantido o prazo residual
da outorga pelo Decreto de 10 de maio de 1991, e
lranslerida para a Rádio Gaúcha SA, em decorrência da cisão autorizada pela EM n• 29, de 4 de fevereiro de 1986.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
· radiod~usão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-é pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,; leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § a• art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
BrasOia, 7 de janerro de 1997, 176" da Independência e 109" da Repúbrrca. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- S6rglo Motta.

PARECER CONJURIMC N.• 537196
Referência: Processo n.• 50790.000869193
Origem: Delegacia do Ministério das Comunicações
no Estado do Rio Grande do Sul.
Interessada: Rádio Gaúcha S.A

'

Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de radiod~usão sonora em onda curta, cujo prazo teve
se~ termo final em 1!1..11·93. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a s~ção técnica e a vida socletária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Gaúcha SA, concessionária do serviço de radiod~usão sonora em onda curta, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. requer a renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1.1 de novembro
de 1993.
2) Mediante Decreto n.1 31.261, de 11 da agosto de 1952, publicado no Diário Oficial da União, de
22 de outubro do mesmo ano, foi autorizada a~
são à Rádio Sociedade Gaúcha SA, para explorar o
Serviço de radiodifusão sonora em onda curta. na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul
3) Através da EM n.• 29, de 4 de fevereiro de
1986, publicada no D.O.U de 7-2-86, foi autorizada a
cisão da referida entidade, que se desmembrou--econsmuiu nova sociedade denominada Rádio Gaúcha SA, respónsavel pela execução nova socieda·
de denominada Rádio Gaúcha SA; responsável
pela execução do serviço de radiod~usão sonora em
onda média e onda curta.
Pelo Decreto n.• 90.824, de 18 de janeiro de
1985, publicado no DOU de 21 subsequente, foi renovada, a partir de 1.• de IIOIIIlfrilro de 1983, a outorga
deferida à então Rádio e Televisão Gaúcha SA.

11- Do M'rlto
5) O Código Brasileiro de telecomunicações,
instltuldo pela Lai n.• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 1O (dez)
anos, para o serviço de radiod~usão sonora e
15(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderio ser renovados por perlodos sucessivos e
Iguais (art.33- § 3.'), perlodos esses mantidos pela
atual Consmuição (art. 223- §5.').
6) Por sua vez. o Regulamento dos Serviços
de Radiod~usão, aprovado pelo Decreto n.• 52.795,
de 31 da outubro de 1963, declara:
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•Art. 'Z1 - Os prazos de concessão e
, pennissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodWusão sonora e de 15
(quinze)anos para o de televisão.

7) De acordo com o artigo 4' da lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que deseja·
rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no parlodo compreendido entre o 6' (sexto) e o 3' (terceiro)
mês anterior ao término do .respectivo prazo.
· 8) O prazo de vigência desta concessão teve
seu lermo final dia 1'-11·93, sendo que o pedido de
renovação foi protocolizado naquela Delegacia em

28-7-93, dentro, pois, do prazo legal.

·

9) A renovação deverá ocorrer a partir de 1• de
novembro de 1993, e os efenos jurídicos da outorga
foram mantidos pelo prazo residual conforme o dis·
posto no decreto de 10 de maio de 1991, pubfocado
no D"rlo Oficial de 13 subsequente.

1O) A peticionária tem seus quadros societário
e ãtretivo aprovados pelas Portarias n's. 048, de 30
de junho de 1994 e 283, de 29 ·de novembro de
1991; com as seguintes composições: ·

~

- Pachoco Sirtlblcy
Jayme SóOI5Icy

c-

v--CRS

•.577.306.750

•.sn.306.750.00

3.880Jl06.270 3.680.008270.00
717.&38.014

717.&38.014.00

Ollo Nlo Haselol

7.197.492

7.197.492.00

HonyHaobort!Qoo{

•.497.421

4.497.421,00

2.&97.365

2.697.365.00

2.697.365

2.697.365.00

2.697.365

2.697.365.00

29.816

29.816,00

•. 698

29.816,00

29.816

•.698.00

Carlos E'duatdo-

•.698

4.898.00

Mortos Rlmon Dwldn

•. 698

4.698.00

JaM Pedro Slralli<y

•.698

4.698,00

..... Carlos SIYelro

4.698

4.e88,00

GoiWdoHess

•.698

4.698.00

698

4.898.00

IIMI.lZ l6a

1M I.1Z llCISil

r.r.-<t>E'Irá>Cl:llea

LWz

Canlahl-

LJ.jz--

-

Pedro L. doo Reis

Juclth Hertz

--Luo~

JoioSayad
T_,
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Oiretor-Presidente: Jaime Sirotsky
Oiretor V!Ce-Presidente: Fernando Ernesto de
S. Corrêa
Oiretor VICe-Presidente: Nelson Pacheco Si·
rotsky
Oiretor Superintendente: Carlos Eduardo
Schneider Melzer
11) Vale ressaltar que, durante o período de vigência d3 outorga a entidade não sofreu nenhuma
penalidade, conforme se verifoca às fls. 36.
12) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribufdas, fls. 35.
13) É regular a snuação da concessionária perante o Fundo de FIScalização das Telecomunicações
- FISTEL.
informação de fls 31.
14) Consultado o Cadastro Nacional de Radioãdusão, verifiCOu-se que a entidade e &eus sócios
não ultrapassam os lirMes foxados pelo artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-lei rf' 236, de 26 de fevereiro de 1967.
:

consoante

UI- Conclusão
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro a remessa dos autos ao Exm.••
Sr. Ministro do Estado das Comunicações, acompanhados dos atas correspondentes, com vistas ao
seu erocaminhamento à Presidência da República,
ob&ervando que a renovação da outorga, por mais
dez anos, deverá ocorrer a partir de 1° de novembro
de 1993.
16) Esclareço ainda, que de acordo com o artigo 223, § 3', da Constnuição Federal, a matéria deverá ser apreciada e defiberada pelo Congresso Nacional, a 11m de que o ato de renovação possa produzir alenos legais.
.
É o Parecer aub cenaura.
Brasflia, 22 de novembro de 1996. - Zllda ae.
triz SOva de Campos Abreu, Assistente Jurídico.

(A Comissão de Educação.}
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N' 81, OE 1998
(n' 54&'117, na Clmara dos Deputados)
Aprova o 8to que renova a permissão
oulolgadll i Ndio FM Pampa Bagé Lida.,
para explorar ..viço de radiodifusão ra em freqü6ncia moê dada na cidade de
8eiJ6, Eatado do Rio Grande do Sul

o Congresso Nacional decreta:
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Arl ~-· Faca aprovado o ato a que se refere a
Po.!3ria n.• 2.080, de 16 de dezer:'.hro de 1996, que
renova ç::w dez anos, a partir de 5 dt> enril ae 1994, a
permissão ouiurgada à Rádio FM Pampa Bagé
Lida., para explorar, sem direito de E <:'usividade,
serviço de radiocflfusão sonora em freqúc •..-.:~a modulada na cidade de Bagé, Estado do Ric ;;o ~'Ide do
Sul.
Arl 2.1 Este Decreto Legislativo ent"' 1'::1 vigor
na data de sua pubrocação.
MENSAGEM Nt 262, DE 1997
Senhcres Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, Inciso XII, combinado
com o § 3' do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
tante da Portaria n• 2.080, de 16 de dezembro de
1996, que renova a permissão outorgada à Rádio
FM Pampa Bagé Uda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na cidade de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul.
Brasrroa, 28 de fevereiro de 1997.- Fernando
Henrique Cerdoso.
·
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nt 291/MC, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAç0ES

Exoelentíssimo Semor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusão Portaria n• 2.080, de 16 de dezembro de
1996, pela qual renovei a permissão outorgada à
Rádio FM Pampa Bagé Lida., pela Portaria n• 67, de
3 de abril de 1984, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerand<H> Instruido de acordo com a legislação api"ICável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que nos termos do § 3' do art.
223 da Constituição o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deUberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminha·
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi·
nistrativo n• 53790.000184/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente, _ SMglo MoUa, Ministro de
Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nt 2.060
DE 16 DE. :::.>EZEMBRO DE 1996
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6", inciso 11, do Decreto n• 68.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n• 53790.000184194, resolve:
Arl1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3',
da Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 5 de abril de 1994, a permissão ou·
torgada à Rádio FM Pampa Bagé Ltda, pela Portaria
n" 67, de 3 de abril de 1984, publicada no Diário
Oficial da União de 5 subseqüente, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" A exploração do serviço, cuja outorga é
renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes
seus regulamentos.

e

Arl 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do § 3' do art. 223 da Constrtuição.
Arl 4° Esta Portaria entra em vigor na data de

sua pubrocação. - Sérgio Motta.
PARECER CONJURIMC N' 507196
Referência: Processo n• 53790.000184194
Origem: Delegacia do MC do Estado do Rio Grande
do Sul
Interessada: Rádio FM Pampa Bagé Ltda.
.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo
teve seu termo final em 5 de abril de 1994. Pedido
apresentado intempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida soc:ietária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio FM Pampa Bagé Uda., permissionária
do serviço de radiodnusão sonora em freqQência
modulada, na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, requer a renovação do prazo de vigência
de sua permissão, cujo termo final ocorreu em 5 de
abril de 1994.
2) Mediante Portaria n• 67, de 3 de abril de
1984, foi outorgada permissão à requerente, para
explorar serviço de radiodnusão sonora em lreqüência modulada. na cidade de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul.
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3) A outorga em questão começou a vigorar
em S..de abril de 1984, data de publicação da porta·
ria de permissão no Diário Oficial da União.
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodffusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 30), perlodos eSses mantidos pela atual
.
·
Constituição (art. 223-:- § 5"). ·
5) O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo final, dia 5 de abril de 1994, porquanto começou a vigorar em 5 de abril de 1984, com a publi·
cação do correspondente ato no Diário Oficial da
·
União.
6) A requerente tem seus quadros sodetário e
diretivo autorizados pelo Poder .Concedente pela
Portaria n• 207, de 31 de maio de 1989, com a seguinte composição:

·· 11) No que respeita à intempestividade do pedido, mencionada no presente parecer, tecemos aJ..
gumas considerações.
12) A legislação que trata da renovação das
concessões e permissões está consubstanciada na
Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, regulamenta·
da pelo Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
13) Nos termos da legislação citada, •as entidades que pretenderem a renovação do prazo de
concessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Ministério das Comunica·
ções, no período compreendido entre o (sexto) e
o 3" (terceiro) mês anteriores ao término do respecti·
vo prazo•. (Art. 4° da Lei n• 5.785172 e art. 3" do Decreto n• 88.066183.)
14) O citado Decreto n• 88.066183, em seu artigo 7", assim dispõe:

otas!VD!or

I - a renovação não lor conveniente ao
Interesse nacional;

COtistas

C

Miguel Abdall ah Kalil
Pedro Abdall ah Kali!
Ricardo Karam Kalil
Renato Abdall ah Karam Kali!
Leilah Mery Kalil Castro
Uliane Kali! Gonçalves

666.600,00
666.600,00
166.600,00
166.600,00
166.700,00
166.700,00
200Q,OOQOO

Total

Quadro Diretivo:
Gerentes: Miguel Abdall ah Kalil
Pedro Abdall ah Kam
Ricardo Karam Kalil
7) A emissora se encontra operando regular·
mente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuldas, conforme indica o setor de engenharia às fls. 46.
8) É regular a situação da permissionária perante o Fundo de FISCalização das Telecomunicações - FISTEL. consoante informação de fls. 53, e du·
rante o período da permissão a requerente não sofreu advertência ou qualquer penalidade (fis. 45A).
9) Tendo a outorga em questão entrado em vigorem 5 de abril de 1984, o período de requerimento da sua renovação nos termos da legislação especifica, se completaria entre 5 de outubro de 1993 a 5
de janeiro de 1994.
1O) Conforme consta dos autos, o citado pedi·
do foi apresentado na DMCIRS em 31 de janeiro de
1994, excedido, pois o prazo legal. (Todavia, obser·
ve-se que a renovação foi requerida ainda na vigência da outorga.)

so

· · "Art. 7" A perempção da concessio ou
permissão será declarada quando, termina·
doo prazo:

11 - verifocar-se que a interessada não
compriu as exigências legais e regulamentares aplicavéis ao serviço, ou não observou
suas finalidades educativas e culturais.• ·
. 15) Este Ministério, ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação formulando exigências
compatíveis· à espécie, assentiu na continuide do
processo, reconhecendo-o sanável, admitindo, de
modo indireto mas inequlvoco, que os estudos inerentes se concfulssem no sentido da renovação, inviabilizando, desta forma, a conversão do processo
de renovação, nesta fase, em processo de revisio,
visando a perempção, diante da não oposição expressa deste órgão ao trámite processual Iniciado,
na forma em que foi iniciado.
16) O pnx:ecimeuto de perempção da OUio!ga
deveria partir de ilicialiva deste Ministério, até porque
as clá•OSJ das baixadas pelo ato adninistrativo que consubstancia a permissão- portaria rril iste.ial- determinam que "findo o prazo da outorga. salvo poooedimerrto te~ de ninovação e respedivo defelmento,
será a mesma declarada perempta. sem que a pernis·
sionária lllnha direito a qualquer indenização"
17) Assim é que, ·medidas adrTil ristrativas amantes à declaração de pel'lliTllÇâo da outorga. já deveriam ter sido consumado por este M"lllistério, nio se
justificando, agora. tal providência, decorrida 2 anos do
tempo da pe1 1r · :sio. e estando a e1 •issora em f\n::io.
namento, CU11"4" i ido, pois sua finalidade.
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18) No caso em tela, houve, isto sim, uma manifestação da vontade deste órgão - a formulaç.'io
de exigência - presumindo-se o reconhecimento o o
Ministério na normalidade do processo porquam;
não argüida a perempção no momento apropriado e
conduzido o processo, devidamente saneado, para o
procedimento normal de renovação.
19) Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo
seguir em seu trâmite sendo viável, juridicamente,
que se autorize a postulada renovação, por 1O anos,
8 parlir da 5 de abril de 1994.
20) Estando cumpridas as praxes processuais,
no que se refere 8 análise técnico-jurídica da matéria, proponho o encaminhamento dos autos, acompanhados dee minutas dos atos próprios, a conside·
ração do Exm1 Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autoridade competente para conhecer
e decidir do pedido.

21) Posteriormente, a matéria deverá se objeto
de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos
do§ 3", do Art. 223 da Conslituíçã~.
É o Parecer •sub censura. •
Brasma, 12 de novembro de 1996.- llna Gur·
guel Ro$8do, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto ao Senhor Consuftor Jurídico.
Braslia, 12 de novenilro de 1996. - Adalzira França Soares de Lucca. Coordet acba de Comri:ações.
DESPACHO CONJURIMC N" 669/96
Adoto o Parecer CONJURIMC n• 507196, que
Inclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da permissão outorgada à Rádio
FM Pampa Bagé Uda.,' para explorar serviço de radiodffusão sonora em freqüência modulada, na cida·
de de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul. Remetam-se os autos, .acompanhados de minutas dos
atos próprios, à consideração do Exm•. Sr. Ministro
das Comunicações a quem compete conhecer e decidir do pedido.
Brasflia, 14 de novembro de 1996.- Antônio
Domingos Teixeira Bedran, ConsuHor Jurídico.

(À Comissão de Educação.)
ROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N.1 82. OE 1998
(N.• 547/97, na Câmara dos deputados)
Aprova o ato que renova a permlsão
outorgada à Rádio e Televisão Columbla
Lida. pra explorar serviço de radiodHusão
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sonora em freqüência modulada na cidade de Lorena, Estado de São Paulo.
O Ccngresso Nacional decreta:
Art. 11 Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 1.031, de 27 de agosto de 1996, querenova por dez anos, a partir de 23 de junho de 1993,
a permissão outorgada à Rádio e Televisão Columbia Uda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodnusão sonora em freqüência modulada na ciadade de Lorena, Estado de São Paulo.
Art. 2". Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N.1 347, OE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3• do artigo 223. da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado ds Comunicações, o ato constante da Portaria n• 1.031, de 27 de agosto de 1996,
que renova a pennissão outorgada à Rádio e Televisão Columbia Lida. para explorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lorena, Estado de
São Paulo.
erasma, 17 de março de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 151, DE 27 OE
AGOSTO OE 1996, 00 SENHOR MINISTRO
OE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbftca.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 1.031, de 27 de agosto de 1996,
pela qual renovei a permisão outorgada à Rádio e
Televisão Columbia Lida. para explorar o serviço de
radiofusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Lorena, Estado de São Paulo, pela Portaria n• 097, de 21 de junho de 1983.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manffestaram-se sobre o pedido considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me
levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que. nos tennos do § 3", do art.
223 da Constituição o ato de renovação somente
produzrá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato. acompanhado do Processo Administrativo n• 50830.000284193, que lhe deu origem.
Respeitosamente, -Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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PORTARIA N" 1031, DE 27 DE AGOSTO DE 1996
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6" Inciso 11, Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n.• 50830.000284193, IIISOive:
Art. 1• Renovar de acordo com o art. 33; § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 23 de junho de 1993, a permissão
outorgada à Rádio e Televisio Columbla Uda., pela
Portaria n• 97, de 21 de junho de 1983, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de
Lorena, Estado de São Paulo.
Art. 2.1 A exploração do serviço, cuja outorga é
renovada por esta Portaria, reger-se-é pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos.
Art. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 4 1 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. ·
·

•PARECER SEJURIMCISP N.1 1811113 .
Referência: Processo n.• 50830.000284193.
Origem: DCOMIMC/São Paulo
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Permissão para executar serviço de radiodi·
fusão sonora em freqUência modulada, cujo prazo
teve seu termo final em 23-6-93.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
.
.
A Rádio e Televisão Columbia Uda., perrnissionária do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Lorena, Estado de São
Pauto, requer a renovação do prazo de v~ncla de
sua permissão, cujo termo final ocorreu em 23 de ju·
nhode 1993.
·
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3) Cumpre ressaltar que, durante o perfodo de
vigência, da oun;ga a entidade não sofreu qualquer
pena ou advertência, muito embora se encontre em
andarr.ento, o Processo de Apuração de lnfração n•
50830.002087192, Instaurado por descumprimento
às disposições técnicas e legais vigentes, conforme
Informação n1 92 do Setor Jurfdico da Seçio de F'lll·
calização desta Oe!e98eia Regional' (fl'70) •.. - . . .

11- Do aurtto
4) O Código Brasileiro de Telecorrunicações,lnstltufdo pela Lei~ 4.117 de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 1O(dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o serviço
de televisão, que poderão ser renovados por perfodos
sucessivos e Iguais (art. 33 § 3'), perfoclos esses mantidos pela alUai Constituição (art. 223- § 5").
5) Por sue vez. o Regulamento dos Serviços
de Radiodijusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, ·
de 31 de outubro de 1963, declara:
'Art. 27. Os prazos de concessio e
permissão sendo de 10 (dez) anos para o
serviço de radíndifusão sonora e de 15
, (quinze) anos para o de televislo.•
6) De acordo com o art. 41 da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga deverão dirigir
requerimento ao órgão competente no perfodo com·
preendido entre o 6" (sexto) e o 3° (terceiro) mês an·
terior ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta permissão tem
seu termo final dia 23 de junho de 1993, porquanto
começou a vigorar em 23-6-83, com apubriCBção do
ato correspondente no Dblrlo Oficial da Unlio.
8) O pedido de renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 10
de março de 1993, dentro, pois, do prazo legal (11. 1).
9) A requerente tem seus quadros, societário e
dlretivo, aprovados pelas Portarias nts 123 de 29-693 e 46 de 4-2-87, assim constituidos:

O. fatos
1. Mediante Portaria n.• 97 de 21 de junho de
1983, publicada no Dljrlo Oficial da União do dia 23
subsequente, foi outorgada permissão à Rádio e Televisão Columbia Uda., para explorar, por 10 (dez)
anos, o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Lorena, Estado de São
Paulo.
. .
.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 23 de junho de 1983, data da publicação da Portaria de permissão no Dl-'rlo Oficial.

Valor Cr$

Cotlataa
Cotas
Waldir de Campos An·
drade
so·
Marilde Gonçalves de
Souza Andrade
1O

45.000.000,00

100

50.000.000,00

5.000.000,00
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Cargos

Nomes

Diretõr-Geral

Waldyr
de
Andrade

Campos

Diretor-Administrativo

Waldyr
de
Andrade FUho

Campos

Diretor-Tesoureiro

Márcio Eduardo Moreira
de Campos Andrade

10) A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme mencionado à fi. 68.
11) É regular a situação da permissionária pe·
rante o Fundo de FIScalização das Telecomunicações, conforme consta às fls. 69.
12) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não uttrapassam os limites foxados pelo
art. 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236 de
28 de fevereiro de 1967.
13) Finalmente observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
23 de junho de 1993, tendo em vista a data de publicação da Portaria de permissão, no Diário Oficial
da União de 23-6-63.
III - Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Secretária de FIScalização e Outorgas para prosseguimento.
É o parecer •sub-censura•
São Paulo, 22 de outubro de 1993. Nitton Aparecido leal Adv. Telesp- O.A.B. 65849/SP.
1. De acordo.
2. A consideração do Sr. Delegado do Ministério das Comunicações em São Paulo.
Sejur, 22-10-93.- Elpidio Carlos Glanlnl dos
Santos Chefe de Serviço.
1. De acordo.
2. Encaminhe-i>e o processo à Secretaria de
FISCalização e Outorgas para prosseguimento.
Em, 22-10-93.- Carlos Alberto Machlonl, Delegado do MCISPO.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 83, OE 199<;
(n• 548197, na Câmara dos Deputados)
Aprova o at:l que renova a pennls·
são outorgada à Rádio Difusora Guarara·
pes Uda., para explorar serviço de radio-
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difusão sonora em onda média na cidade
Guararape, Estado ele São Pauto.
O Congresso Nacional decreta:
Art 19 FJCB aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 2.074, de 16 de dezembro de 1996, que
renova por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994,
a permissão outorgada á Rádio onusora Guararapes
lida.. para explorar sem direito de exclusividade,
serviç<• de radiodnusão sonora em onda média na cidade de Guararapes, Estado de São Paulo.
Art 2" Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 353, OE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, combinado
com o § 39 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 2.074, de 16 de dezembro de
1996, que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora Guararapes lida, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Guararapes, Estado de
São Paulo.
Brasnia, 25 de março de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 286/MC, OE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 2.074, de 16 de dezembm de
1996, peta qual renovei a permissão outorgada à
Rádio Dnusora Guararapes lida., peta Portaria
MVOP n• 184, de 6 de março de 1950, cuja ú~ima
renovação ocorreu nos termos da Portaria n• 65, de
26 de abril de 1984, publicada no Diário Oficial .da
União de 30 subseqüente, para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Guararapes, Estado de São Paulo.
2. Os órgãos competentes deste Ministério mannestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3" do art
223 da Const~uição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n• 50830.000209194, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Sérgio Motta - Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA NO 2.074, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n' 50830.000209194, resolve:
Art. 1• Renovar, de acordo com o art. 33 § 3°,
da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962 por dez
anos, a partir de 19 de maio de 1994, a permissão
outorgada à Rádio Difusora Guararapes Lida pela
Portaria MVOP n• 184, de 6 de março de 1950, re·
nevada pela Portaria n' 85, de 26 de abril de 1984
publicada no Diário Oficial da União de 30 subse·
qüente, para explorar, sem direHo de exclusividade
serviço de radiodausão sonora e onda média, na cidade de Guararapes, Estado de São Paulo.
Art. 2' A exploração do serviço de radiodijusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-seá pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3' Este ato somente produzirá efeHos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da ConstHuição.
Art. 4• Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Sérgio Motta
PARECER JURIDICO N' 171
Referência: Processo n• 50830.000209/94
Origem
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: DCOMIMG/SPO

Interessada: Rádio Dijusora Guararapes UmHada
Assunto: Renovação de outorga
'

.

Ementa: Permissão para executar serviço de radiodi·
fusão sonora em ondas médias, cujo prazo
teve seu termo final em 10..5-94.
- Pedido apresentado tempestivamente.
- Regulares a sHuação técnica e a vida societária. ·
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Dijusora Guararapes Umitada, permis·
sionária do serviço de radiodijusão sonora em ondas
médias, na cidade de Guararapes, Estado de São
Paulo, requer a renovação do prazo de vigência de
·sua permissão, cujo termo final ocorreu em 19 de·
maio de 1994.

l-Os Fatos
1) Mediante Portaria MVOP n• 184 de 6 de
março de 1950, publicada no .Dl4rlo Oficial da

União, de 25 subseqüente, foi outorgada permissão
à Rádio Difusora Guararapes Umitada, para execu·
tar, na cidade de Guararapes, Estado de São Paulo,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, de
ámbito local.
•2) A outorga em apreço foi renovada por 2
(duas) vezes, confonme Portarias n•s 987, de 10 de
novembro de 1975, publicada no DOU de 18-11·75,
e 85, de 26 de abril de 1984, publicada no DOU de
30 subseqüente.
·i 3) Cumpre ressaltar que, durante o último período de vigência da outorga, a entidade não sofreu
nenhuma penalidade, nem tampouco foi advertida,
conforme se verifica na Informação do Setor Jurídico
da Seção de Fiscalização desta Delegacia, constante de !Is. 33.
··

11- Do Mérito
~ 4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
lnstHufdo pela Lei n• 4.117, de 17 da agosto de
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodijusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3"),
perfodos esses mantidos pela atual Cons\Huição (art.
223, § 5").
.
· 5) Por sua vez. o Regulamento dos Serviços
de Radiodijusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:

"Art. 27 ,
Os prazos de conce.ssão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o serviço dera·
diodijusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisão.•
6) De acordo com o artigo 4' da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de suas outorgas deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6' (sexto) e o 3' (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) A outorga originãria da permissão em apreço foi renovada automaticamente até 19 de maio de
1974; confonme determinado no inciso III do art. 19
da Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, motivo pelo
qual o prazo de vigência da outorga passou a ser
contado a partir daquela data. por períodos sucessivos de 10 (dez) anos.
8) O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo final dia 01 de maio de 1994, porquanto
começou a vigorar em 10..5-84, vencimento do prazo
anterior.
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9) O pedido de renovação da outorga era em
exame foi protocolizado nesta Delegacia em 20 de
janeiro de 1994, dentro, pois, do prazo legal (fi. 01).
10) A requerente tem seus quad·os societário e
diretivo aprovados pelas Portarias n.ll,; 170 de 20 de
julho de 1994 e 968 de 1 Ode ncvembr:> de 1975, publicada no DOU de 18 subseqüente, com a seguinte
composição:
Cotjstas
Cotas
Antonio Aparecido Simões
1.072
Clementina Mazzuco Simões 1.071
Total
2,143
Cargo
Gerente

YalorCRS
10.720,00
10.710,00
21430,00

Nome
Antonjo Apareçjdo Sjmões

11) A emisora se encontra operando regulamente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de fls.
2:1129 e informação do Setor de Engenharia constante de fls. 30.
12) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão verifiCOu-se que a entidade, seus sócios e di·
rigenles não ultrapassam os limites flX3dos pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de
28 de fevereiro de 1967.
·
13) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de FISCalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de fls. 32.
14) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
1.0 de maio de 1994.

Conclusão
·
Do exposto, ccnclufmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Secretaria de F'oscalização e Outorgas para prosseguimento.
É c parecer aub-censura.

Selor Jurídico, 27-7·94. Nfllon Aparecido As·
sistente Jurídico.
1) De acordo
2) Encaminhe-se o processo à Secretaria de
F'oscalização e Outorgas para prosseguimento.

São Paulo, 27-7-94. chloni

Carlos Alberto Ma-

(A Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 84, DE 1998
(n• 549197, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permls·
são ortorgada à Cidade de Culabá Uda.
para explorar serviço de radiodifusão aonora em freqiiêncla modulada na cidade
de Culabá, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• F'1C8 aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 912, de 24 de julho de 1996, que renova
por dez anos, a partir de 28 de junho de 1994, a permissão outorgada à Rádio Cidade de Cuiabá Uda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiod~usão sonora em freqüência modulada na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senhores Membros do Congresso Nacional
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, combinado
cem o § 3" do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 912, de 24 de julho de 1996, que
renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de
Cuiabá Ltda., para explorar, sem dire~o de exclusivi·
dade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.
Brasma, 27 de agosto de 1996. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N-135/MC, DE 24 DE
JULHO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE ES·
TADO DAS COMUNICAÇOES
Excelentlssimo Senhor Presidente da República
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 912, de 24 de julho de 1996, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Cidade
de Cuiabá Uda., pela ?ortaria n• 144, de 22 de junho de 1984 publicada em 28 subsequente, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cuiabá, Estado do Mato
Grosso.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruido de acordo cem a legislação apficável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3", do art.
223 da Constituição, c ato de renovação somente
produzirá efe~os legais após deliberação do Con-
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gresso Nacional, para onde solicno seja encaminha·
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi·
nistrativo n°53690.000142194, que lhe deu origem.
Atenciosamente, -Sergio Motta,- Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA N" 912, DE 24 DE JULHO DE 1996

O Ministro de Estado das Comunicações, no ·
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. ·
6" iniso 11 do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n• 53690.000142194, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 28 de junho de 1994, a permissão
outorgada à Rádio Cidade de Cuiabá Uda., pela
Portaria n• 144, de 22 de junho de 1964, publicada
no Diário Oficial da União, em 28 subseqüente,
para explorar, sem direno de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Culabá, Estado· de Mato Grosso.
Art. 2" A exploração do serviço, cuja outorga é
renovada por esta Portaria, reger-se-é. pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 3• Este ato somente produzirá efenos Je.
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3", do art. 223 da Constnuição.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Sérgio Motta.
'
PARECER CONJURIMC N" 258196
Referência: Processo n• 53690.000142194
Origem: Delegacia do MC no Estado do Mato Grosso.
Interessada: Rádio Cidade de Culabá Uda. ·
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo
teve seu termo final em 28 de junho de 1994. Pedido
apresentado tempestivamente. Regulares a snuação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratificação do Parecer Jurídico n• 8195
- DMCIMT, que conclui favoravelmente ao requerido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão, formulado pela Rádio Cidade
de Cuiabá Uda., permissionária do serviço de radiodffusão sonora em freqOêncla modulada, na cidade
de Culabá, Estado do Mato Grosso. conforme Porta·
ria n• 144, de 22 de junho de 1984, publicada no
Diário Oficial da União, do dia 28 de junho de 1984.
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. 2. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia do MC no Estado do Mato Grosso, tendo aquela
Delegacia concluído favoravelmente ao pleno, con·
soante Parecer Jurídico n• 8195 - DMCIRS, fls.
42144, dos autos.
·
. 3. A outorga original está amparada juridica·
mente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, é o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
4. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo, desta forma, que a terminação do prazo da
concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou longo prazo, não determina, necessariamente,
a extinção do serviço prestado.
5. Isto posto, mantenho o entendimento do citado Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes autos, acompanhados de minutas dos atos
próprios. à consideração do Exm• Sr. Ministro das
·Comunicações, autoridade competente para conhe·
cer e decidir do pedido.
· 6. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 3°, do art. 223 da Constituição, para que o ato de
renovação possa produzir seus efenos legais.
É o Parecer.·
BrasRia, 19 de julhO de 1996.- Adalzlra França
Soares de Lucca. Coordenadora de Comunicações.
.

'

'

DESPACHO CONJUR/MC N" 355196
Adoto o Parecer CONJURIMC n• 258196, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência 'da permissão outorgada à Rádio
Cidade de Cuiabá Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida·
de de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Remetam-se
os autos,· acompanhados das minutas de Exposição
de Motivos e Portaria, à consideração do Exm• Se·
nhor Ministro. para decisão.
·
Brasllia, 22 de julho de 1996. - Ant6nlo Domingos Teixeira Bedran, Consuttor Jurídico.
I

•

, (A Comissão de Educação.)
DE DECRETO LEGISLATIVO N" 85, DE 1998
(NO 550197, na Clmara dos Deputados)
'

'

· . Aprova o ato que renova a Conci!saio da Rádio Cultura de Taubaté Uda.,
para explorar serviço de radiodifusão ao'
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nora em onda média na cidade de Tauba·
~

té, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• FICa aprovado o ato a que se wl~re o
Decreto s!n•, de 20 de dezembro de 1996, que renova por dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a
concessão da Rádio Cultura de Taubaté ltda., para
. explorar; sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tau·
balé, Estado de São Paulo.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM N" 7, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3• do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunícaç6es, o ato constante do Decreto de 20 de dezembro de 1996, que
"Renova a concessão da Rádio Cultura de Taubaté
ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Táubaté, Estado de
São Paulo".
Brasfiia, 3 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 245/MC DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbfJCa,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o induso Processo Administraliw n• 50830.000202194,
em que a Rádio Cultura de Taubaté Uda., solic~ renovação da concessão para explorar o serviço de radiod~usão sonora em onda média, na cidade de
Taubaté, Estado de São Paulo, outorgada conforme
Portaria MJNI n• 349-B, de 28 de novembro de
1961, cuja última renovação ocorreu nos tennos do
Decreto n• 90.084, de 20 de agosto de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 21 de agosto de
1984, por dez anos, a partir de 1• de maio de 1984,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972 e
no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, adm~ido o

MAIO DE 1998

funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, líctto é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti·
mado •
4. Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1• de maio de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que disp6em a Lei n• 5.785, de 1972, e seu regula·
mento, Decreto n• 88.066. de 1983, submeto o as·
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3• do artigo 223 da
Constttuição.
Respettosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicaç6es.

DECRETO OE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a concessão da Rádio CultuUda~ para explorar serviço
ele radiodifusão sonora em onda média na
cidade ele Taubalé, Estado de São Paulo.

ra ele Taubalé

O Presidente da República, no uso das atribuiç6es que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos tennos do art 6', inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n•
50830.000202194, decreta:
Art. 1• FICa renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a conces·
são da Rádio Cultura de Taubaté Uda., outorgada
pela Portaria MJNI n• 349-8, de 28 de novembro de
1961, e renovada pelo Decreto n• 90.084. de 20 de
agosto de 1984, sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem dire~o de exclusividade, serviço
de radiod~usão sonora em onda média, na cidade
de Taubaté, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exple<ação do serviço de ra·
d~o. cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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Brasma, 20 de dezembro de 1996; 175' da lndepeódência e 1os• da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Sérgio Motta. ;
PORTARIA N" 581, OE 23 DE SETEMBRO OE 1996
O Delegado Estadual da Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições, em conformidade com a
competência que lhe foi delegada através da Porta·
ria n• 296, de 1o-5-94, e tendo em vista o que consta
do Processo n• 29100.000182191, resolve:
1- Autorizar, nos termos do artigo 101 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n• 52.795 de 31 de outubro de 1963, a
Rádio Cultura de T aubaté Uda., com sede na cidade
de Taubaté, Estado de São Paulo, a efelivar aHera·
ção contratual com o objetivo de:
.
'
a) efetuar as seguintes cessões de cotas:
Ouant. Cotas

Titularidade

De
Para

Emio Atmdei Ele! i '!tiS Neto
AMII"ezdeSwzaBeringhs'

18.000
3.000
3.000

MriJaReiasArmtB~

MlisaM:rro 1'19ôáJ!lsiJts
b) designar todos os sócios lngressantes para
ocupar cargos de direção na empresa;
c) dar nova redação à cláusula V do contrato
social que trata da redução do número de cotas do
capHal social, de 30.000 (trinta mil) para 3.000 (três
mil), no valor de R$10,00 (dez reais) cada uma.
11 - Em conseqüência das operações propos·
tas, os quadros societário e diretivo ficarão assim
cons!Hufdos:
Cotlstas

Cola

Volo<RS

F1á'o'la lnez da Sou-

2.400

24.000,00

300

3.000,00

300

3.000,00

za Beringhs
Marild3 Freitas Arna·
deiBemghs

Marisa Allonso PelJIOCO Bemghs

TOIIII

. Oitotaa Superintendente

Dlrvlora Coman:ial
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3.000.

-

30.000 00

F1á'o'la lnaz da Souza Beringhs
Marilda Freitas Amadai Beringhs
Martsa Aflonso Peixoto Bertngh5

III - Determinar, nos termos do artigo 102 do
referido regulamento, que a entidade apresente 11 anaração contratual ora autorizada, devidamente 81QUÍVll·
da na JUCESP, para aprovação desta Delegacia. dependendo desta medida o exame e 11 decisão de seus
futuros pedidos. - Eduardo Grazlano, Delegado.
··
(À ComissAo de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO
N" 86, DE 1998
(N'I552J97, na CAmara dos Depu1ados}
Aprova o ato que renova a pennJs..
são ou1orgada à Colatlna R'dlo Som
Ltda~ para explorar serviço de l'lldlodlfu.
aio sonora em freqOêncla moduleda, na
cidade de Colatlna, Estado 'do Eapfrtto
Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11 FICa aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 60, de 4 de fevereiro de 1997, que renova por dez anos, a partir de 23 de maio de 1986, a
permissão outorgada à Colatina Rádio Som Uda.,
para explorar, sem direHo de exclusividade, serviço
de radiodHusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Colatina, Estado do Espirita Santo.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 376, DE 1997
SenhOres Membros do COngresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, Inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Cons!Huição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 60, de 4 de fevereiro de 1997,
que renova a permissão outorgada à Colatina Aáã10
Som Uda., para explorar, sem direHo de exclusivida·
de, serviço de radiodHusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Colatina, Estado do Espírito
Santo.
Brasnia, 1' de abril de 1997. - Fernando Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N" 43/MC, OE 4 OE FE·
VEREIRO OE 1997, 00 SR. MINISTRO OE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Rept'iblica,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 60, de 4 de fevereiro de 1997
. pela qual renovei a permissão outorgada li. Coratin
Rádio Som Ltda., pela Portaria ~ 142, de 21 <
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maio de 1986, publicada em 23 seguinte, para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Colatina Estado do Espírito
Santo.
2. Os orgãos competentes deste Ministério manneslaram-se sobre o pedido considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que nos termos do § 3' do art.
223 da Constituição, o ano de renovação somente
produzirá efettos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato acompanhado do Processo Administrativo n• 53660.000143196, que lhe deu origem.
Respeitosamente. Sérgio Molla, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA W 60, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
O Ministro de Estldo das Comunicações no
uso de suas atribuições conforme o disposto no art.
6", inciso 11 do Decr<llo n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983 e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n• 53660.000143196, resolve
Art. 1• Renovar de acordo com o art. 33, § 3°,
da lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 23 de maio de 1986, a permissão
outorgada à Colatina Rádio Som Lida., pela portaria
n• 142, de 21 de maio de 1986, publicada no Diário
Oficial da União em 23 seguinte, para explorar sem
direüo de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de Colatina,
Estado do Espírito Santo.
Art. 2" A exploração do serviço, cuja outorga é
renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos.
Art. 3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termoe do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Está portaria entl<l em vigor na data de
-publicação.- S«ggo Moita.
PORTARIA W 34, !:JE 26 DE JUNHO DE 1996
O Delegado do Ministério das Comunicações
no Estado do Espfrito Santo, no uso de suas atril..uiç6ea, em confonnidade com a competência que lhe
lol dÍIIegada pela Portaria n' 296. de 1 o de maio de
1994, tendo em vista o que consta do Processo n•
53660.000533196, resolve:
I - Autorizar as alterações do ato constitutivo
da Cofatlna Rádio Som Uda, com sede na cidade
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de Colatina, Estado do Espírito Santo, com o objeti·
vode:
al Efetyar a s-:auinte tmosferêocia de cotas·
:.:João Batista P~i!ção
8.063
ln Sebastião Eudoxio
f·Pmandes de Jesus

5.453
13.516

Para: Hermerval Carlos
Zanoni

8.904

Antônio Edmilson Fabris

1.330

Luiz Gon.tales

518

laurindo Cassaro

518

José Antônio Foorot

518

Aylton Cherotto

486

Espc5l'o de SMro Zorzanelli
Gilson Ferrari Pazzolini
Wilson Roberto Zippinolti

430
406
406
13.516

11 - Considerar aprovado, após efetivadas as
operações autorizadas, o novo quadro societário da
entidade com a seguinte composição:
Cotistas
~Cabs2'a'ai

NlfriJ &irisarRDis
Luiz Gon.tales
Laumdo Cassare
José Antônio Foorot
Aylton Cherotto
Espólio de SMrio ~z:anelfi
Gilson Ferrari Paz·
zolini
Wilson Roberto Zip-!2ÍOOII
Total

Cotas

Valor{RS}
121.865

121.665,00

18.193

18.193,00

7.104

7.104,00

7.104

7.104,00

7.104

7.104,00

6.669

6.669,00

5.883

5.883,00

5.539

5.539,00

5.539

5.539,00

185.000

185.000,00

III- Determinar, nos termos do art. 102 do Regu·
lamento dos Serviços de Radiodifusão, que a entidade
apresente a alteração contratual arquivada na Junta
Comercial para aprovação deste Ministério, dependendo dessa medida o exame e a decisão de seus futu.
ros pedidos. -José Maria Valladarea GAudlo.
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PARECER CONJURIMC N' 041197

Refer~ncia: Processo n• 53660.000143196
Origem: Delegacia do MC no Estado do Espfrito
Santo.
·
Interessada: Colatina Rádio Som Uda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüência modulada, cujo
prazo teve seu termo final em 23 de maio d_,
1996. Pedido apresenlado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida sodetãria.
Conclusão: Pela ratificação do Parecer Jur!dico n°
69196 - DMC/ES, que concluiu favoravelmente
· ao requerido.
·... Trata c presente processo de pedido de renovação de permissão, formulado. pela Colatina· Rádid
Sem Uda., permissionária do serviço de radiodifusão •
sonora em freqüência modulada. na cidade de· Cola·
tina, Estado do Espfrito Santo, conforme Portaria n•
142, de 21 de maio de 1986, publicada no Diário
Oficial da União em 23 seguinte. ·• .
2. O assunto foi objeto de análise pela Delega·
cia do MC no Estado do Espfrito Santo, tendo aquela Delegacia conclufdo favoravelmente ao pleko,
consoante Parecer Jur!dico n• 69/96, fls. 41, dos eu·
tos, o qual ratifocamos, ressalvando ilpenas que,
após a emissão do parecer que ora se ratifoca, o
· qtiadro societãrio da entidade sofreu pequena attera·
ção, conforme Portaria 34, de 26 de junho de 1986,
passando a ter a seguinte composição:
Cctlatas
Hermeval Carlos Zanoni
AntOnio Edimílson Fabris
Luiz Gonzales
Laurinda Cassaro
José Antonio F10rotto
Aylton Cherotto
Espóio de SWériJ 2orzaneli
Gílson Ferrari Pazzolinl
w.Json Roberto Zippinotli
Total
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Cotas
121.865
18.193
7.104
7.104
7.104
6.669
. 5.883
5.539
5.539
185.000

3. A outorga original está amparada juridica·
mente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pe-

dido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
4. Nos termos da lei, c pedido ter-se-á como
deferido porquanto não decidido ao termo da respec·
tiva permissão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em carãter precário, dos serviçoo outor·
gados e não renovados em tempo hábil, concluindo,
desta forma, que a terminação do prazo da permis·
são ou a pendênCia da sua renovação, a curto ou
longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
S. Isto posto, mantenho o entendimento do ci·
lado Parecer, propondo o erocaminhamento dos presentes autos, acompanhados de minutas dos aios
próprios, à consideração do Exm• Senhor Ministro
das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
6. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 3° do art. 223 da Constituição, para que o ato de
'renovação possa produzir seus efekos legais.
~ o Parecer aub censura.
Bras ma. 27 de Janeiro de 1997. - Zllda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Assistente Jur!dico.
De acordo. À consideração da Sr.• Coordena·
dora de Comunicações.
BrasOia, 27 de Janeiro de 1997. - Maria da
Glória Tuxl F. Santos; Chefe de DiVisão. · · ·
~- Submeto ao Senhor Consuttor Jur!ãtCO.
Brasma, 27 de janeiro de 1997. - Adatzlra
França Soares de Lucca, Coordenadora de Comu·
nicações.
DESPACHO CONJURIMC N' 047197.
Adoto o Parecer CONJURIMC n• 041197, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da permissão outorgada à Cofalina Rádio Sem Lida. para explorar serviço de radiodi·
fusão sonora em frnquencia modulada, na cidade de
Colatina, Estado do Espirito Santo. Remetam-se os
autos, acompanhados das minutas de Exposição de
Motivos e Portaria. à consideração do Exm" Senhor
Ministro, para decisão. '
Brasnia, 27 de janeiro de 1997. - Antonio Domingos Teixeira Bedran.- ConsuHor Jur!ãoco

(À ~o de Educação.)
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N' 87, DE 1998
(N' 553197, na Clmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concesaio da R'dlo DHuaora Santarritenae Uda.
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para explorar serviço de radiodifusão so' nora em onda média na cidade de Santa
Rita do Sapucal, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decrela:
Art. 1•. Foca aprovado o ato a que se rel€'fe o
Decreto s!n•, de 12 de março de 1997, que renova
por de~ anos, a partir de 1• de maio de 1994, a concessão da Rádio Difusora Santarritense Uda. para
explorar, sem diretto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa Rita do Sapucai, Estado de Minas Gerais.
Art. 2". Este Decreto Legislativo entra e vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 344, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § a• do artigo 223, da Constttuição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 12 de março de 1997, que "Renova a concessão da Rádio Difusora Sanlarritense
Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santa Rtta do Sapucaí, Estado de Minas Gerais".
Brasnia. 17 de março de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO OE MOTNOS N" 47, OE 10 OE MARÇO
OE 1997,00 SENHOR MINISTRO OE ESTA·
00 DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbriCS.
Submeto à ccnsideração de Vossa Excelência o
rouso Processo Adrrinistrativo n• 50710.000114194,
em que a Rádio Difusora Santarritense lida, solícita
renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão soriora em onda média, na cidade de Santa
Rtta do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, outorgada
confonne Portaria MVOP n• 693, de 26 de julho de
1946, renovada nos termos do Decreto n" 91.014, de
27 de fevereiro de 1985. publicado no Diário Oficial
da União, em 28 seguinte, por ~ anos, a partir de 1°
de maio de 1984, aJjo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983. que a
regulamentou, que consideram corno deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admHido o
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funcionamento precário das eslações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
a. Com estas observações, lícHo é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou longo prazo não determina. necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1° de maio de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto n• 88.066, de 198a, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § a• do artigo 22a da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
EsJado das Comunicações.
DECRETO OE 12 OE MARÇO DE 1997
Renova a concessão da Rádio DHusora Santarrltense Uda., para explorar
serviço de radlodHusão sonora em onda
média, na cidade de Santa Rita do Sapucal, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art 6", inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consla do Processo Administrativo n•
50710.000114194, decreta:
Art 1• Foca renovada. de acordo com o art 33.
§ a•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1•de maio de 1994, aooucessão
da Rádio Offusora Santarritense Lida., outorgada pela
Portaria MVOP n• 693, de 26 de julho de 1946, e renovada pelo Decreto n" 91.014, de 27 de fevereiro de
1985, sendo mantido o praw residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direHo de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Santa RHa do
Sapucai, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, aJja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
A".. 2" Este ato somente prod~irá efeitos legai!" após deliberação do Congresso Nacional, nos
tr,nnos do § 3" do art 223 da ConstHuição.
Art 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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BrasOia, 12 de março de 1997; 1769 da lnde·
pendência e 1099 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Sérgio Moita.
PARECER CONJURJMC N" 631196
Referência: Processo n• 50710.000114194
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas Gerais.
lnteresada: rádio Difusora Santarrilense Uda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1° de maio de 1994.
Pedido apresentado tempeslivamente. Regulares a
sHuação técinca e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Difusora Santarrilense Uda., conces·
sionária do serviço de radiodijusão sonora em onda
média, na cidade de Santa RHa do Sapucal, Estado
de Minas Ge-ais, requer a renovação do prazo de vi·
gência de sua permissão, sujo termo final ocorreu
em 1• de maio de 1994.
2) Mediante Portaria MVOP "n• 693, de 26 de
julho de 1946, foi outorgada concessão à Rádio Oijusora Santarritense Uda., para explorar serviço de ra·
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santa RHa do Sapucar, Estado de Minas Gerais.
3) A outorga em questão teve sua ú~ima renovação promovida a partir de 1° de maio de 1984,
conforme Decreto n• 91.014, de 27 de fevereiro de
1985, publicda no Diário Oficial ~a União de 28 de
seguinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
4) O Código Brasileiro de Telecomunícões, lns·
liluldo pela lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 1o (dez) anos, para
o serviço de radiodijusão sonora, e de 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser
renovados por príodos sucessivos e Iguais (art. 33 § 3"), perlodos esses mantidos pela aluai Constitui·
ção (art. 223- § 5").
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodijusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
"Art. 27. Os prazos de permissão serão
de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifu·
são sonora e de 15 (quinze) anos para o de
televisão.•
6) De acordo com o art. 4° da lei n• 5.765, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
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requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6" (sexto) e o 3° (terceiro) mês
anteriores ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta concessão teve seu
termo final em 1"-5-94, sendo que o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia. do MC no Estado de
Minas Gerais, em 29-1·94, tempestivamente portanto.
8) A renovação deverá ocorrer a partir de 1• de
maio de 1994. ·
9) A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelas Portarias nOs 105, de 9-889 e 87, de 7-5·91, com a seguintes composições:
Co!jst,as

Cotas

Oárcio Brandão
Maria lulza Brandão Folchno
Maria Helena Brandão longo
Newton Jorge Brandão
Richard Wagner Brandão
Rynaldo José Brandão
Evaldo Ruy Brandão
Csrlos Roberto Brandão
Paulo Sérgio Folchno
Claiton luiz Ribeiro do Valie F~ho
Csr1os Henrique Brandão Ribeiro do Valle
1$1
Oiretor Administrativo
Diretor Financeiro
Diretor Artístico
DiretorTécnico
Oiretor Comercial

100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
1.Q50

Richard Wagner Brandão
Paulo Sérgio Folchno
Rynaldo José Brandão
Newton Jorge Brandão
Dárcio Brandão

10) Vale ressa~r que, durante o período de vigência da outorga a entidade não sofreu qualquer
advertência ou penalidade, conforme vemica seus
dados cadastrais.
11) A emissora se encontra operando regular·
mente dentro das características técnicas que lhe foram atribuldas (!Is. 43).
12) É regular a snu:1ção da concessionária perante o Fundo de FISCBiização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante Informação de !Is. 44.
13) A outorga original está amparada juridica·
mente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma de·
vida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva permissão ou permissão, sendo permHido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
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outorgados e não renovados em tempo hábil, con-

cluincj_o-se, desta forma, que a tenninação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não detennina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm• Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Decreto- com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
. 16) Posterionnente, de acordo com o art. 223,
Const~uição, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de
renovação possa produzir seus eleitos legais.

§ 3°, da

É o parecer, sub censura.
Brasma, 12 de deze!T'bro de 1996.- Zilda Beatriz Silva de Campos Abreu, Assistente Jurídico.
De acordo. A consideração da Senhora Coordenadora de Comunicações.
Brasma, 12 de dezembro de 1996.- Maria da
Glória Tuxl F. Santos, Chefe de Divisão.

(A Comissão de Educação.)
OE DECRETO LEGISLATIVO N• 88, DE 1998
(NO 555197, na Cãmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Princesa do Sul ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Goiatuba,
Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, de 12 de fevereiro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 13 de março de 1995, a
concessão da Rádio Princesa do Sul Uda., para ex·
piorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Goiatuba, Estado de Goiás.
Art. 2". Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 234, OE 1997
Senhores Membrns do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituiçá" Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
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Ministrn de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 12 de te·1ereiro de 1997, que "Renova a concessão da Rádio Princesa do Sul Uda., para
ex:J!orar serviço de radiodifusão sonora em onda mé·
dia, na cidade de Goiatuba,Estado de Goiás".
Brasma. 19 de fevereiro de 1997.- Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N• 25/MC, OE 4 OE FEVEREIRO OE 1997 DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbfiCa,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 53670.000419194,
em que a Rádio Princesa do Sul Lida, solicita renova·
ção da concessão para explorar serviço de radiodifu·
são sonora em onda média na cidade de Goiatuba,
Estado de Goiás, outorgada confonne Decreto n•
91.045, de 6 de março de 1985.
2. Obse/Vo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ·
es contidas na Lei n• 5.785, de 23 de julho de 1972,
e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que regulamentou, que consideram como deferidos
os pedidos de renov-dçãO requeridos na lonna devi·
da e não decididos ao ténnino do prazo de vigência
da concessão ou pennissão, sendo, por isso, admiti·
do o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a tenninação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter·
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta·
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renova·
ção ocorrerá a partir de 13 de março de 1995.
5. Nessa conlonnidade e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.765, de 1972, e seu regula·
mente, Decreto n• 68.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência,
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, _ Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 12 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Princesa do Sul Lida., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Golatuba, Estado de Goiás.
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O VICE!-Presidente da República, no exercfcio
do cargo de Presidente da República, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 84, Inciso IV, e
223, da Constttuição, e nos termos do art. 69, inciso
I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo Adminis·
trativo n• 53670.000419/94, decreta:Art. 1• FICa renovada, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n•
4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 13 de março de 1995, a concessão à Rádio
Princesa do Sul Uda., outorgada pelo Decreto n•
91.045, de 6 de março de 1985, para explorar, sem
diretto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Goiatuba, Estado
de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamen·
tos.
·
Art. 29 Este ato somente produzirá efettos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constttuição.
Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação. :
'
Brasma, 12 de fevereiro de 1997; 1769 da lnde·
pendência e 109" da República, - MARCO ANTONIO MACIEl.- Sérgio Motta.
PARECER ASS/JURJDRMCIGO Nt 65 .
Referência: Processo n• 53670.000419/94
Origem: Delegacia Regional do MC em Goiás
Interessada: Rádio Princesa do Sul Uda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodijusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em
12 de março de 1995. Pedido apresentado tempesti·
vamente. Regulares a sttuação técnica e a vida societária.
·
Conclusão: Pelo deferimento.
A Ráã10 Princesa do Sul Uda., concessionária
do serviço de radiodijusão sonora em onda média,
na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás, requer renovação do prazo e vigência de sua concessão, cujo
termo final ocorreu em 12 de março de 1995.

A outorga em questão começou a vigorar em
13 de março de 1985, data de publicação do contra·
to de concessão no Diário Oficial.
Cumpre ressaltar que, durante o período de vi·
gência da outorga, a entidade não sofreu penas ou
foi advertida, conforme se vemica de seus assenta·
mentes cadastrais, às fls. 26.
A propóstto, está em trámtte, com relação à en·
!idade, sem decisão final, do Processo de Apuração
de lnfração n• 53670.000047/95, ora no
Departamento de F!SN!ização em Brasilia, instaurado em face de iregularidades téaücas constatadas
pela equipe de fiscafiZ8çâo desta Delegacia (fls. 27).
'i.

Do Mérito

O Código Brasileiro de Telecomunicações, insti·
tufdo pela Lei n9 4.117, de27 de agosto de 1962, esta·
belece os prazos de 1 O (dez) anos para o serviço de
radiodWusão sonora a 15 (quinze) anos para o serviço
de telecomunicações, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art 33, § 3"), períodos
esses mantidos pela aluai Constnuição (art. 223, § 5").
De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período com·
preendido entre o 69 (sexto) e o 3" (terceiro) mês an·
tenor ao término do respectivo prazo.
O prazo de vigência desta concessão teve seu
final dia 12 de março de 1995, pois começou a vigorar em 13 de março de 1985, com a publicação do
extraio do contrato de concessão do Diário Oficial
de 13-3-85, e Os efettos jurídicos· da outorga foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no
Decreto do dia 1O de maio de 1991, publicado no
Diário Oficial do dia 13 subseqüente.
O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi recebido nesta Delegacia no dia 12·12-94
e protocolizado no dia 28·12·94, dentro, pois, do pra·
:to legal, se considerada a data do recebimento, uma
vez que, de acordo com o disposto na Lei da Renovação, o pedido deveria ser apresentado entre 13 de
setembro de 1994 e 13 de dezembro de 1994.
A requerente tem seus quadros societário e di·
. retivo aprovados pelo Poder Concedente com a seguinte composição:

Dos Fatos

Mediante Decreto n• 91.045, de 6 de março de
-1985, foi autorizada concessão à Rádio Princesa do
Sul Uda., para explorar, por 10 (dez) anos, o serviço
de radiodijusão sonora em onda média, na cidade
de Goiatuba, Estado de Goiás.

Cotlatas

Reinaldo Coelho

Cotas
· 5.000

Mlr}llllTaamODD 5.000
10.000
Total

Valor em RS

5.000,00
5.000
10.000,0
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cargo
Sócio-Gerente

Nome
Reinaldo Coolhc_

A emissora se encotra operando regulam:ofnte,
dentro das caracterlsticas técnicas que lhe foram
atribuidas, confonne indica o setor de engenharia à~

lls. 27.
~ regular a situação da concessionárialpermissionária perante o Fundo de Fascalização das Telecomunicações - FISTEL. consoante infonnação de
lls. 25.
Consultados os dados disponíveis nesta Delegacia, verifiCOu-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não uttrapassam os lim~es ftxos pelo artigo
12 e seus patágralos, do Decret~lei n• 236167 de
28 de fevereiro de 1967.
'
. Finalmente, oLserva-se que o prazo de vigênCia da outorga dever.! ser renovado a partir de 13 de
março de 1995.

Da Conclusio
Do exposto, conclulmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao
Departamento de Outorgas, que o enviar.! à Consulloria Jurldica para prosseguimento.
~ o parecer su!H:ensura.
Goiânia, 5 de fevereiro de 1996. - Elza Maria
· Alves, Chefe do Serviço Jurídico, Substituta.
De acordo.
Encaminhe-se como proposto.
Goiânia, 26 de fevereiro de 1996. - Ronaldo
Coutinho' Sf>lxo de Brito, Delegado Regional do
MCemGoiás.

(A Comissão de Educação.)
PARECERES
PARECER NO 262 DE 1998
Da Comissio de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n• 2, ele 1998, (n• 29,
de 1995, na C4mara dos Deputados) que
•aprova o texto do Acordo sobre a Cons·
trução e Utilização de um P~io para a
Ampliação das Instalações da Embaixada
do Brasil em Luanda e para Habitação
aos Funcionários Diplomáticos, Técnicos
e Administrativos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Popular de Angola, em 28 de janeiro de 1989".
Relatara: Senadora Benedita da Silva
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I• Relatório
Esta Comissão é chamada a pronunciar-se
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de
1998, (n• 29, de 1995, na Câmara dos Deputados)
que ~~pro~a o texto do Acordo sobre a Construção
e Ut1ilzaçao de um Prédio para a Ampliação das
Instalações da Embaixada do Brasil em Luanda e
para Habitação dos Funcionários Diplomáticos,
Técnico~ e Administrativos, celebrado entre o governo da república Federativa do Brasil e o Gover·
no da república Popular de Angola, em 28 de ja·
neiro de 1989".
Em cumprimento ao disposto no artigo 49, inci·
so I, da Const~uição Federal, o Presidente da Repú·
bilca submete à apreciação parlamentar o texto des·
te ato Internacional.
O diploma legal em apreço foi aprovado pela
C4mara dos Deputados em 8 de janeiro de 1998,
tendo naquela Casa, passada pelo crivo das Comissões de Relações Exteriores, de Constituição e Jusliça e de Redação e de F'manças e Tnbutação.
O Acordo visa a melhorar as condições de trabalho da Embaixada do Brasil em Angola. Para esse
fim, a Repúbflca Popular de Angola se compromete
a pôr à disposição da Parte Brasileira um terreno
para a construção de um prédio para a ampliação da
Embaixada do Brasil em Luanda, o qual abrigar.! alguns serviços da Embaixada e moradia para funcionários diplomáticos, técnicos e administrativos. Para
a operacionalização da iniciativa, a Parte angolana
concede ao Brasil isenção de tatxas aduaneiras, Impostos e quaisquer outras taxas, na importação de
material e equipamentos de origem estrangeira eles·
tinados ao projeto. A Parte brasileira tem o direno de
recorrer a consuttores e empreneiros estrangeiros
para a elaboração do projeto, construção e fiscalização das ot:=. comprometend~se a Parte angolana
a Íowrtar a emissão dos documentos necessários
para a entrada e sarda de Angola, bem como das
autorizações da pannanência dos profissionais acima referidos.
O Acordo em exame pennanecetá em vigor até
o término do perlodo de concessão do direito de superfície, que se estender.! pelo prazo de sessenta
anos, conforme estipula o Protocolo anexo ao referido ato internacional. Selá pronrogado automaticamente por prazos sucessivos de dez anos, até
que uma das Partes o denucie com a antecedência
de um ano da data do término do prazo da concessão Inicial, ou dentro do prazo do último ano de cada
prorrogação. Segue o Protocolo Anexo ao Acordo, o
qual relaciona en detalhes os direitos e deveres das
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Partes e define os lim~es do lerreno. A cessão do
terreno será le~a mediante pagamento de prestação
anual pelo governo brasileiro, cujo montante deverá
ser fixado em conjunto pelas Partes.
É o relatório.
li-PARECER

O presente ato internacional vem atender a ln·
teresse da política externa brasileira, que vem ampliando e estreitando os laços que unem o Brasil a
outros países de l!ngua portuguesa, mediante urna
atuação firme e objetiva, da qual const~ui exemplo
do nosso País a criação da Comunidade de Pafses
de Lfngua Portuguesa.
·
·
·
O texto do Acordo tem por base, ademais, prin·
cfpios consagrados do Direito Internacional relativos
ao exercfcio da representação diplomática, entre
eles a isenção fiscal sobre os locais da Missão diplomática e a inviolabilidade e integridade desta, além
do principio da reciprocidade.
Em face de todo o exposto, e tendo em vista a
conveniência de se garantir melhores condições de
trabalho da missão diplomática brasileira em Angola
e de estre~r os laços históricos e cutturais que já
nos unem a esse importante pais irmão, voto pela
aprovação do 'Acordo sobre a Construção e Utiliza·
ção de um Prédio para a Ampliação das Instalações
da Embaixada do Brasil em Luanda e para Habita·
ção dos Funcionários Diplomáticos, Técnicos e('-~·
ministrativos, celebrado entre o Governo da Republ•·
ca Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Angola, em 28 de janeiro de 1989', na
fonma do Projeto de Decreto legislalivo n• 2, de
1998.
Sala da Comissão, 13 de maio de 1998.- Romeu Tuma, Presidente (Em exercício) - Benedita
da Silva, Relatara - José Agrlpino _ Caaildo Maldaner - Artur da T6vola - EmRia Fernandes Bernardo Cabral- Hugo Napoleão- Pedro Simon
-Arlindo Porto - Abdias Nascimento.
PARECER W 263, DE 1998
Da Comissão de Relações Exterio-

res e Defesa Nacional sobre o Projeto de
Decreto legislativo n1 10, de 1998 (n' 581,
de 1997, na <:Amara dos Deputados), que
•Aprova o texto da Convenção lnternacionaiiiObre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por Óloo, .
1990, concluída em Londres, em .30 de
1novembro de 1990.•
' '
Fflllator: Senador Bernardo Cabral .

1- Relatório
Atendendo a dispos~ivo constilucional, o Senhor Presidente da República submeteu à aprecia·
ção do Congresso Nacional o texto da Convenção
Internacional sobre Preparo, Resposta e Coopera- .
ção em Caso de Poluição por Óleo, 1990, conclufda
em Londres, em 30 de novembro de 1990.
Trata-se de instrumento internaCional bastante
pormenorizado que tem conio principal objetivo a
adoçáo de medidas de precaução e prevenção para
que o meio ambiente marinho não venha a sofrer os
eleitos negativos da poluição por petróleo causada
por navios, plataformas oceânicas ou qualquer outro
agente nocivo. ' "
· . ,
·
Suas disposições preambulares estão em consonáncla com as diretrizes da Agenda 21 e referem·
se ao principio da precaução, ao principio do polui·
dor-pagador ao princípio das responsabilidades, comuns mas d~erencladas, entre palses desenvolvidos
e em desenvolvimento, entre outros.
·
Pelo art. 19, referente às disposições gerais, as
Partes se comprometem, conjunta ou Individualmente, a agir em conformidade com a Convenção e o
seu Anexo, no que diz respe~o ao preparo e à res·
posta em caso de incidente de poluição por óleo.
Paia tanto, o texto convencional estipula urna
série de medidas: .
. · 1) Navios das Partes Contratantes, operadores
de plataformas oceânicas e autoridades encarrega·
das de portos marítimos e Instalações para a opera·
ção com petróleo, sob sua jurisdição, terão de dispor
de planos de emergência para eventuais casos de
poluição marinha.
2) Cada Parte deve exigir dos comandantes
dos naviso de sua bandeira ou de pessoas encarregadas de plataformas oceânicas, sob sua jurisdição,
que notifiquem imediatamente todo vazamento de
óleo ou qualquer evento observado no mar que envolva anonmarldade passivei de poluição.
3) NotifJCBçóes samelhart.es estão a cargo de
pessoas responsáveis por portos e Instalações mar!·
limas, funcionários de navios e aeronaves ds inspeção e pt1otos de aviação civil.
4) Cada Parte deve avaliar a gravidade da infonmação recebida e dar conhecimento dela aos Es·
tados cujos interesses possam sar afetados pelo incidente poluidor.
,·
5) As Partes devem usar, tanto quanto possl·
vel, o sistema de comunicação de ocorrências de
poluição por petróleo, desenvolvido pela Organiza·
ção Marítima Internacional, para sa comunicar com
outros Estados.
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6) Cada Parte deve estabelecer um sistema
nacional para responder, pronta e efetivamente, a incidentes de poluição por petróleo, indicar autoridades responsáveis para agir em seu nome e elaborar
um plano nacional de contingência para preparo e
resposta em caso de poluição marinha.
7) No limite de suas possibifKiades, cada Parte
deve possuir um mlnímo de equipamento estimado
em função dos riscos previsíveis, colocado em pontos preestabelecidos, para combater vazamento de

óleo.
B) As Partes conoordam em cooperar e fornecer serviços de assessoramento e apoio técnico e
equipamento para resposta a um Incidente de poluição por óleo, a pedido de qualquer Estado passivei
de ser afolado por ele.
9) Cada Parte adotará medidas de caráter jurldico e adrnín_istrativo para faetlitar a chegada em e a
saída da seu território de navios, aeronaves e outros
meios de transporte envolvidos na resposta a um inc:ldante de poluição.
Muitas outras disposições da convenção ora
examinada referem-se, com pormenores, a temas
~es relacionados à poluição dos mares, tais
como: pesquisa e desenvoMmento, cooperação técnica. cooperação bilateral e muHilateral na área de
preparo e resposta.
.Outras se preocupam com assuntos de ordem
Institucional ou formal, realçando a importância da
Organização Marftima Internacional para o bom luncionamento do mecanismo colocado à disposição da
comunidade Internacional, ·com vistas a impedir a
degradação do meio ambiente marinho.
Segundo o art. 11 da presente Convenção, um
Anexo será parte Integrante dela e qualquer referência a ela será também lida como uma referência a
ele. ~ exatamente no mencionado anexo que se encontram normas sobre reembolso dos gastos pela
assistência e onde se lê um principio de eqüidade,
favorável aos palses mais carentes,' tendo em vista
que •as Partes que tenham prestado assistência devem 'considerar as necessidades dos países em desenvolvimento•.
~ o relatório.
li-Voto
A exposição da motivos do ltamaraty, que
ecompanha a mensagem presidencial mediante a
qual se remeteu ao Congrasso Nacional o documento lntemacional anafiSado, insere-o no lmbito dos
preparativos para a Conferência das Nações Unidas
sobre o Maio Ambienta e o OesenvotVimento _ 'Rio
92', visto que o referido documento institucionalizou

as precauções da comunidade internacional com relação ao meio ambiente marinho.
Na célebre Agenda 21 das Nações Unidas, capitulo 17, n• 33, está escrito que 'Os Estados devem
considerar a possibilidade de ratificar a Convenção
fntemacional sobre Cooperação. Preparação e Combate à Poluição por Petróleo, que prevê,lnter alia, o
desenvolvimento de planos de emergência de alcan·
ce nacional e internacional, contonne apropriado, inclusive com o fornecimento de materiais a serem uti·
lizados em caso de vazamento de petróleo e o treinamento de pessoal, inclusive uma possível amplia·
ção da Convenção para que passe a incluir medidas
de emergência para casos de vazamento químico.'
O mesmo documento afirma que 10"k da poluição marinha se originam das atividades de transpor·
te marltirno, que lançam no mar, anualmente, cerca
de 600 mil toneladas de petróleo.
Estamos, portanto, diante de um mal que preci·
sa ser evitado ou minimizado nos seus efe~os. e o
Brasil, sede da Eco-92, não se pode furtar à obrigação de ratificar um texto que vai ao enoontro de nossas preocupações aluais.
Em lace do exposto, nosso voto é pela aprovação da Convenção, nos tennos do Projeto de Decreto Legislativo n• 1O, de 1998.
Sala da Comissão, 13 de maio de 1998. _ Romeu Tuma, Presidente (Em exercício) _ Bernardo
Cabral, Relator _ Gullhenne Palmeira _ Arlindo
Porto _ Abdias Nascimento _ Wdio Coelho _ Benedlda da Silva _ José Agrlplno _ Caslldo Maldaner _ Belo Parga _ Levy Dias _ Hugo Napoleão _
Leonel Paiva.
PARECER N"264, DE 1998

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de
~to Legislativo n1 16, de 1998 (n•
583197, na Câmara dos Deputa1os), que
aprova o texto modificativo ao Convênio
Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovado pela Resolução
BIBG/97105.
Relator: Senador Abdias Nascimento
I - Relatório
Trata·se do Projeto de Decreto Legislativo n•
583/97, da Câmara dos Deputados, que visa aprovar o texto mod~ícativo ao Convênio Constitutivo do
Banco Africano de Desenvolvimento (BAO) conforme o estabelecido pela Resolução BIBG-97105 daquela instituição.
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Na Câmara dos Deputados, a mensagem encaminhada pelo Presidente da República foi transfor·
mada em projeto de decreto legislativo pela Comis·
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Após
a elaboração do projeto, este foi submetido à apre·
ciação da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa.
Recebendo parecer favorável da supracitada
comissão, e constando da pauta da IJHirna convoca·
ção extraordinária do Congresso Nacional, foi apro- .
vado no plenário da Câmara dos Deputados, em 29
de janeiro passado. Assim, procedeu a Mesa da Cà·
mara o seu encaminhamento ao Senado Federal
para que este delibere sobre a questão.
O objetivo do decreto legislativo proposto é rati·
focar, em conformidade com o art. 49, inciso I, da
Constituição Federal, as modifiCações aprovadas na
331 Reunião Anual da Assembléia de Governadores
do Banco Africano de Desenvolvimento (BAO), reali·
uda em Abidjan. Costa do Marfim.
Na referida assembléia, foi aprovada a Resolu·
ção BIBG/97/05, de 29 de maio de 1997, apresenta··
da simuHaneamente pelo Comité ad hoc do 59 Au·
mente Geral do Capital do BAD e Pala Comissão de
Notáveis.
\
As modifocações propostas estão adstritas a
questões meramente · administratiVas, visando a
maior eficiência operacional daquela Instituição. Tais
modifiCações concentram-se nas atribuições do presidente do banco, timitarão temporal do mandato dos
diretores, a forma como dar-so-á a eleição do pnisi·
dente, bem como as atribuições deste em relação à
gestão de pessoal do BAD.
·
'
O Governador Merno Temporário pelo Brasil
votou favoravelmente às modifiC8Çôes na Assembléia de Abidjan, tendo o Poder Executivo realizado
todos os seus procedimentos intemos para a valida·
de das mesmas.
·
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.
li-Voto
Tendo em vista o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, cabe ao Senado Federal
der.berar sobre o Projeto de Decreto Legislativo n•
16198.
'
Tratando-se de matéria de Interesse do Brasil,
e não existindo óbices legais ou constitucionais à
matéria, voto favoravelmente pela sua aprovação.
·Sala das Sessões, 13 de maio de 1998.- Romeu Tuma, Presidente (Em exerclcio) - Abdla
NasciiMIIto, Relator- •JCIM Agrlplno - C..lldo
Maldaner- Artur da Tllvola - EmRia Femandee

- Bernardo Cabral- Hugo Napoleão- Pedro SImon- Arlindo Porto- Benedida da Silva.
PARECER N' 2:ti5, :l~ 1998
Da Comlsaio de Educaçio, sobre o
ProJeto de Decreto Leglalativo n1 105, de
1996 (n' 44, de 1995, na Clmanl elos Deputados), que "aprova o ato que renova a
permlsaio outorgada à Rlldlo Patamuté
Lida., para explorar serviço de radiodlfu.
aio sonora em freqüéncla modulada na
cidade de Cajazelras, Estado da Parafba",
Relator: Senador Ney Suasauna

1- Relatório

'

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n1 105, de 1996 (n1 44, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rãdio Patamuté Lida., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada na cidade de Cajazeiras, Estado da
Paralba.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 549, de
1992, o então Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n•
35, de 13 de fevereiro de 1990, que renova permis·
são para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o§ 11
do art. 223, ambos da Constituição Federal.
O pedido de renovação foi deferido pelo Minis·
tério das Comunicações após manifestação dos ór·
gãos competentes daquela pasta que julgaram estar
o processo devidamente Instruido de ecordo com a
legislação aplicável.
. É a seguinte a composição aclonária do empreendimento Rlldio Patamuté Uda.:

uomo do Sócio Co!IJ1a Cotas de Part!clpacjjo
140
José Cavalcanti da Silva
20
José Cavalcanti da Silva Filho
20
Hélio Cavalcanti da Silva
Kildare Oueiroga Cavalcanti

20

200

Total dê Cõtas

O preSente projeto foi examinado pela Comis·
slo de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor·
mlltica da C4mara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto
Valadão, e aprovação unánime daquela Comissão.
. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
o Projeto foi considerado )u·
Redação daquela

casa,
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lafiva. '

11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, ~-.,·:~ Con·
gresso Nacional, dos atos que outorgam e reno,mm
concessão, permissão ou autorização para qu:- ~c
executem serviços de radiodifusão sonora e de son"
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter·
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa nonna interna relaciona uma série de informações a serem preStadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins·
truir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 105, de 1996, evidencia o
cumprimento das formafldades estabelecidas na Resolução n• 39/92, focando caracterizado que a empresa Rãdio Patamuté Uda., atendeu a todos os
requis~os técnicos e legais para habiiMr-se à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998.- Artur
da Tllvola, Presidente - Ney Suassuna, RelatorElclo Alvares - Hugo Napoleão - Romeu Tuma Leonel Paiva -João Rocha - Levy Dias- Gérson
Camata - Lúcio Alcãntara - Djalma Bessa - Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel de Hollanda - Em/lia Fernandes.
PARECER N"266, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto legislativo n• 121, de
1996 (n• 280, de 1996, na Câmara dos Deputados, que •aprova o ato que renova a
permissão ao Sistema Cancella de Comunicação ltda., para explorar eervlço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de ltuiutaba, Estado de
Minas Gerais.•
Relator: Senador Francelíno Pereira

são sonora em freqüência modulada na cidade de
ltuiutaba Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comu·
nicaçoes ao Presidente da República, que integra o
processo, informa que a solic~ção de renovação foi
instrulda com a legislação aplicável, o que levou ao
seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do Sistema Cancella de Comunicação Lida.:
Nome do sócio cotlsta

Cotas de Participação

48.800

Gildo Vilela Cancella

Gilca VIlela Cancella Pinheiro
Maria El~e Cunha Cancella
Total de Cotas

813.374

357.826
1.220.000

li-Voto
Tendo em vista o exame da documentação evidenciou o cumprimento das formalidades exigidas, e
que a empresa atendeu a todos os requisitos técni·
cos e legais para habilitar-se à renovação da permissão, voto pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de 1996, na forma da redação acolhida pela Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Artur
da Talvola, Presidente - Francelina Pereira, Relator
- Elcio Alvares - Hugo Napoleão - EmDfa Fer·
nandes- Leonel Paiva- João Rocha- Levy Dias
-Romeu Tuma- Lúcio Alcãntara- Ojalma Beasa
- Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel de
Hollanda- Gerson Camata.
PARECER NO 267, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto legislativo n' 40, de
1997 (n' 339, de 1996, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à R4cllo Chanrua
Ucla., para explorar serviço de radlodifuaio sonora em freqiiencia modulada na
cidade de Uruguaiana, Estado do Rio
Grande do Sul".
Relator: Senador José Fogaça

I • Relatório

1- Relatório

Vem ao exame cesta Comissão o Projeto de
Decréto Legislativo n• 121, de 1996 (n• 260, de
1996, na Câmara dos Deputados) que aprova o ato
que renova permissão ao Sistema Cancella de Comunicação Lida •• para explorar serviço de radiodnu-

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1997 (n• 339, de
1996; na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Charrua Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
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cia modulada na cidade de Uruguaiana, Estado do
Rio Glande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 749, de
194, o então Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n•
634, de 25 de agosto de 1994, que renova pennis·
são para eXploração de canal de radiodifusão sonora. nos tennos do art. 49, XII, combinado com o§ 1•
do art. 223, ambos da Constituição Federal. ·
A exposição de motivos do Ministro das Comu·
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente sofiCitação de renovação foi lnstrufda de confonnidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu dele·
rimento.
·
É a seguinte a composição acionária do 'empreendimento Rádio Charrua Uda.:
'
·
Nome do S6clo Cotlata Cotas de Participação

Edine Matte Cobelli

29.180

João Rene Cobe«i

16.660

2.080
2.08o
. 50.000

Alberto Lhamby

Máro cm CarCisari Papaloo
Total de Cotas

O presente projeto foi examinado pela Comis·
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor·
rnática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto
Rocha, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju·
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis·
lativa.
·

e

11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
conoessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter·
mos do art.223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa nonna lntema relaciona uma série de in·
formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem ·corno
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins·
!ruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.

. Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 40, de 1997, evidencia o
cumprimento das fonnalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Charrua Uda, atendeu a todos os requis~os técnicos e legais para habilitar-se à renovação da pennissão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Artur
da T'vola, Presidente - José Fogaça, Relator - Elclo Alvares - Hugo Napoleão - Ernnla Fernandes
- Leonel Paiva -Joio Rocha - Levy Dias - Gér·
aon Camata - Lúcio Alc:Antara - Ojalma Bessa Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joef de HoiJanda..; Romeu Tuma. :
PARECER N° 268, OE 1998

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 84, de
1997 (n9 17S, de 1995, na Cãmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada à R'dlo Rlbelrio
Preto Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Rlbelrio Preto, Estado de Sio
Paulo". :
··
Relator: Sefiador Romeu Tuma

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 84, de 1997 (n• 175, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Râdío Ribeirão Preto Uda.,
para explorar serviço de radiodiusão sonora em
onda tropical na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 863, de
1994, o então Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
13 de outubro de 1994, que renova concessão para
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1° do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que Integra os autos, dá conta de que os órgãos
competentes daquele Ministério manifestaram-se sobre o pe(!ido, considerando-o instrufdo de acordo
com a legislação aplicável, o que levou ao deferimento do pedido de renovação.
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É a seguinte a composição aciona C.<• do empreendimento Rádio Ribeirão Preto Uda.:
Nome do Sócio Cotlsta Cotas
Edilah de Faria Lacerda Biagi
Nelson Machado (espólio)
Odávio de Souza Silveira
AntOnio Carlos Morandini
José Jader Sirnone!!i
Pedro Biagi Neto
Outros 19 04%
Total de Cotas

de partjc!p;:;;·Ã!!
33,36~,

9,52%
9,52%
9,52%
9,52"k
9,52%
100%

PARECER NO 269, OE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 108, de
1997 (n' 427, de 1997, na Câmara dos Deputados), que •aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Comunitária de · Comunicações de Rio · Grande
Uda., para explorar serviço de radlodifu·
Ião sonora em freqüêncla modulada na
cidade · de Rio Grande, Estado do Rio
Grande· do Sul".
Relator: Senadora Emnia Fernandes

O presente projeto foi examinado pela Comis·
são de Ciência e Tecnologia. Comunicação e lnfor·
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de sua relatora, Deputada Alzira
Ewerton. e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Corrissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa. o Projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodHusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art.223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de in·
formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem corno
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins·
truir o processo submetido à anâlise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 84, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, fiCando caracterizado que a empresa Rádio Ribeirão Preto Uda., atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originãrio da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio :te 1998.- Artur
da :rbola, Presidente- Romeu Tuma. RelatorElclo Alvares - Hugo Napoleão - EmOia Fernandes - Leonel Paiva- João Rocha- Levy DiasGérson Camata - Lúcio Alcântara - Djalma Ses·
aa - Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel
da Hollanda.

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Po~e
to de Decreto Legislativo n•108, de 1997 (n• 427, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rede Comunitária de Comunicações de Rio Grande Lida., para explorar serviço de radiod~usão sonora em freqüêncía modulada
na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n'115, de
1995, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria n•
1.284, de 29 de dezembro de 1994, que renova per·
missão para exploração de canal de radiod~usão sonora, nos termos do ar!. 49, XII, combinado com o §
1' do art. 223. ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que os órgãos
competentes daquele Ministério mannestararn-se sobre o pedido, considerando-o instruido de acordo
com a legislação aplicável, o que levou ao deferi·
mento do pedido de renovação.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rede Comunitária de Comunicações
de Rio Grande Lida.:
Nome do Sócio Cotlsta Cotas de Participação
Roberto Ross Neto

24.000

Nerci Rodrigues Cardoso

40.000

Carlos Henrique Carrato

16.000

Total de Cotas

80.000

O presente projeto foi examinado pela Comis·
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor·
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado AntOnio
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Joaquim Araújo, e aprovação unânime daquela Comissão.-..
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jur!dico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciáção, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifiSão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de lnformações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem ins·
truir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
,
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 108, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39192, fiCalldo caracterizado que a empresa Rede Comunitária de Comunicações de Rio
Grande Lida., atendeu a todos os requisitos técnicos
e legais para habilitar-se à renovação da permissão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998.- Presidente, Artur da T'vola, Relator, EmOia Fernandes
- EleJo Alvares - Hugo Napoleão - Romeu Tuma
- l.llonel Pelvll -Joio Rocha - Levy Diae - ~- .
11011 Camata - Lllclo Aldntera - Ojalma Bessa Jonu Pinheiro - S6rglo Machado - Joel ele Hoilanda.

PARECER NO 270, DE 1998
De Comluio de Educação, sobfe o
Projeto de Decreto Legislativo n1 118, de
1997 (n' .se, de 1997, ne CAmara dos Oeputedoe), que •aprova o ato que renova a
conceaio ou1orgada A Televisão Vitória
Lida. para explorar serviço de radiodlfu.
elo ele eone e Imagens ne cidade de VItória, Eetedo do Esplrlto Santo•. ·
Relator: Senador Gemm C.mate

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto LegislativO n'118, de 1997 (n' 458, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Televisão Vrtória Lida. para
explorar serviço de radiod~usão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Vrtória, Estado do Espfrito
Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 21, de
1995, o Presiderrte da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
de dezembro de 1994, que renova concessão para
exploração de canal de radiodifusão de sons e ima·
gens, nos termos do art. 49, XII, combinado com o §
1• do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Miistro das Corroni·
cações ao Presiderrte da RepúbrK:a. documerrto que
integra os autos, dá conta de que a presente sol"ocita·
ção de renovaçaõ foi instrufda de confonnidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimerrto.
· É a seguinte a composição acionária do empreendimento Televisão Vrtória Lida.:
Nome do Sócio Cotlste Cotes ele Participação

Américo euaiz
Américo Buaiz Filho
Lulz Buaiz
LayrBuaiz
Benjamim Bualz
Maria de Lourdes Buaiz
Total de Cotes

16.725
11.150
290
290
290

290
29.035

O presente projeto foi examinado pela Comis·
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor·
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Jorge
Wilson, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jur!dico, constitucional e vazado em boa técnica legis·

lativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodHusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder ExecutivO, nos ter·
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
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critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992.-.Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comuni<:ações, e que devem lns·
truir o processo submetido à anáf&Se desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 118, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, fiCando caracterizado que a empresa Televisão Vrtória Uda atendeu a todos os requísttos técnicos e legais para habilttar-se à renova·
ção da concessão, opinamos pela aprovaçaõ do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. _ Artur
da Távola, Presidente - Gerson Camata, RelatorEleJo Alvares - Hugo Napoleão - Emllia Fernandes ... Leonel Paiva - João Rocha - Levy Dias -.
Romeu Tuma- Lúcio Alcãntara- Djalma BessaJonas Pinheiro - Sérgio Machado -Joel de Hotlanda.
PARECER NO 271, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 119, de
1997 (n1 4SG, de 197, na Clmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada l LA. Pereira e Oliveira Ltda. _ ME para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santana do Livramento. Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senadora: Emília Fernandes
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 119, de 1997 (n• 456, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à LA. Pereira e Of"IVeira Uda
_ ME para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Santana do
livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 857 de
1994, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria n• 735,
de 27 de setembro de 1994. que renova permissão
para exploração de canal de radiod~usão sonora,
nos termos do art. 49, XII combinado com o§ 11 do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comuni<:ações ao Presidente da República, documento
que integra os autos dá conta de que a presente solicttação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu dele·
rímento
É a seguinte a composição acionária do em·
preendimento LA. Pereira e Oliveira Ltda. - ME:
Nome do Sócio Cotlsta Cotas de Participação

Luíz Allerto ANes Pereira
lsa Mar'a de OWeira Perera

1.500

Total de Cotas

3.000

1.500

O presente projeto foi examinado pela Comis·
são de Ciência e Tecnologia, Comuni<:ação e lnforrnáti<:a da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator Deputado Luiz AI·
berto, e aprovação unânime daquela Comissão
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa. o Projeto foi considerado ju·
rldico, constitucional e vazado em boa Jécnica legis·
lativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Con·
gresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e im;lgens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter·
mos dO art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma Interna relaciona uma série de in·
formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem lns·
truir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 119, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n" 39/92, ficando caracterizado que a empresa LA. Pereira e Oliveira Uda. _ ME atendeu a
todos os requis~os técnicos e legais para habilttar-se
à renovação da permissão opinamos pela aprovação
do ato. na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998, - Presi·
dente, Artur da Tbola- Relator, Emnla Fernandes
- EleJo Alvares - Hugo Napoleão- Romeu Tuma
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- Leonel Paiva -João Rocha _ levy Dias - Gérson Camata - lúcio Alcântara - Dlalma B~sa Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel de Holanda.
PARECER N• 272, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto legislativo n' 120, de
1997 (n' 457, de 1997, na Clmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
concessão deferida à Rlldio Bandeirantes
de Cachoeira Paulista Lida. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo".
Relator: Senador Gilberto Miranda

1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto legislativo n°120, de 1997 (n• 457, de
1997,' na Câmara dos Deputados). que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Bandeirantes de Ca·
choeira Paulista Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical r\a cidade de Ca·
ehoeira Paulista, Estado dé São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.039,
de 1994, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
11 de novembro de 1994, que renova concessão
para exploração de canal de radiod~usão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1° d
art. 223, ambos da Constituição Federal.
·
A exposição de motivos do Ministro das Comu·
nicações ao Presidente da República, documento
que Integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu dele·
rimento.
É a seguinte a composição acionllria do empreendimento Rádio Bandeirantes de Cachoeira
Paulista Lida.:

Nome do S6clo Coll•ta

Cotas de Partieipaçio

WeUington Silva Jardim ·

45.692

Maria lzabel Guatura

13.055

Luzia de Assis Ribeiro
Santiago

6.528

·

rnlltica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer lavorável de seu relator, Deputado João lensen, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Rsdação daquela Casa, o projelo foi considerado jurldioo,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

. U- Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con·
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
·concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos tennos
do art. 223 da Constituição Federal. deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às lormafodades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF ~ 39, de 1992. Esa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações,' e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n°120, de 1997, evidencia o
cumprimento das lormalidades estabelecidas na Resolução n• 39192, focando caracterizado que a empresa
Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista Uda. atendeu a todos os requisitos técnioos e legais para habili·
tar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na lonna do Projeto de Decreto Legislati·
110 originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Artur
da Távola, Presidente - Gilberto Miranda, Relator
- EleJo Alvares - Hugo Napoleão - Emllia Fernandes- Leonel Paiva- João Rocha -Levy Dia•
-Romeu Tuma- lúcio Alellntara - Djalma Beua
- Jonas Pinheiro - · S4rgio Machado - Joel de
Holianda- Gerson camata;
PARECER. N' 273, DE 1998

Da Comlnão de Educaçio, aobre o
Projeto de Decreto leglalativo n" 122, de
1997 (n' 461, de 1997, na CAmanl da Deputado•), que, "aprova o ato que ntnOVa a
c:oncessio outorgada 6 RMilo Patrlarc:a
de cas•lllindla Lida. para explorar a.vlço de radlocllfudo sonora em ondll .,._
dia na c:ldade' de C8•sllândla, Eatado do
Mato Grol8o do Sul".
o

Total de Cotas
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65.275

O presenle projeto foi examinado pela Comis·
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor·

•

';i

I

•

Relator: Senador Ramez Tebet
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n°122, de 1997 (n• 461, de
1937, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
'

so
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que renova concessão à Rádio patriarca de Cassilândia. Uda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cassilândia,
Estado do Mato grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nQ 461, de
1996, o Presidente da Repübfica submete ao COngresso Nacional o ato constante do Decreto de 16
de maio de 1996, que renova concessão para exploração de canal da radiodifusão sonora, nos lermos
do art. 49, XII, combinado com o § 1' do art 223,
ambos da COnsthuição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da Repüblica, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruida de conformidade com a
legislação apriCável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionará do empreendimento Rádio patriarca de Cassifãndia Lida.:
Nonm do sóelo Co!lsta
Cotas de partle!pa~o
João Juarenço Giroto
248.559
Manoel Afonso
248.559
Watdmiro José Cotrim Moreira
248.559
Anário Mariano Filho
124.323
Total de Cotas
870.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto
Balestra, e aprovação unânime 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.

11 - Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo COn·
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art 223 da COnsthuição Federal, deve obe·
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
cmérios estabelecidos pela Resolução SF n' 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem corno
pelo Ministério das COmunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n'122, de 1997, evidencia o
CUI!llrimento das formalidades estabelecidas na Re-
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solução n• 39192. ficando caracterizado que a empresa Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda. atendeu
a todos os requisttos técnicos e legais para habilttarse á renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de Maio de 1998. - Presidente, Artur da Távofa - Relator, Ramez TebetElclo Alvares - Hugo Napoleão - Romeu Tuma
- Leonel Paiva - João Rocha - Levy Dias Gérson Camata - lúcio Alcântara - Djalma Bessa - Jonas Pinheiro - Sérgio Machado - Joel
de Hollanda- Emflia Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O EXpediente tido vai à publicaçlio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi·
dência comunica ao Plenário que os Projetes de Decreto Legislativo de n•s 71 a 88. de 1998, fidos anterionnente, tramitarão com prazo determinado de
quarenta e cinco dias, nos termos dos arts. 223, §
1', e 64, §§ 2' a 4' da Constituição, combinados
com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art 122, inciso 11, "b", do Regimento lnlemo. combinado com o art 4' da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal, as matérias
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem n• 152, de 1998 (n'
589198, na origem), de 15 do corrente, do Presidente
da República, comunicando, em aditamento à Mensagem n• 143, de 1998 (n• 565J98, na origem), que
durante sua ausência do Pais no período de 16 a 24
do corrente mês, o Excelentíssimo Senhor Voce-Presidente da Repüblica também estará fora do Brasil.
É a seguinte a mensagem recebida:

ENSAGEM N' 152, DE 1998
(N' 589198, na origem)
Junte-se ao processado da Mensagem n•143, de 1998.
Em 18-5-98.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Em atendimento à Mensagem n• 565, de 12 de
maio de 1998, dirijo-me a Vossa Excelência para informá-to de que durante a minha ausência do Pais
no período de 16 a 24 de maio de 1998, para reali·
zar VISM de Trabalho ao Reino da Espanha, à COnfederação Suíça e à RepúbfK:a Portuguesa, também
estará fora do Brasil o Excelentíssimo Senhor VIC8Presidente da Repüblica.
BrasOia, 15 de maio de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor flresidente da Repúbfica enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.617-51, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que •oispóe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS, devida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o§ 11 do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 de
julho de 1991, e dá outras providâncias•. · · ·· · •
De acordo com as indicações das Uderanças, e
nos termos dos §§ 4° e 51 do art. 2' da Resolução n•
1/89-CN, fica assim censtitufda a Comissão Mista ln·
cumbida de emttir parecer sobre a matéria:
I

SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
José Agripino
José Bianco

Júlio Campos
Hugo Napoleão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

GersonCamata
' Carlos Bezerra
PSDB
. BeniVeras

Lúcio Alcántara

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98- designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - Instalação da Comissão Mista
Até .18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
· Até 27-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n1 1.618-53, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de Oesestatização - PND, de que
trata a Lei n1 9.491, de 9 de setembro de 1997, consolidando as nonnas sobre a matéria constantes da
Lei n• 8.177, de 11 de março de 1991, e da Lei n•
8.249, de 24 de outubro de 1991, e attera os arts. 2'
e s• da Lei n• 8.249191·.
De acordo com as Indicações das Dderanças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2' da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Bloco Oposição (PTIPOTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

SENADORES
Suplentes

Titulares

PPB
Epitacio Cafeteira

...

PFL
leomar Oulntanilha

DEPUTADOS
Titulares

José Alves
Jonas Pinheiro

Joel de Hotlanda
Hugo Napoleão
PMOB

Suplentes

Paudemey Avelino
Luiz Moreira

Arolde de Oliveira
· AntOnio Ueno
PSDB
• F.eu Rosa
Rommel Feijó

Basflio Villani
Pauto Mourão

PSOB

Teotonio Vilela Filho

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro
PPB
Lamartine Posetla

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB

Silvio Pessoa

Marcelo Oéda

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

Bloco (PMDBIPRONA)
Edinho Bez

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PFL

Benedtto Domingos

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Tllulantl
PFL
Augusto VIVeiros
Abelardo Lupion

Ciro Nogueira
Eraldo Tinoco
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DEPUTADOS

PSOB
Ayrtori Xerez
Roberto Brant

Danílo de Castro
Renato Johnsson
.aloco (PMOBIPRONA)

Hermes Parcíanello

José Chaves

Titulares

Suplentes
PFL
Átila Uns
João Mellão Neto

Mznoel Castro
Osmr·Lírna
PSOB

Bloco (PTIPOT/PCdoB)
Marcelo Déda

Femando Ferro
PPB

Luís Barbosa

João JIJmeída
Firmo de Castro

Bloco (PMOBIPRONA)

Enivaldo Ribeiro

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98- designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emftír o parecer
sobre a admissíbílídade
Até 27-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.619-44, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 41 e s• do art. 2' da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constí1Ufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Vílson Kleinübing
José Agripino

Francelina Pereira
Edison Lobão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Pinheiro landím
Marcelo Oéda

PPB
Benedito Domingos

Waldir Dias

De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN,

fiCB estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia18-5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18·5-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibílídade
Até 27-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n1 1.621>-37, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providencias'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 41 e S' do art. 2' da Resolução n•
1189-CN, fiCa assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Hugo Napoleão

José Alves
RomeroJucá
Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPOT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PPB
Epitaclo Cafeteira

Fernando Ferro

Titulares

PSOB

Eduardo Suplicy

Sírnara ERery

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Beni Veras

Jovaír Arantes
Wilson Campos

PSOB
Leomar Quintanilha

Lúcio Alcântara

Jefferson Peres
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PMDB

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epnacio Cafeteira

Jade r Barbalho
Nabor Júnior

GersonCamata
Carlos Bezerra
PSDB

Leomar Quintanilha
José Roberto Arruda

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Luiz Braga
Coraúci Sobrinho

Eraldo Tinoco
Betinho Rosado

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epnacio Cafeteira

Arnaldo Madeira
Nicias Ribeiro
Bloco (PMDB/PRONA)

SOvio Pessoa

Paulo Ritzel
Bloco (PT/PDTIPCdoB)

Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Roberto Campos

' · João Pizzolatti

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 -designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emnir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 'Zl-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provis6ria n• 1.621~5, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos crédnos não qun&dos de órgãos e
entidades federais, e dá outras providências'.
De acordo com as Indicações das Uderanças, e
nos termos dos §§ 41 e s• do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Joel de Hollanda
Beflo Parga

Leomar Ouintanilha
DEPUTADOS

PSDB
Vrttório Medioli
JoséAnlbal

Teotonio Vilela Filho

Edison Lobão
Hugo Napoleão

Suplentes

Titulares

PFL
José Santana de Vasconcellos
Raul Belém
Saulo Queiroz
Mauro Fecury
PSDB
Itamar Serpa
Anlbal Gomes
Vocente Arruda
FlávioAms
Bloco (PMDB/PRONA)
Mauro Lopes
Valdir Colatto
Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Pedro Correa
Luiz Fernando
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
foca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
·
Dia 18·5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emnir o parecer
sobre a admissibilidade
.Até 27·5-98 - prazo final da Comissão Mista
Ató 11-6-98 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.622~5, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o número de
cargos de Natureza Especial. de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de Funções
de Confiança existentes nos órgãos da Administra·
ção PúbfJCa Federal direta, autárquica e fundacional,
e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4' e s• do art. 2" da Resolução n•
•'

-

1

'
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1/89-CN, fica assim const~uida a Comissão Mista incumbida de em~ir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Edison lobão
Hugo Napoleão

Bello Parga
José Agripino

MAIO DE 1998

em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano. que 'Dispõe sobre as contribui.._,,.,,; para os Programas de Integração Social e de
Fc-ução do PatrimOnio do Servidor Público PI :O "'ASEP, e dá outras providências'.
, ·.. acordo com as indicações das lideranças, e
nos te.,>:~ dos§§ 4• e 51 do arl 2" da Resolução n•
1/89-CI> ltca assim constitulda a Comissão Mista ln·
cumbid:l !Jt! emnir parecer sobre a matéria:

PMDB

SENADORES

Jader Barba lho
Nabor Júnior

GersonCamata
Carlos Bezerra

Titulares

Suplerrles

PFL

PSDB
José Roberto Arruda

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPEl

Ep~acio

Cafeteira

PMDB
Jade r Barbalho
Nabor Júnior

Gorson Camata
Carlos Bezerra

Leomar Cuintanilha
DEPUTADOS
Suplerrles

PFL
Leu r Lornanto
OsmirUrna

PSDB
Jefferson Peres

Titulares

Adelson Ribeiro
Antonio Feijão

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epnacio Cafeteira
Mareio Fortes
Odilio Balbinotti

Bloco (PMDBIPRONA)
João Magalhães
Regina Uno
Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Oéda

Beni Varas

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

Adauto Pereira
lael Varella
PSDB

Célia Mendes

De acorcb com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 18-5-98 -designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5-98 -prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazc no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se·
nhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.623-32, adotada

Leomar Qulntanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PFL
Lael Varena
José Rocha

Vanessa Felippe
Exped~o Júnior
PSDB

Fernando Ferro
PPB

Gerson Peres

José Agripino
Vo~<oon KleinOblng

BelloParga
Júlio Campos

Aécio Neves

Adroaldo Streck

Arnaldo Madeira

Jovair Arentes

Bloco (PMDBIPRONA)

Car1os Mandas

Maria EMra

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Fernando Ferro

Marcelo Oéda
PPB
Nllton Baiano

Jofran Frejat

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
ftea e81abelecldo o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Ola 18-5-98 -designação da Comissão Mista
Ola 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
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· Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da RepúbriC3 enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.626-52, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que "Organiza e disciplina os
Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e
de Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das Uderanças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-cN, fiCa assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão

Vdson Kleinübing
' Edison Loblio
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Cartos Bezerra

PPB
Benedito Guimarães

fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5-98- prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 .;_prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.627-35, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano. que •A~era a legislação referente
ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante- AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercante- FMM, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das 6deranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fiCa assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
PFL

Teotonio Vilela Filho

Bloco Oposiçlio (PT/PDTIPSBIPPS)
Eduardo Supficy

Sebastiã.o Rocha
PPB
DEPUTADOS·

PMDB

·Suplentes .

PSDB
Bloco Oposiçlio (PTIPDTIPSBIPPS)

Arolde de craveira
Júlio Cesar

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Adroaldo Streck .
Jovair Arames

Bloco (PMDBIPRONA) ,
José Luiz Clero!
Fernando Ferro

Suplentes

Titulares

PFL
Raul Belém
Sérgio Barcellos

Abelardo Lupion
Jaime Martins

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda

Sebastiã.o Rocha
·ppB

PSDB

Pinheiro Landim

Carios Wilson

Eduardo Supticy

PFL

AécioNeves
Arnaldo Madeira

GersonCamata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
Beni Veras

Titulares

Augusto Vaveiros
José Jorge

Edison Lobão
João Rocha

RomeroJucá
Hugo Napoleão

Leomar Ouintanilha

Epitacio Cafeteira

Suplentes

Titulares

PSDB
Benl Veras

Márcio Reinaldo Moreira

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989.CN,

PSDB
Mário Negromonte

FeuRosa

MAIO DE 1998
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Nelson Otoch
.
Bloco (PMDB/PRONA)

Koyu lha
Ronaldo I'&.~

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Mário Martins

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Feno

Jorge Khoury
Benedrto de Ura

"PSDB

PPB
Francisco Silva

Simão Sessim

De acordo com a r..:.~:' JÇão n• 1, de 1989-CN,
foca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - Instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emijir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.628-23, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que •Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento FISCal da União, em favor do
Ministério dos Transportes, crédno extraordinário até
o limije de R$106.000.000,00 (cento e seis milhões
de reais), para os fins que especifoca".
De acordo com as Indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 49 e 5" do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fiCa assim constiturda a Comissão Mista incumbida de emnir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Edison Lobão
Djalma 8essa

Gnberto Miranda
RomeroJucá
PMDB

Jade r Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

João Leão
Moisés Bennestiy

Bloco (PMDB/PRONA)
Paulo Rnzel

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda

-

Fernando Ferro
PPB

José Teles

Felipe Mendes

De acordo com a Resolução 1, de 1989-CN,
foca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 -designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5-98- prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
n9

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.629-13, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a concessão
de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais".
De acordo com as Indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4• e 5" do art 2" da Resolução n•
1/89-CN, fiCa assim constnufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL .

Carlos Patrocfnio
Hugo Napoleão

Sebastião Rocha

PMDB
GersonCamata
Carlos Bezerra

Jade r Bartlalho
Nabor Júnior

PPB
Epnacio Cafeteira

Oscar Goldoni

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Fernando Torres
Mário Negromonte

Vilson Kleinübing
Bello Parga

PSDB
BeniVeras

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury

PSDB
Leomar Quintanilha

Pedro Piva

OsmarDias
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Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PMDB
Jader Baroalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSOB

Leomar Ouintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

PA.

José Carlos Aleluia
Paudemey Avelino

Reinhold Stephanes
Augusto VIVeiros

PPB

Carlos Alberto
Ezidio Pinheiro

Bloco (PMDBIPRONA)
Adelson Salvador

Bloco (PTIPOTIPC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB

Augusto Nardes

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 18·5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19·5·98 - Instalação da Comissão Mista
Até 18·5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
·
Até 27·5-98- prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.630-12, &dotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre normas e
condições gerais de proteção ao trabalho portuário,
instnui multas pela inobservância de seus prece~os.
e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constrtulda a Comissão Mista Incumbida de emftir
parecer
.
. sobre a matéria:
o

SENADORES
Suplentes

PFL
Vdson Kleinübing
RomeuTuma

Tltulanlll

PFL
José Carlos Aleluia
UmaNetto

José Agripino
Hugo Napoleão

Augusto Vrveiros
Ayres da Cunha
PSDB

.Marcus VICente
Pedro Henry

Anivaldo Vale

Max Rosenmann

Bloco (PMOBIPRONA)

.Mário Cavalfazzi

;

Laomar Qulntanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB

Titulares

Sebastião Rocha

DEPUTADOS

João Almeida
Ronaldo Cezar Coelho
Paulo Ritzel

Osmar Dias

Llicio Alcântara

João Henrique

Mário Martins

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Oéda
Fernando Ferro
PPB

José Janene
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami-

Lamartine Posella

tação da matéria:
Dia 18-5-98 -designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 -inst8Jação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para · recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobra a admissibilidade ·
Até 27-5-98- prazo final da Comisslo Mista
Até 11-6-98 -prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da Repúbi"JCa enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nl 1.633-11, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no õaa 13 do
mesmo mês e ano, que •Autoriza a União a receber
em valores mobiliários os dividendos e juros sobnt o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo
capital o Tescuro Nacional participe'.
· De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução nl
1189-CN, fiCa assim c:Onstitulda a Comisslo Mista Incumbida de emitir pa~r sobra a matéria:
o
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SENADORES

Tm;lares

Suplentes
PFL

Garlos Patrocínio
Gilberto Miranda

MAIO DE 1998

João Rocha
Jonas Pinheiro

mesmo mês e ano. que
nova r~dact.o ao art. 19
da Lei n• 9.530, de 10 de dezemcrc <:~e 1g97".
De acordo com as indicaçõas oas lideranças, e
nos termos dos §§ 4' e 5' do an. 2' da tlesoiução n•
1169-CN, fica assim constituída a C.;missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a r..at~ria:

SENADORES

PMDB
Gerson Carnata
Carlos Bezerra

Jade r Barbalho
Nabor Júnior

Suj)lentes ·

Titulares
PFL

Lúcio Alcântara

Pedro Piva

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PMOB
Gerson Carnata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

PPB
Epítacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Carlos Wilson

Coutinno Jorge

Bloco Oposição (PTIPOTIPSB/PPS)

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PPB
José Carlos Vieira
José Carlos Coutinho

José de Abreu
Koyulha

Bloco (PMDB/PRONA)

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda

leornar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes
PFL

Fernando Ferro
PPB

Antônio Jorge
Antônio Ueno

Carlos Melles
Abetardo Lupion
PSDB

Moacir Micheletto

Garlos Nelson

João Tota

Epitacio cafeteira

Titulares

PSDB

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL
Coraúci Sobrinho
José Egydio

Francelino Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PSDB

Bonifácio de Andraca
Salomão Cruz

Max Rosenrnann
Wilson Braga

Bloco (PMDBIPRONA)
Gonzaga Mota

Robério Araújo

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5-98 -prazo final da Comissão Mista
Alé 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da Repúbl;ca enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.634-5, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do

Wagner Rossi

Bloco (PTIPOTIPC do B)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

João Mendes
Alcione Atahyde
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento ée
emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27.05-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente ela República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.635-21, adotada
em 12 de maio de 1998 e pubrocada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre a novaçlo de
dividas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salarials - FCVS; altera o Decreto-lei n• 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis
n's 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de man;o de 1990, 5
de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das Dderanças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5' do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fiCa assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: ,
SENADORES
Suplente•
PFL
Hugo Napoleão

RomeroJucá
José Bianco

Eclson Lobão ·

S9

Oe acordo com e Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelec~~ o seguinte calendário para a trami·
taçAo da matéria:
t:ria 18·5·98 - designação da Comissão Mista
Dia 19·5-98- instalação da Comissão Mista
Até 18·5·98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5·98 -prazo final da Comissão Mista
Até 11-6·98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.636-5, adotada
em 12 de maio de 1998 e publicada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe acerca da incidên·
ela do Imposto de renda na fonte sobre rendimentos
de aplicações financeiras e dá outras providências'.
Oe acordo com as indicações das lideranças, e
nos tenmos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
· 1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

,Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Carlos Wilson

.

Beni Veras

..

Titulare e

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

Jacler Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Certos Bezerra

PPB
Epicacio Cafeteira

PSOB
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Pedro Piva

Lúdio Coelho

.. Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

Tltulatea

Suplentlltl

Eduardo Supficy

Sebastião Rocha

PFL

PPB
Bened~o

Cesar Bandeira
Atoldo Cedraz

de Ura
Rogério Silva

PSOB
Danilo de Castro
Edson Silva

José de Abreu

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
· PFL

Nelson Marchezan

Saraiva Felipe

Alceste Almeida

Bloco (PTIPOTIPC do B)

Malcelo ~

.Expedito Júnior
Jorge Khoury

João Mellão Neto
Reinhold Stephanes

Bloco (PMDBIPRONA)

Fernando Ferro

PSDB
Roberto Brant
Antonio Certos Pannunzio

João Almeida
Luiz Certos Hauly

Bloco (PMDBIPRONA)

PPB

Prisco VlllM

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

Joio Mendes

Pedro Novais

Wilson Cignachi

MAIO DE 1998

ANAIS DO SE."'ADO FEDERAL

60

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Ma~lo Déda

Fernando Ferro

PauloBauer
José Melo

Maluly Netto
Jorge Khoury
PSDB

PPB
Roberto Campos

Fernando R;nas Carli

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989.CN,
ftea estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 -designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emHir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-05-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-06-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Na~onal a Medida Provisória n• 1.638-4, adotada
em 12 de maio de 1998 e pubr~eada no dia 13 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a simpmicação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências. •
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1/89-cN, fiCa assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emHir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes

PFL
RomeuTuma
Bernardo Cabral

BeiJo Parga

.l.eonel Paiva
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior
Osmar Dias

Adelson Salvador

Marcelo Déda

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

PPB
Enivaldo Ribeiro

Augusto Nardes

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-cN,

fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 18-5-98 - designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 -Instalação da Comissão Mista
Até 18-5-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11 ~98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.659, adotada em 12
de maio de 1998 e publicada no dia 13 do mesmo
mês e ano, que "Institui o Programa Especial de Financiamento para combale aos eleHos da estiagem
na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1189-cN, f~ca assim cons!Hulda a Comissão Mista incumbida de emHir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Sup~es

PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PPB

PMDB
Leomar Ouintanilha

DEPUTADOS

Jader Barbalho
NaborJúnior

Sup~es

PFL

Fernando Ferro

Titulares

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)

Titulares

Paulo RHzel

Bloco (PT/PDTIPC do B)

José lgnácio Ferreira

Epitacio Cafeteira

Luiz Cartas Hauly

Bloco (PMDB/PRONA)

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Koyu lha

Alexandre Santos
Hilário Coimbra

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

BeniVeras

Carlos Wilson
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Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Edu~rdo

Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

SuplentH
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da a MP n• 1.569-13198), que •estabelece mutta
em operações de importação, e dá outras providências•. Em substituição ao anteriormente indica·
do como titular.
·
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
UderdoPPB.
OF. 022198-l.PSDB
BrasOia, 6 de maio de 1998

PFL
Inocêncio Oliveira
José Carlos Aleluia

· Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
PSDB

Adroaldo Streck

Aécio Neves
Arnaldo Madeira

Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel V.eira Uma

Wagner Rossl

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Odelmo Leão·

Gérson Peres

De acordo com a Resolução n1 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
·
Dia 18-5-98 -designação da Comissão Mista
Dia 19-5-98 - instalação da Comissão Mista
Até · 18-5-98 - prazo para recebimento · de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
·
Até 27-5-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-6-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, ofícios que serão Udos pelo Sr. Primeiro Secretário exercício, Senador Nabor Júnior

SAo lidos os seguintes:

lera N' 429/98
Brasnia, 4 de maio de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de Indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro- PPB, os Deputados Francisco Domelles e João Pizzolatti para ln·
tegrarem, como titular e suplente, a Comissão Es·
pecial Mista destinada a apreciar a Medida Provi·
sória n• 1.569-14, de 29 de abril de 1998 (convali·

Senhor Presidente,
Dirij<HOO a Vossa Excelência para, nos termos regimentais, indicar o Senador Pedro Piva
como substituto do Senador José Sena, na condi·
ção de titular da Comissão de FISCalização e Controle-CFC.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Llder do PSDB.
OFICIO N' 914-l·PFL/98
Brasma, 14 de maio de 1998
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rogé·
rio Silva, para Integrar como membro titular, a Co·
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
F'oscalização, em substituição ao Deputado Alexan·
dre Ceranto.
Atenciosamente, - Deputado lnoc!nclo 011·
velra, Llder do PFL
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
A SR1• EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT RS) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação Inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce·
do a palavra à Senadora Emilia Fernandes, para
uma comunicação Inadiável, pelo prazo de cinco mi-

nutos.
A SR1• EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revi·
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero registrar o sentimento de grande
pesar que invade o coração do povo do Rio Grande do Sul pelo falecimento do Sr. César Escoto,
cantor gaúcho, símbolo da música nativista daquele
Estado.
O seu nome artístico era César Passarinho.
Ele nasceu em 21 de março de 1949, na cidade de
Uruguaiana, no Estado do Rio Grande do Sul, na
fronteira com a Argentina e seu falecimento ocorrel'
em 14 de maio, na cidade de Cexias, no Rio Grane
do Sul. Acometido de câncer no pulmão dire~o. C
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sar Passarinho estava hospitalizado há 43 dias, tratando, de combater essa doença que o venceu na
madrugada da última quinta·leira.
César estava com 49 anos, era um homem
quieto, de poucas palavras, porém, no palco ele se
translonnava, ele se soltava. Com a sua boina
branca tradicional, um pala em cima do ombro,
usando bombachas; nos pés, uma alpargata ou
um par de botas, e com seu lenço no pescoço, ele
encantou multidões nos festivais da música tradicionalista nativista do nosso Estado. O cantor negro que tantas vezes encantou as platéias, hoje,
~em dúvida, é lembrado com grande admiração e
saudades.
O músico das milongas começou a carreira
musical nos bailes, na ddade de Uruguaiana; onde
tocava música popular brasileira. Além de cantor,
Passarinho também era baterista. Mas foi na terceira
Califórnia, em 1973, que ele descobriu a música regionalista com a apresentação da composição 'Último Grito', Uruguaiana e o Rio Grande do Sul VIbraram com a sua voz.
A Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande
do Sul é um festival que se realiza há 26 anos, na cidade de Uruguaiana. O nome Califórnia vem do grego e signnica 'conjunto de coisas belas'. Como
dava-se, também, uma 'competição entre vários
concorrentes em busca de grandes prêmios', assim,
o nome Cal nó mia da Canção Nativa prevaleceu para
seus idealizadores.
O prêmio máximo concedido é a Calhandra de
Ouro, símbolo da Calnómia A calhandra é pássaro
útil e de belo canto, amigo do gaúcho e Intimo das
casas, das estância e dos fogões. Imitador do canto de outros pássaros, responde ao assovio do homem. Simboliza também a autenticidade, a elegância, a humildade e a ~berdade, pois não suporta o
cativeiro.
O troféu Calhandra de Ouro é patrodnado pelo
Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil,
ficando de poss.:: .;.. quem for vencedor por três vezes consecutivas ou dnco alternadas.
Entre os objetivos principais do Festival, que é
famoso não apenas dentro de nosso Estado, mas
exllapola as fronteiras do Pais, podemos dtar:
- Oportunizar a integração de poetas,
músicos e musicistas. estudiosos e críticos
contemporâneos, no interesse da preservação, divulgação e aperfeiçoamento dos valores nativos;
- Descobrir novos rumos para a música do Rio Grande do Sul, por meio de lin-
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guagem aluai e criativa, considerando origens e constantes do gaúcho;
- Propiciar reflexão e debates que depurem qualitativamente a arte geral, considerada como o mundo da representatividade, da expressividade e da comu- •
nicabilidade do universo gaúcho; e, ainda,
- Valorizar artistas que representem
caracteristicamente a linguagem e a cultura
sul..fio..grandense.
Cafnómia e César Passarinho são sinônimos.
O Festival e o músico começaram juntos. O cantor
uruguaianense acabou se translonnando na marca
registrada do Festival da Música Nativista. Com quatro Calhandras de Ouro, troféu máximo da Calnómia,
e a conquista de sete prêmios de melhor intérprete,
Passarinho foi o mais destacado dos vencedores daquele festival.
Em 1963, com a música Gurl, o pássaro cantor
voou mais alto do que se poderia imaginar. Foi ali a
nedençâo de sua carreira artística. Gravou o seu primeiro disco, intitulado Fundamento.
César Passarinho será lembrado como um arlista que gostava de cantar o romantismo e as coisas do campo. O Rio Grande gaúcho está de luto. A
cafhandra, pássaro de canto doce que só canta
quando rMe, nunca mais será entregue a um César
que voava até no nome.
Na sua famosa música Gurl, Passarinho canta·
va e encantava dizendo:
E, se Deus não achar mutto
tanta coisa que pedi,
não deixe que me separe
deste rancho onde nasci.
Nem me desperte tão cedo
do meu sonho de guri,
e, de lambuja. permita
que eu nunca saia daqui.
Passarinho foi sempre assim, um guri que
cantava, uma música que continuará representando com sua voz o canto e a tradição do Rio
Grande.
Entre as suas músicas, destacam-se ainda
Negro da Gaita, IJttimo Grito e a já referida Guri,
que é uma música mutto famosa. Suas músicas
falam de sonho, de saudades, de amor a terra e de
6berdade.
Em uma das suas músicas famosas, ele também cunhou uma expressão que se relere à liberda·
de, afinnando: 'Quando a gente abre as asas, nunca
mais ••• nunca mais ...'.
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A voz dos amigos também foi owida nestes úl·

limos dias, no Rio Grande, em homenagem a Cé·
sar Passarinho, numa referência de saudades, re·
gistrando que César Passarinho era uma figura en·
cantadora.
Não se escreve a música do canto gaúcho sem
falar nele. Toda a história das Califómias já valeria
só pelo aparecimento de nomes como o dele. Uma
voz livre cerno um passarinho. Assim como a calhandra, era um passarinho de canto doce, que só
canta em liberdade.
·
Morreu um dos sfmbolos da música regional.
Ele quebrou muitas barreiras, em função da cor, da
sua voz e óa sua música. Era um cantor único.
Essa era a homenagem que queríamos prestar
a esse gaúcho que encantou com sua voz, fez vibrar
com sua sensibilidade, pregando o amor ao Rio
Grande, a liberdade e o respeito a essas tradições.
Sua mensagem foi de vida, de esperança e de amor,
portanto, mu~o forte, duradoura e que se perpetuará,
mesmo diante do desafiO da morte.
A despedida de seus amigos, dos seus pro·
dutores, dos seus colegas cantores e dos tradicionalistas do Rio Grande do Sul ·demonstra clara·
mente o sentimento que Invadiu o coração de todos

nós.
Concluo, dizendo que César Passarinho partiu,
alçou v6o para encontrar o céu que sempre teve em
seu coração. Era um campeão,· um vencedor, um
gênio; lolklvia, era uma alma sofrida: amores contra·
riados, a luta contra a tentação da bebida. Tudo Isso
ele venceu, ajudado pelo aplauso e o carinho do
povo do Aio Grande. Ele sempre estará em nossos
corações, com sua voz privilegiada, suas emoções,

cantando:

'
Quando o negro abre essa gaita,
Abre o Uvro da sua vida

Es2e é um registro rápido, uma homenagem
sincera e emocionada que fazemos a esse homem
que significa, sem dúvida, um dos grandes qua·
dros da música nativista do Estado do Rio Grande
do Sul.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa·
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio PJcântara.
O SR. LÚCIO ALCANTARA (PSOB- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, está plena·
mente ccnfigurada mais uma seca no Nordeste do

se à rasta de oradores.
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Brasil. Trata-se de uma estiagem que, dentre tantas
outras, afeta, só no Ceará, 1.200 mil pessoas que
dependem diretamente da agricuHura, afora aquelas
que terão restringido o acesso ao abastecimento d'á·
gua, Inclusive consumidores industriais.
Fazendo uma análise da ocorrência de secas, excluindo-se, por Insuficiência de informaçõ·
es, os séculos XVI e XVII, observa-se que, em
um total de 294 anos, ocorreram 71 episódios de
seca, entre secas totais e parciais. Isso significa
que ao menos uma área do Nordeste é atingida
por uma seca a i:ada 4,14 anos. Significa, ainda,
que na parte menos vulnerável da região, mais predisposta às secas, acontece uma seca a cada 5,17
anos.
O comportamento dos setores econõmicos em
época de seca aponta para um quadro de grande
desequil!brio da ecooomia regional e para uma intensa concentração espacial da renda gerada oo
Nordeste. Para a e<:ooomia do Semi-árido, a seca
resuita também na redução do mercado pela expulsão de parte da população, seja pela migração, seja
pelo desemprego, seja ·ainda pela interrupção da
produção das lavouras. 'Embora com pequena ex·
pressão econõmica per eaplta, a parcela de população exclufda do mercado responde, pelo seu peso
numérico, por uma brusca diminuição da renda dis·
ponfvel e, por conseguinte, das atividades econõmi·
cas mais afetadas pela seca.
O fator mais limitalite, porém, J)ara a vida hu·
mana e animal e para as atividades produtivas, em
especial as agropecuárias, é a escassez de recursos
hldricos oo Semi-árido. Os estudos que, de muHos
anos, vêm sendo realizados sobre o assunto apresentam indicadores de sustenlabilidade hfdrica bas·
tanta preocupantes,' em especial os lndices que relaclonam as demandas por água, para múHiplos fins, e
suas disponibilidades efetivas e os nfveis de comprometimento com poluição. É, portanto, hora de
encarar com franqueza a transposição das águas do
rio São Francisco. 1
'
Desde o final do Século passado, têm havido
politicas de combate às secas. As diversas fases podem ser didaticamente organizadas em seis etapas
distintas:
·
1-A fase de estudo (1877 -1906);
2- A fase hidráuroca (1906 -1945);
3 -A fase ecológica (1945 -1950);
4.- A fase do desenvoMmento econõmico
(1950 - 1970);
5 - A fase do desenvolvimento sócio-econOmico (1970-1990); e

a
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6 - A fase do desenvolvimento sustentável
(proposta em 1990).
À fase de estudo, que sucede o!' seca de 1877,
consistiu em discussões e teorias sobre, os caminhos
a trilhar no combate às secas. Duas id~'RS eram dominantes: a construção de poços artes'""os e açudes e a tran.;ferência de águas do rio São l'ra'1Cisco
para o Jaguaribe.
A fase hidráulica, conduzida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, resulto~; na construção de um grande número de açudes no Nordes!e e prossegue paralelamente às demais fases.
A fase ecológica consistiu em uma estratégia
de convivência com a seca, através de uma agricultura adaptada ao clima da região. A Idéia foi liderada
por técnicos do DNOCS. Dentre esses merece destaque Guimarães Duque, que condensou seus estudos no trabalho "Solo e Agua no Polígono das Secas". Duque introduziu o discurso das cutturas xerófilas, a criação de animais adaptados às condições
do semi-árido e a irrigação dos baixos.
Na fase do desenvolvimento económico, cria·
ram-se a Companhia do Desenvólvimento do Vale
do São Francisco - Codevasf, o Banco do Nordeste
do Brasil - BNB e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene. Instalava-se a fase
de promover a industrialização, estimular a produção
de alimentos na zona costeira e promover a agricultura adaptada à região. Nascia o incentivo à colonização.
Atualmente, duas novas fases emergem: a do
desenvolvimento sustentável e a do gerenciamento
racional dos recursos hídricos.
Segundo trabalho publicado em 1991, do pesquisador cearense Attredo Lopes Neto et alll, "a
seca constttui um fenómeno que se repete periodicamente no Ceará, impondo grandes preju!zos
económicos, sociais e ambientais.
Até agora; as políticas de enfrentamento às
secas têm levado em consideração apenas o caráter emergencial e assistencial, quando do surgimento do fenômeno, determinando, na maioria das
vezes, medidas improvisadas, em que pese a sua
regularidade, a sua incidência sistemática, que
não alcancarn as causas estruturais, as quais são,
na verdade, as responsáveis pelo quadro de pobreza rural mais fortemente desnudada por ocasião da
seca.
A proposta que se segue carrega uma motiva·
ção básica de se criar condições no estado de enfrentamento, no plano estrutural do fenômeno da
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seca, deixando as posturas meramente emergenciais para serem tratadas corno ações complementares às açóes permanentes de combate às secas.
Açôes emergenciais são complementares e visam
atender um momento de calamidade, de grande risco e de sobrevivência daquelas populações.
A Idéia é que, sendo a seca um fenômeno natural que se abate sobre o Estado, estratégias preventivas devem fazer parte do próprio Plano de Desenvolvimento Sustentado do Estado, dentro da ótica de fortalecimento da base económica do semi-árido, refreando, desse modo, o êxodo rural, que se
acentua com o surgimento do fenômeno. A proposta
preconiza, ainda, que o planejamento de ações contra as secas, tanto emergencialmente como de longo
prazo, realiza-se em melhores condições nos anos
normais.
Deve ser enfatizado que a população geralmente atingida pelo fenômeno da seca deverá fazer
parte do processo de planejamento, trabalhando-se
um inter-relacionamento continuo entre esta e o seter governamental, tendo em vista medidas de irplantação e operacionalização de métodos de resistência e
convivência dessa população com as secas.
Para um equacionamento adequado ao enfrentamento da seca, há que se ter corno pano de fundo
algumas premissas básicas:
a) a seca não pode ser vista como um problema emergencial, Isolado e desarticulado no processo de desenvolvimento da economia cearense, necessitando, pois, de medidas de caráter permanente
para o seu enfrentamento;
b) a seca é um problema fundamentalmente de
natureza social, na medida em· que transforma o
produtor de baixa renda em "flagelado", conseqüentemente, não deve ser avaliada apenas nos
aspectos IT'l"r.rc;;conOmicos (queda do volume da
p~·.!;:&o agropecuária, queda na arrecadação esta·
dual etc.);
c) os efeHos da seca evidenciam o subdesenvolvimento econômico e extrapolam a visão de ordem puramente dimatológica;
d) é reconhecido que os programas emergenciais destinam-se tão-somente a evitar tragédias
maiores, mas que somente polflicas que atinjam as
causas estruturais da pobreza preexistente (reforma
agrária,' acesso universal à educação, saúde, habitação e saneamento, redistribuição de renda etc.) tornarão o homem menos vulnerável às secas;
· ·e) o impacto das secas mostm-se diferenciado·
sobre a população e a érea, em razão das conáiÇÕBS
de umidade, estágio de desenvolvimento econOmico
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e social, natureza das relações sociais de produção
etc., determinando, desse modo, respostas diferenciadas ao seu equacionamento.
Isso vem tentando no Ceará, com algum êx~o.
mas carent'!! de apoio do Governo Federal, o Gover. nadcr T<:sso Jereissati.
Ao longo da história, a intervenção governamental voltada para resolver os problemas da seca
efetivot,·se sempre por meio de ações emergenciais.
A falta de continuismo, em razão da acomodação
que se implanta com a chegada das chuvas, origina
o que se pode chamar de ciclo hidra-ilógico da água:
seca. conscientização do fenômeno, preocupação,
;>ãnico, chuva. acomodação, seca.
É claro que o planejamento e gerenclamento
de secas. para ser viabilizado de modo pleno, deve
partir de algumas precondições básicas, tais como:
conscientização do Governo Federal e governos estaduais da necessidade de uma política permanente
contra os efe~os da seca tantas vezes temos cobrado, aqui, uma política de desenvolvimento regional,
'lUe, até então, o Governo Federal não se deu o luxo
de implantar; continuidade, Independente das mudanças administrativas; envolviménto e integração
das inst~uiçOes públicas; compromisso e motivação
do aparato técnico institucional.
Fomentar práticas' aHemativas de resistência
às secas. como a irrigaÇão, as culturas e a pecuária
adaptadas que podem melhor conviver com estiagens prolongadas, será uma tônica que permeará as
propostas das reprogramações e elaboração de novos programas e/ou projetes de desenvolvimento socioeconómico, buscando disseminar, dentro do aparelho técnico-económico e do nível politico do Estado, a compreensão da seca como um fenômeno natural e que faz parte do ambiente em que vive a população nordestina.
A condução do processo de planejamento para
convivência com as secas, em termos operacionais
de trabalho, dar-se-á a partir da formação de grupos
interinstitucionais e multidisciplinares para a coorde·
nação do processo dentro do esquema básico de
pianejamento, ou seja,' diagnóstico, programação,
execução, acompanhamento e avaliação.
Dentro dessa ótica de planejamento, ênfase
será dada à organização das informações, com destaque para uma centralização de infonmações no
âmbito de clima e recursos hidricos, estabelecendo-se um sistema de Circulação de Informações
entre as pessoas e instituições envolvidas com a
questão das secas. Serão inicialmente lncluidas
nesse plano de longo prazo, no caso do Ceará, as
I

.
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bacias dos rios Curu e Banabuiu, que serão radiografadas e ali instalados todos os projetes em anda·
mento e outros que fortalecerão essas duas bacias,
tornando-as menos vulneráveis a ocorrência de Mu·
ressecas.
- :um processo_de avaliação contínuo também
será implementado, com vistas a se dispor de urna
sistemática que possibilite análise, estudos e medi·
ção de Impactos, indicando alternativas para corre·
ção de desvios e ajustamentos Muros.
É fundamental, dentro da concepção da proposta; a ótica de que as soluções emergenclais, que
fatalmente far·se-ão necessárias por ocasião de secas periódicas, passem a ser tratadas de maneira
mais planejada, em razão de diagnósticos melhor
elaborados e da própria organização do setor públi·
co, que passa a se preparar continuamente. Há que
se mudar a maneira de encarar a seca.
O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB- SC)- Per·
V. Ex' um aparte?

m~e-me

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Pois não, Senador.
. O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB- SC)- Senador Lúcio Alcântara, perdoe-me interrompê-lo já no
encerramento, mas não quis fazê-lo antes porque
dissertava sobre um problema que está comovendo
o Pais Inteiro. Neste momento, V. Ex" faz urna análise do problema e diz como enfrentá-lo. Temos de
encarar a questão da seca como algo quase que
permanente, porque não se trata de um fato que surge como uma novidade. V. Ex" citou algumas bacias
que lá existem. Temos de planejar a utilização das
mesmas, enfrentando com naturalidade e realidade
para que não sejamos surpreendidos em alguns momentos ao longo da vida. Eu diria que nessa tinha do
raciocinio de V. Ex", se começarmos Isso- evidentemente com a necessária participação do Governo
Federal -e pensarmos, com cautela, em alguns projetes dessa natureza para as pessoas que vivem
nesse meio- parece-me que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econõmico e Social, o BNDES, é a
alavanca no progresso do Pafs - , partindo para a interiorização do desenvolvimento e para a anâlise
das qualidades que cada região possui, considerando suas peculiaridades e apresentando projetes perenes, estaremos enfrentando com mais firmeza esses casos. Toda vez que há um movimento como
esse e se há o famoso êxodo, ajudamos a criar
grandes problemas para os nossos centros e as
nossas metrópoles no Pais inteiro. Sempre tenho
. d~o que a Interiorização do desenvolvimento é uma
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das grandes metas do Brasil para ocuparmos o País
no campo geográfiCO até com certa isonomia. No
que iànge aos grandes centros ttnie, há três funda·
mentais problemas: o saneamento básico, a moradia
e a segurança. Se cada vez mru:. emimularmos o
crescimento, Inclusive com a pamcipação do
BNDES, nos maiores centros, estaremos favorecendo para que ocorra o conhecido êxodo. Mas se o referido Banco partir para urna 6nha de Incentivo para
que empresas, embora radicadas em grandes metrópoles, sejam estimuladas a ramifiCar-se segundo
o princípio da Interiorização, contribuiremos para que
as pessoas que lá se encontram recebam Incentivos,
quais sejam: educação, saúde, bem como emprego
de uma forma ou de outra. Assim, estaremos ajudando a formar espécies de diques para que as pessoas não venham para as grandes metrópoles, cujos
problemas estaremos · ajudando a solucionar. Um
analista há poucos dias dizia que hoje, para se manter a pessoa no Interior do Brasil, nas pequenas comunidades, comparando-se, por exemplo, Fortaleza
com o interior do Ceará; em Fortaleza, para acomodar uma pessoa, custa cinco vezes mais e em São
Paulo dez vezes. Então, mantermos a pessoa na comunidade onde ela se encontra é muno melhor para
nós, brasileiros. Acredito que essa Unha de raciocínio que V. Ex' traz hoje à tarde ao Senado e ao Bra·
sil, essa tese que V. Ex' defende para o Ceará, o
seu Estado - e não é de hoje que V. Ex' expõe aqui
os problemas do céará - , vale, Senador Lúcio Aicântara, para o Brasil inteiro. A proposta que V. Ex'
traz, ®ndo o exemplo claro do Ceará, vale para o
Brasil. Eu diria até, como um dos representantes de
Santa Catarina, que vale para o País inteiro, para
nós também, que temos outros problemas, senão
dessa ordem, mas em.outro sentido.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -

Corno enchentes.
O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB- SC)- É ela·
ro. Há pouco tempo tivemos que enfrentar os problemas do El Nino. Temos que ter criatividade, precisa·
mos nos preparar, pois não estamos preparados.
Precisamos ser mais preventivos no Brasil, em todos
os setores. Por isso, Senador Lúcio Alcântara, nc
momento em que V. Ex' traz esta anáftSe do Plenário do Senado para o Brasil inteiro, achO que deve
haver uma parceria de Norte a Sul, de Leste a Oeste
deste País, precisamos nos da: as mãos. Meus
cumprimentos a V. Ex'.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -

Uuilo obrigado, Senador Casildo Maldaner. Recebo
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o aparte de V. Ex' como uma contribuição solidária
dos que vêem neste modesto pronunciamento um
grito, mais um, dentre tantos que já se têm dado
aqui, por tantos companheiros nossos, para um tratamento mais orgânico, mais permanente, em relação ao problema da seca.
Um dia desses, eu estava meditando, Presidente Geraldo Melo, V. Ex', que foi Governador de
Estado, talvez possa me ajudar nesta reflexão. Sem
nenhuma dúvida, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso reestruturou a Administração
Federal e, as reformas Ienes pelo Ministro Bresser
Pereira, estão se dotando de um caráter mais profissional, mais regular ao Ministro e aos Secretários
Executivos. Assim, as providências no âmbno dos
Ministérios fluem com uma certa autonomia. Há uma
burocracia profissional que está em andamento. Não
diria que isto está totalmente conseguido, mas o caminhO é esse.
O Governo, todavia, tem demonstrado uma
grande Incapacidade de tratar dos problemas extraordinários corno as calamidades, as ocorrências
que não diria serem Imprevistas porque essa seca
tem um grau de previsibilidade muito grande, mas,
por exemplo, do incêndio de Roraima, da seca e da
Dengue. Algo me faz crer que na organização administrativa do Governo há um lacuna, qualquer coisa
que não está correspondendo com a mesma presteza que as emergências exigem.
Não posso e não acredno que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso seja um homem Insensível. Pelo contrário, é um humanista, dotado de
muito conhecimento das ciências humanas e, portanto, conhece a forma de agir das pessoas, da
população, os dramas que se abatem sobre o
povo, mas o Governo tem dificuldade em responder a essas questões. Isso tem até custado ao Presidente um certo desgaste. V. Ex' conviveu, por
exemplo, quando Governador com o Ministério do
Interior. Em sua gestão deve ter ocorrido uma ou
duas secas. Não será que foi um erro a extinção
desse Ministério do Interior? Não tenho uma segurança para dizer isso, porque essa Secretária do
Desenvolvimento Regional, não sei se é Ministro, se
é Secretário, quando é para anunciar, para agradar
ao partido e etc é Ministro, mas para agir não é, tem
que responder ao Ministro do Planejamento. E não
tem funcionário. Vamos ser sinceros, vamos ser claros, nem funcionou com o nosso querido Prefeito de
João Pessoa, ex-Ministro, o então Ministro Cícero
Lucena, nem com o outro paraibano, Ministro Fernando Calão, e oxalá funcione agora com um geia-

no.

Mas eu não acred~o. porque o arranjo Institucional não dá a chance, não dá margem para que
esse'órgão tenha agilidade, tenha capacidade de
resposta e tenha um papel bem preciso, bem deli·
nido. Então, penso que era o caso de os homens
do Governo refletirem sobre Isso. Por que nós temos demorado em dar respostas a essa s~uação de
calamidade, sttuações graves que afligem uma larga
parte da nossa população e que têm, Inclusive, atraído para o Pais uma certa imagem de descrédHo,
como foi o caso do incêndio de Roraima. i
Para concluir, a propóstto desse aparte do Senador casildo Maldaner, quem sabe amanhã tenha
V. Ex' a Infelicidade de enfrentar em Santa Catarina
aquelas enchentes trágicas que o Governo, provavelmente não terá condições de responder a isso,
porque não há uma estrutura administrativa opera·
tional com esse objetivo. E, se há função que a
União deva conservar, se há função que a União
deva manter, qualquer que seja a extensão da reforma do Estado que se laça, é a de agir nesses parlodos, nessas circunstâncias de calamidades, de sofrimento:quando os recursos dos Estados e dos municlpios, por si só, não que eles se .abstenham de ln·
vestir, mas não são suficientes, é preciso a solidariedade do Pais, da Nação, tendo à frente ci Governo
Federal. É, portanto, necessário refletir sobre Isso,
porque esses fatos têm acontecido e o Governo não
tem sido capaz de agir com rapidez, com eficiência
para acudir essas necessidades. · ' i ,
Mutto obrigado, Sr. Presidente, e espero que
essas nossas palavras aqui tenham algum eco no
sentido de ·mobilizar cada vez mais o Pais para
providências agora e para o futuro em relação à

seca.

I

,

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e nobres colegas, o Produto
Interno Bruto- PIB do BrasU, em 1997,- que representa a soma de toda e riqueza do Pais - alcançou
o lndice de 3,03%. Enquanto isso, em Santa Catari·
na, no mesmo período, comemorávamos um crescimento de 6,8%. O PIB catarinense, movimentando
um volume de R$33,9 bUhões, superou, em mutto, a
média nacional, o que, sem dúvida, é fruto de uma
administração séria e competente.
Esses Indicas alavancaram os diversos setores
produtivos·, registrando os seguintes crescimentos:
6,95% na indústria, 12,05% na agropecuária e

4,4SO/o no setor de serviços.
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Números do IBGE demonstram que esse foi o
melhor resultado obtido pelo Estado ao longo de
uma década, conforme CO!mrova o quadro de variação do PIB publicado nos prioo~J<>is jornais catarinenses do dia 15 de maio do corrente. Corno se
constata, Santa Catarina contraria, mais uma vez. P.s
vozes do pessimismo. Esses números estatrsticos
fazem com que os Oposicionistas do Governo Esta·
dual se curvem ante tão aMssareira notícia. Não se
trata de desabafo, mas é que durante muito tempo a
população brasileira foi bombardeada com noticias
Infundadas sobre o caos que se instalava no meu
Estado. Primeiro foi a CPI dos Precatórios, em que o
nosso pecado maior era rião ter maioria na Assembléia Legislativa. Depois, foi o juizo final que chega·
va corri o fenômeno El Nino. ·
Alnda· M PoUCO, O eminente Senador Lúcio AI·
cântara allalisava o fenômeno da seca, que é, na
verdade, um grande problema. Enfrentamos, os Es·
tados do Sul do Brasil, os efettos do El Nliio no segundo semestre do ano passado e Inicio deste ano.
Além desses problemas, além desses entraves, de
questões atmosféricas, de questões dimáticas emergenciais, sofremos outros bombardeios, corno citei,
em que arautos do catastrofismo pregavam que o
Eslado estava tiquidado e que não tinha mais condi·
ções de sobfevivêncla. Portanto, quando o IBGE informa () resultado do PIB, do crescimento catarinense no exerclcio de 1997, dando os resultados - os
melhores dos últimos 10 anos: e os jornais de lá noticiam isso ..; não há por que não trazê-los para os
Anais desta Casa no dia de hoje.
. ' Mais uina vez, o Estado resistiu e hOje colhe os
frutos da competência. 1 • ·
Sr. Presklente, Srts. 'e Srs. Senadores, laço
este registro porque Sou um otimista convicto. AcredHo na solúção dos problemas. No meu Eslado não
faltou liontade potrtica para que es soluções surgis·
sem. Governo, Capital e Trabalho formam o grande
tr1>é dó desenvoMmento do Estado. Por Isso, o Governo, setor empresarial e as classes e entidades
trabalhitdora$ estão de parabéns, pois esse é o reflexo de um trabalho harmOnico entre os diversos
segmentos 'produtivos do Eslado.
A 'comP&titiVidade dos Estados brasileiros sempre foi inutto questionada. Com o advento do Mercosut, Santa Catarina demonstrou mais uma vez que
está preparada. Estamos exportando mutto mais do
que Importando.
i
.
I
I I
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V ale lembrar que Santa Catarina é o único Estado da Federação que instHuiu uma secretaria especial para o Mercosul e recentemente Inaugurou o
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Espaço Mercosul, onde irão luncionar os escrit6·
rios CQmerciais dos paises que integram o bloco;
além de um escritório da Junta da Galícia. São
iniciativas que demonstram o alto grau de com·
prometimento deste Governo com o o.senvolvimento do Estado.
Esses números nos remetem, obrig.1toria·
mente, a uma análise da qualidade de vida do ci·
dadão catarinense, reconhecidamente uma das melhores do Pais.
O que trago a esta tribuna não são meramente
números e Irias estatísticas. São exemplos de uma
gestão governamental cuja direção e rumo não se
perderam em meio às avalanchas de críticas e
meias-verdades. Registro, neste momento, a volta
do Estado de Santa Catarina às manchetes como
um Estado de qualidade.
Ao encerrar, Sr. Presidente, peço que faça
constar dos Anais da Casa os editoriais publicados
nos jornais A Noticia e Diário Catarinense. Peço
autorização ao Sr. Presidente para inserir nos Anais
desta Casa o ed~orial dos dois jornais de maior cir·
culação no meu Estada as dois jornais supracltados
, em que registram com destaque evolução da PIB
catarinense.
Nos úttimos 1O anos, o nosso crescimento foi
idêntico. Na ano passada, a média de crescimento
nacional do PIB ficou em 3,03%. E a renda per capita de Santa Catarina passou de A$6,175 mil para
A$6,644.
Portanto, não há como deixar de fazer este re·
gistro, Sr. Presidente e nobres colegas, pois há 10
anos, como disse antes, não se constatava tal evolu·
ção. O Governo, o setor produtivo e a classe traba·
lhadora integram-se harmonicamente, o que é de
grande significado para o desenvolvimento de
Santa Catarina, apesar de terem apregoado, prin·
cipalmente no ano passado, que não havia gover·
no, que era um desmando, que o Estado catari·
nense estava sumindo do mapa. Os que apregoa·
vam esse evangelho, os "salvadores da pátria",
apresentavam-se como os "messias• que iriam reconduzir o Estado a uma condição de competição no
País inteiro.
Agora, os números frias do IBGE, das autorida·
des competentes. demonstram a evolução da parceria, da competência e do Estado da qualidade que
existem em Santa Catarina. Alguns apregoam algo
dfferente, algo que não coincide com os levantamentos estatísticos do IBGE, com os números claros que
trazemos para o Senado, para o Pais. Não há como
deixar transcorrer este momento sem solicitar que se
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insiram nos Anais desta Casa os editoriais dos prin·
cipais jornais de Santa Catarina: o Diário Catarinense e A Noticia.
Para isso, peço a V. Ex.1 autorização.
. Eram as considerações que eu gostaria de la·
zer, na tarde de hoje.
Muho obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. CAS/LDO MALDANER EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
UMA EVOLUÇÃO SURPREENDENTE

Não havendo equívoco ou mesmo ano de lallulação, como
já aconteceu lfiw<sas \'8Z8S com o govemo federal nos úl1imos
meses, o anúncio feito pelo govemo calarinense de que a economia cresceu 6,8% no ano passado é a noticia mais SUTP<eendente
dos úl1imos tempos. Trata-se. Inusitada e inesperadamente, do
dol>m do lrdice nadonal de t18$Cimento do produto inlemo bruto
(PI6) em 1997, o que confere l economia catarinense uma per·
lormance notável, pois não !liMa, até a divulgação dos números
l8b<Jiados pela eqtJipe do goyemo, nenhLn\3 Indicação do que tal
~ l>\ldeSS4I ter oco<rido no ano passado.
O lncfice de 6,8% cbtidO na evolução do produto lntemo
bruto de Santa Catarina é o maio< já regisllado. comparativamente ao ano enterio<, desde 1987, ._..ooo o bom ~
aJeançaclo na década comonte. nos anos de 1993, 1994 e 1995.
quando o C18$Cimenlo do PIB, respectivamente, registrou Cf&sci·
ment> ele 4.25%. 4,59% e 5,16%. lnfenHe. portanto, que a economia wm tando um~ bas1ante ágil, em ralação aos
""'"""' nUmetos dO PIB b<asileiro no mesmo penodo.
Para o regisllO dos 6,8% de 1997, conlnbuiu em espeOal o
bom ~ do ..m. agrolndustrial, com crescimento de
12,05'1., enquanto o Industrial teve Incremento de 6,95'1. e o de
seMços. de 4,<46%. A leitura desseS números perrrite coocluir
que o tracidonal modelo ec:QiiiÕmiCO catarinenSe continua presar·
vado, não tendo sido aleledo ou mesmo dissolvido, como algoos
analislas e pollticos chegaram a insinuar, juslamente para d&monstrar que o ~ eccn6mioo dO Estado ....,ria irrernedavetmente comptometido.
A nolfda de cresamento de 6,8'1. em 1997, portanto, é
signfk:ativamente surpreendente. ainda mais se se considerar
que no primeiro ano da década a economia do Estado simples·
mente encolheu. apresentando lndtces negativo de 2,83%.
Cllegando ao dol>m dO credmento brasileiro, o d...,_v,o
dO Eslado, se de falo fonlm confirmados os nümeros 01>resenta·
doo pelo governo, 6 a melhOr noticia que se poderia dar aos 5 mi·
lhões de c:atamenses.
Apesar doo abalos Vondos da k.ia. as expectativas são de
que, '<8nCidos os desafios de O<dem financeira, o Brasil ~ relomar """" cido ele cnoscimento continuado, com políticas mais
agressivas de exportaç6es. Se a economia catarinense está tlo

equílíbrada e em fase de e><piii>São, não é ddicil progrmticar
anos estim.Cantes pela lrenle.
A SeCfelalla de l)esenvolvimerl Económico do goyemo,
respoo""'"' pelo kNanlamenlo dOS n\meros, deveria revelar detalhes da t""ução Cla eccnorroa. permtindO que análo- lécri·
cas possam ser feitas por economistas e estudiosOS da coojuntu·
ra barTlga-lolfde. A -.lado 6 que os catarinenses est\Q de para·
béns, na medida em que, enfrentando um periodo de$favorávol
no processo produtivo em geral, conseguiu leito Inédito na déca·
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da. o· que confirma a qualidade de mA<><le-obfa do ES1ado e do
per1il empreendedor do amp<esário catarinense.
NÚMEROS OUE ESTIMULAM

Os números da economia. uma vez mais, acabaram por
desautorizar as wzes do catastrofismo e os arautos do pessimismo. Com base nos Insuspeitos dados do IBGE, lol dwlgado onlom o resútado da aferição do ~o da econorria cata·
rtnense no deCOrre< do ano passado. O produto Interno BNio
(PIB) do ES1ado ap<eseniOU, em 1997, Omelhor d....._,ro dOS
oíftimos dez anos. registrando uma taxa de cresâmen1o de 6.8%
em re&açao do ano anterior. mais do que o dob!o do lndice de
aascimento nacional, que ficou em 3,03%. com es1e crasdmento,
a ronda per coplta catamense passou de R$6.175,00 para
R$6.844,00. A Indústria registrou um i ocremeuto de 6,95%, a já
responde por cerca de 43% da accnomia estadual. O oegmanto
da constru;ão cM al<::anQou o lndloo de 13.91%. uma laçanha
nolávot e estimUanto nesses ~ de deSempregO crescente,
leYandc:He em conta ser este o setor Fdustrial que mais absorve
mA<><le-obfa não qualificada.
.
Mesmo um quadro de cificuldades Imposto pelas
laJcas dos llnanciamentos - ar indufdos os de custeio daS
oalras _o setor agropecuário, que rapr8S8nla 18% da econorria
regional, """""" 12,05%. O aator de aaMQos. ou taldário, cuja
p8ltic:ipação na ooonomia catannansa foi reduzida, no ono passa·
do, de 4,3% para 39%. resultado de 4,46%. Nele, o
oegmanto do oomén:io lol o que monos cresceu, e o único a llcar
abaixo da média nacional: 1,28%. Neste caso espacifioo, os Vil().
es estão bem IdentificadOS: juros altos retraem o consumo e ac&lenun a ~ que hoje f\J1ciona como a grande ameaça
ao IOIAijo. Aegistr&-se, lnalmente, que em matéria de eX!X)IIIIÇ6ee. Santa CAtarina 1a1n1>001 leve saldo positivo, leci'.ando 87 com
um crasdmenlo de 6.39% om ralaçAo ao periodo anterior, a com
uma porticipoção de 5.3% IIOO<e o V<lllme !<>tal do oomén:io ext&rio< tl<aslleiro.
Na moldura daS altas taxas de juros e das naturais doras
causadas ao marcado pelo processo de adequação As novas axigêndas de globalização. o quadro de econorria catamense ouparou as expectativas iniciais. Esse desempenho raafirma a tndesmantivet ._adado de nosso empresaliodo de reagir, com
crla1Mdade a · - - eslo<ço, tslituaç6a5 adveBas. Também

modelo-

IIOOlWla .. -.!IlUdes do modelo - - décadas
atnls, um
nas poqtJe<>aS e mé<ias ompr&• prt>príadados nnis. dascCincantrado • diwrsificado. ImpU- p o r - de boa qualdade. por llde<anças ..,.
presolials e ge<enc:iais que não se _ , abater por circunstancias ~l\lr8is advalsas. Essas núrnems do oonforladoles, e
C8it&iM•te sinalizam para novasesca'adas em direçãoa niveis e
aasctTietltO auto-sustentado ainda mais ahos.
-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O pedi·
do de transcrição que V. Ex' fonnula será atendido

na fonna pennitida pelo Regimento.
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva. (Pausa)
Conc:Ado a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia n seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores, a .:>pinião pública, estarrecida, vem acompa·
nhando a série de denúncias veiculadas pela ~

sa a propósho da lalsnicação de remédios, muhos
deles essenciais à sobrevivência de pessoas Idosas ou vitimas de enfennidades particulannente perigosas.
A gravidade da questAo exige que todos os setores conscientes se mobilizem em tomo de seus aspectos, porque ministrar um placebo a quem necessita de medicamentos efetivos pode ser o mesmo
que condená-lo à morte. E quando digo "placebo",
procuro restringir·me apenas à deliberada lnocui·
dade da pretensa medic;ação, sem abordar as clandestinas e,;portanto, precárias condições sanitárias
e de assepsia com que a mesma é preparada pelos
fraudadores.
·
'·
Todos nós temos cu jâ tivemos em nossas la·
mOias portadores de doenças terríveis, tais como
psicopatias, câncer, cardiopatia grave, insuficiência
renal ou pulmonar - e sabemos como é vital a apli·
cação, em horários rígidos, dos remédios certos na
dosagem exata. Sem Isso os organismos debilitados
ou comprometidos não encontram o apoio indispensável à sua recuperação.
Mas o fato é que estamos vendo o que se deve
considerar, jurídica e !actualmente, um atentado à
sobrevivência desses pacientes. Pior ainda: é um
atentado cruel, Insidioso, covarde e desprovido de
qualquer Vestígio de ética ou respeho pela vida.
os criminosos que o praticam se fazem merecedores das mais exemplares punições, desde a ca·
deia pura e simples até a perda de qualquer bem cu
riqueza decorrente da nefanda fraude. Sim, porque,
por suas caracteristicas, o delito em foco é frio, doloso e altamente rentável. É hediondo, dentro das caracterfsticas que enquadram tais lnfrações nas regras sociais.
O único lado positivO de todo o episódio está
na reação Indignada da sociedade, por suas parcelas lúcidas e sinceras, não apenas por meio dos editoriais da &nprensa. mas também por manifestações
das mais diversas origens.
Recebi nà final da semana passada uma correspondência enviada pelo advogado Durval Vlllira
Maia, que hoje reside no Ceará, após haver dedica·
do grande parte de sua vida à consolldaçAo jurfdica
do Estado do Acre.
· lnfonna o respeitado mlssMsla hawr pedido
ao Presidente da República, considerando a gravidade e a emergência da situação, que edite Medida
Provisória enquadrando nos dispo6itiYo8 da legislação penal a prática de conupção, adulteraçio cu faJ.
sificação de
cu medocinal.
. substAncia alimentícia
.
.
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Sinto-me muno à vontade, Sr. Presidente, para
também defender essa providência radical e imediata. V: Ex' e os demais Senad.,ms sabem que sou
um severo crítico à pletora de lh::lidas provisórias,
continuamente despejadas sobre v Congresso - e a
condeno por serem édHos que, em •~'' maioria, não
se enquadram nas exigências constnu.::!·:Jnais de urgência e de relevante Importância para < nacionalidade. Mas, no presente caso, está mais coque clara
a tipnicação de tais circunstáncias a exigtr uma proVidência cirúrgica e Inadiável, para extirpar esse cancro do mercado de saúde.
Em SUa mensagem ao Presidente da Repúbli·
ca, cuja cópia me encaminhou, o Dr. Durval acentua
que 'o crime praticado por essas pessoas no fabrico
de substâncias medicinais (remédios) é horrendo e
pior que o praticado por um homicida. O paciente
tem morte lenta e cruel, porque o Remédio adminis·
Irado é 'Falso' e, por esse motivo, seu organismo
não responde positivamente à droga• -e acrescenta: 'revoltado porque esse tipo de crime capnulado
na nossa legislação penal, Parte Especial, é tratado
como irrelevante, com penas que levam à Irrisão por
parte dos agentes que o provocam, resolvi, na quali·
dade de jurista, elaborar o Projeto de Medida Provisória, que translonna o crime de Corrupção, Aduneração ou Falsiftcação de Substância Alimentfcia Ou
Medicinal (art. 272 em suas diversas formas - Códi·
go Penal) em Crime Hediondo, eliminando, assim, a
pena irrisória no texto contida- e elimina do texto do
Código Penal a 'Modalidade Culposa'.
Justif~tando a severidade exemplar da punição
preconizada, o consagrado jurista ensina que nessa
modalidade de delijo não deve existir a figura do cri·
me culposo, porque os agentes que o praticam se
movem sempre com anlmus candentl. Jamais poderão alegar que desconheciam a gravidade e os
malefícios provocados por sua atitude deliberada.
Os lucros dela auferidos são, sem dúvida, de grande
monta.
Nas atitudes desses fraudadores, encontra·
mos o mais diabólico e cmerioso planejamento,
sem o qual o crime não se consumaria. O esque·
ma envolve um sem-número de pessoas e de recursos, como o uso de laboratórios para o preparo
da droga, Impressão da bula, embalagem, nota lis·
cal fíia, colocação da substância medicinal falsa
na praça. E essa postura dolosa. determinada t>
consciente, é a razão pela· qual se propõe a aboh·
ção da referida figura da culpa, como é juridica·
mente definida, para efeHo de futuros enquadra·
'~lentos na legislação penal.

MAIO DE 1998

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, sejamos sensiveis à iniciativa do Dr. Durval Maia por
seus aspectos de importância e mérito: o empenho
na defesa do que existe de mais sublime na vida de
um ser humano- a saúde com dignidade.
Como disse acima, endosso sem qualquer restrição sua intenção de ver edltada Medida Provisória,
saneadora e severamente punHiva, destinada a reprimir e a desestimular esses celerados,' que montam esquemas industriais diabólicos para atentar
contra a Vida de pessoas doentes e indefeSas, devido a suas próprias debilidades orgânicas.
Mas, se o Presidente da República entender de
forma diversa, lutarei nas instâncias congressuais
para dar respaldo e atendimento à proposta que me
foi encaminhada, cuja Integra solicHo seja publicada
em anexo a este pronunciamento, para ciência e
participação de toda a sociedade brasileira. ·

O Sr. Djalma Bessa (PFL- BA) - PermHe-me
V. Ex' um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Pois
não.
O Sr. Djalma Bessa (PFL- BA)- V. Ex" traz
ao conhecimento do Senado assunto de grande im·
portáncia: a falsificação de remédios. Se falsificar
em si já é um desastre, Imaginem falsnicar medir.amentos! É um verdadeiro caos, porque essa atitude
mata em massa, já que o doente que toma uma medicação dessa não tem nenhum alívio, nenhum reparo, não se cura e não se reabillta; ao contrário: a
doença avança e o mata. De maneira que toda providência que puder ser adotada para salvar essas vi·
das merece o nosso apoio e a nossa solidariedade.
Esses homicidas, como V. Ex' bem declarou, mere·
cem um castigo, uma punição à anura do mal e da
hediondez da sua conduta.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Muho
obrigado, Senador Djalma Bessa. pelo oportuno
aparte. V. Ex' corrobora o ponto de vista que estou
defendendo neste momento: sou favorável à edição
de uma Medida Provisória, por parte da Presidência
da República, agravando a punição do crime de lalsnicação de medicamentos, de doloso para culposo,
com pena entre 12 e 25 anos de cadeia e aplicação
de responsabilidade pecuniária. Não basta prender o
cidadão, quando ele já auferiu um lucro muno grande com a falsiftcação desses medicamentos, conlor·
me a Imprensa vem diwlgando com certa insistência
- é preciso impedir que ele desfrute dessa fortuna,
tão mal adquirida.
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Há poucos·dias, uma criaÍlça de pouco mais de
um a~ de idade veio a falecer depois de haver recebido um dos medicamentos falsos. · E sabemos
que existem outras vítimas fatais, comprovadas,
dessa prática criminosa, da ganância de pessoas
que fabricam medicamentos falsHicados e os colocam no mercado, talvez mancomunados com droga·
rias e farmácias que ignoram as cautelas necessá·
rias, abrigados pela inexistência de fiscalização eficaz por parte do Ministério da Saúde. Trata-se de
uma grande quantidade de medicamentos caros,
como antibióticos.
·

O público não tem como se defender, porque,
evidentemente, os falsários vão além dos remédios:
forjam também as bulas, que acabam iguais àquelas
fabricadas por laboratórios dignos da confiança da
população. É um crime hediondo, como acentua V. Ex",
ponto de vista que já eXpressei e agora reafirmo, no
meu pronunciamento.
·
Esse é um crime que precisa ser punido com
muito rigor!
Se o Presidente da República não atender à
sugestão do nobre advogado acreano cujos comentários hoje apresentei à Casa, vou apresentar um
projeto de lei. Sei que alguns Deputados também estão intentando essa medida na Câmara dos Deputados, mas, conjugando todos os esforços dos Deputados Federais e Senadores, haveremos de aprovar
um diploma legal que ponha termo à terrível situação
que hoje repudiamos.
· ·
O Sr. Emandes Amorim (PPB- RO)- V. Ex"
me pennite um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-- AC)- Pois
não, Excelência.
O Sr. Emandes Amorim (PPB- RO)- Nobre
Senador Nabor Júnior, parabenizo-o pelo discurso
que V. Ex' ora pronuncia. Há cerca de 15 dias, fizemos um requerimento à Assessoria do Senado
para que se prepare um projeto no sentido de tor·
nar hediondo esse crime. Não se pode deixar que
criminosos pratiquem ates dessa natureza, prejudi·
cando pessoas que, com graves problemas de saúde e na ânsia de continuar vivendo, compram o medicamento para curar-se e, ao revés, são levadas
mais rapidamente à morte. Não sei se V. Ex" já está
com seu projeto pronto para que se dê Início à tramitação, mas, quanto ao nosso, vamos recebê-lo ainda nesta semana, e depois o apresentaremos à
Casa, com o objetivo de que esse crime seja trans·
formado em hediondo, assustando, definitivamente,
esses criminosos.
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Muito
obrigado. Senador Emandes Amorim, pelo aparte de
V. Ex', que vem enriquecer este meu pronunciamento, cujo curso original retomo, após ouvir as palavras
dos nobres aparteantes.
· · · Estou examinando detidamente as implicações
legais da falsHicação de medicamentos e as eventuais necessidades de mudanças no Código Penal
que esse combate vier a exigir. Para tanto, estou
contando com o· apoio da minha assessoria pessoal
e da Consuttoria Legislativa desta Casa, visando a
dar forma de Projeto de Lei às teses consolidadas
na proposta do Dr. Durval Maia. Mas - repito - o
Ideal é que o Poder Executivo se convença da gravidade e da urgência do problema, usando os instrumentos que lhe são exclusivos e editando o remédio
-jurídico capaz de estancar,'de 'pronto, as sequelas
de tão nociva e criminosa prática.
As Sr's. e os Srs. Senadores poderão encontrar na edição de amanhã do Diário do Senado Fedenll, como apêndice a este discurso, o inteiro teor
da proposta elaborada pelo Dr. Durval Maia. E, com
a consciente agudeza de" sempre, certamente serão
sensfveis à sua lmportáncia, propiciando-lhe, destar·
te, o indispensável respaldo para vir a ser implementada, de forma a coibir essas práticas que se fundamentam na mais sórdida 'avidez de lucros e ganhos
1
financeiros.
1
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
· Muito obrigado. •
DOCUMENTOS A OUE SE REFERE
O SR. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUN·
CIAIIIENTO:
-.. FOnaleZa. 8 d<i maiO de 1998
p , . - Semor Nabo<:
Recelli oua delicada rrOssiva com as devidas explicaç<les.
Tom esta pof olljotivo loYat ao cooa'>ec:imoooiD do llrigo que
na da!a de hoje onc:aminhel ao Excelontissimo Semor Plesidente
ela RapWk:a o projeto de uma modicla povisória IIObre comJPçiio. .utaraç1o ou lalsifiaiÇAo da sul>stllncla alimentida ou m&dicinal,
O taxb da referida rnadida. com a eocposiçio de motivos,
seguem lt.fliD i presente cana.
Qoo!aria que o llrigo desse uma lc<ça IObnl tão ra1evante

assunto, que atinge a lodos n6s,lrdistinlamonte.
Tomo ca<1aza que o Presidenta da Flapú!ollc:a danl ao aslllnlo a raloWncia que merece.
caso rolo ocorra o que todos esperamos. ou I<Oja, uma
prcMcl6nda modiala por parte do GoYemo F-.1 110bre tilo delicado ......,..,, gostaria. ... posslwl, que o ,_. Sanador tnonsloonassa o nl>alho desta mod8siD IICnlllllO em pn:ojaiD de lei,
darxlo en1l'lda, o mais rápido poosi..,, nessa Casa do Povo.
Sem mais, l8nOYO meus I><Otoslos de c:onsideraçao e apre-

ço.- Dr• .,...,.. Vleh .......
&:>olenlfssimo Semor Prosidenta da Flep:toica:
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1) Quase que dmtamente os meios de COtn<ri:aç6o Wm
d..."'<lo destaque oobn> a fabricação Ct'rrinosa de remédios desllnados 'I" consumo de pessoas po!1adoras de doe-;as gnMtS.
contagiosas ~·lncuráwis.
2) O crtme p!1l1ic8do por essas pessoas no falxtco de
Slbstlncla medlcinal (ramédlo). homlndo. pior que o IJ<8ticadO
por um hcrrieida. O paclenta 18m mor1a lenta o c:ruo1 porque o ..,.
médio administrado é falso 8 por esse moCIYo ..., OlgBIIÔSIIIO nAo
respondo positivamente. droga.
3) Revoltado porque esse tipo de c:rtme capitulado na nossa legislaçAo penal, Parte Especial, 6 !ratado tomn Irrelevante,
can penas que levam A Irrisão por parte d:>s agentos que o
praticam, resolvi, na qUP'i<la<:o c;.. ,wtsta. elabo<ar o PfO!eto de
uma medida provisória e S~MnGtar Aapreciação de Vossa Excelolnda.
4) PfO!eto que tooho a honra de apresentar A considera·
ção de Vossa E>ccelênda, em fcnna de medida proYis6ria, lrans·
fcnna o crime de ccnupção, adulteraçêo o lalsifia>çáo de llills·
tlncia alimentlcla ou mocic:Olal (art. 272, em suas-- formas
- C6cigo Penal), em crime hediondo, olimOlando, assim a pena irrisória no tex1o CXin1kla.
5) O projeto elimina do tex1o do C6cigo Penal a "Modalida-

o

de CiAposa•.
Dita vlnla, entendo que ......., mod•!idade de cM1e nAo
deve existir a figura do crime culposo, Isso polqUe os agentes
que o praticam agem """"'"' com anlmus candentl. Há um
criterioso planejamento envolvendo várias po$S09S sem o qual
o crime nAo se consumaria (taboralório para preparo da droga,
~o da bula, embalagem, nota Iscai 1rta, ClOioc:llção da
Slbstlncla medicinal falsa na praça). razio pela qual abol a i8f&.
rida figua.

o

6.
projeto procura can clareza e potiC:isAo ~
com a nova radação a ser dada ao C6cigo Penal, o que há de
mais subime na ~da um ser hunano. a saúde.
7. Na c:er1aza de que Vossa Excolêncla transformará em
realidade O projeto de medida pt'OYis6ria, cujo loxto faz pot!O lnt&grante da presente exposição de motM>s, aproyeito o ensejo para
ellpf8SSaf meus protestos d e - estima e conslde<ac;Ao.
forlaloza, 8 de maio de 1998.-Dr. Dufvol Vlolrallala.
MEDIDA PROVISÓRIA N' OE 1998

Oé fiOYII .-ç~o ao ott. 1• dli Lal n"IL072, elo
25 elo Julho elo 1990, que llop6e aoln o a - " " '
clloncloe, noe do ort. P lncloo IWil. dli eotttulçio Federlle det.mlna outra potkllncln

O Presidenta da llepo'iblica, no uoo da a1l1bulção que lhe
contera o art. 62 da Constit1Jiç6o, a segu01to PnMaória, com torça de lei:
Ati. 1• Os arts. 1• a 6" da lei n• 8.a72, do 25 do jull1o de
1990 • Crimes Hedionos • ftcam atrescldos das seguintes ali.,.
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Panlgralo únoco ·Está ·~A mesma pena quem tabrica.
expõe A venda. Iom em 'lepósiiO para vender ou. de qualquer lo<·
ma. eotrega a consumo a a~ co"""'4>da. adulterada ou

--e

M. 273,, _____ ,.,.,_,_•. _,._,........._ .._____ , _________ ,

r"'" · mdusão, do 2 (dois) a 6 (sois) anos, e rrdta se a
aá....micia; se medicinal, a redusão é do 20 (\'fnte)

a 30 (binta ano;." mutta
M 27!i. lnculeat, em lnv6luao ou recipiente de produto
alimentlcio a oliistonoa de oul>5táncia que nAo se encontra em
seu conteúdo ou qu<• nele eJOS18 em quantidade menor que a
mencionada. a pena é da nn•ião do 1 (um) a 3 (três) anos. o
nUta: se o produto é mediCinal. a pena é de reclusão de 12
(doZe) a 25 (mte o cino:>) anos. sem prejuízo da 11111ta.
.Panlgrato único. As penas dos ai1S. 272. 273. 275 o respectivos parágrafos, aumenta-se de um te<ço até a metade se o
a1rne é cometido por duas ou mais pessoas.•
.M2' F'IC8itl revogados os§§ 1', 2' do art. 272, §§ 1•, 2',
1,11, do art. 273, art. 276, 277 e 278 e respectivo parágrafo oínico,
~do

Código Penal _ Parte Especial.

M 3" Esta t.l6dida PnMsória entra em w;gor na data do
sua pobicação.
Braslla. de 1996; 175' da • depeodolo ocia e 106' da RepúI*:a.- FERNANDO HENRIQUE CAAOOSO.-- Colholroa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
será atendido na forma do Regimento Interno.
A Presidência recebeu, do Banco Central do
Brasil, o Offclo n• S/43, de 1998, (n° 1.278198, na origem), de 15 do corrente, encaminhando parecer
daquele órgão a respeito da solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais sobre o contrato de
abertura de crédito de compra e venda de ações,
firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais,
o Banco do Estado de Minas Gerais - Bemge, o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A
- BOMG e a Caixa Económica do Estado de Minas
Gerais - MinasCaixa, no âmbito do programa de
apoio à reestrUturação e ao ajuste fiscal dos Estados, no valor total de quatro bilhões, trezentos e
quarenta e quatro mlhões e trezentos e trinta e seis
mn reais.
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econõmicos, que terá o prazo de quinze dias para
sua apreciação, nos tennos da Resolução n• 70, de
1995, na forma como está redigida na Resolução n•

rações:

12,de 1997.

VIII • CooupçAo. addteraçAo ou lalsHicaçio de llillstlncia
aJimenUda ou ..,_,..181 (art. 272 em suas d i - . lamas).
MP Os arts. 272. 273 a 275 do C<lcigo Penal passam a
vigorar com as segui'lles alterações:
M 272. Conomper, adUtarar ou 1alsificot sOOotancia elimentlcla destinada a consumo, ICimandc>e nociva t. saúdo, a
pena é do raclusllo, de 2 (dois) 8 6 (sois) anos. • ITdta; .. 8
• medicinal, • reclusAo • de 20 (vlnta) • 30 (lrinla)
anos. sem pn!ju!zo da rrdta.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB -AO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, há uns vin·
te dias fiz um discurso neste Senado sobre o endivi·
damento do Estado de Rondônia, lratando também
da intervenção havida no banco do Estado. Essa intervenção, feita pelo Banco Central, seria de um
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ano, mas prolongou-se por três anos e meio. Nesse
lnlerim, Rondônia fiCOu com uma dívida de R$502
milhões. Covardemente, o Governador prontificouse a assumir essa dívida junto ao Governo Federal, sem sequer apurar as verdadeiras causas do
endividamento, elevando uma dívida de R$27 milhões pare R$503 milhões. Todo esse dinheiro seria pago pelo Governo do Eslado de Rondônia e
pelo seu povo por um periodo de trinta anos, com
parcelas mensais de aproximadamente R$4 milhões.
Tais recursos seriam sufiCientes pare construir 1o
grandes escolas ou 40 quilOmetres de asfaHo todos
os meses. Mesmo assim, a Assembléia Legislativa e
o Governo do Estado aprovaram o projeto, que chegou a esta Casa.
Embora eu tivesse feito um discurso denunciando essas mazelas e a maneira corno foi contraida a divida, o Senado não teve o cuidado de anali·
sar bem o endividamento de Rondônia, e, a toque de
caixa; pelo Interesse de alguns Parlamentares desta Casa. a Comissão de Assuntos EconOmicos autorizou a abertura de crédito para que o Estado assumisse a dívida. Esse projeto estava prestes a
ser votado por este Plenário, quando foi aprovado
meu requerimento para que se analisasse a fundamentação da dívida. Tenho certeza de que, se o
projeto tivesse chegado aqui antes de meu requerimento, teria sido aprovado, até porque esta Casa
não tem assumido ou não tem ouvido com mais
consciência, com 'mais atenção, as denúncias dos
Colegas aqui leilas. :. ·
·
Depois de aprovado esse nosso requerimento
na quinta-feire, o Banco Central, devidamente alerta·
do, já se rnanHestou sobre um financiamento que o
Governo do Estado de Rondônia quer fazer no Exterior, sem a aprovação desta Casa, e usando pala·
vreado dHerente, para negar os objetivos principais
do empréstimo, e alegando que seria uma doação.
O Banco Central sabe que estamos acompanhando
Isso de perto, que estamos denunciando aqui, nacionalmente, as falcatruas do Governo do meu Estado,
até porque desconf~&mos que existe um grupo de
pessoas envolvidas fazendo lobby. Não sei se é ln·
teresse de gente do Palácio ou se ·é Interesse do
Governo do Estado, más a verdade é que esse lobby é muito competente para retirar o dinheiro do
BNDES, do Banco Central, da Caixa Econômica Federal e da Suframa, em Manaus.
'
Há muitos ano$ a Suframa não emprestava di·
nheiro ao Estado de Rondônia, mas o fez nesses úl·
limos meses, para que o Estado fizesse um asfatto
"casca de ovo•, ou seja, para que cobrisse uma ro-

devia BR que já está com Ioda a base preparada. A
Sufrarna fez convênio no valor de R$300 mil o quilometro de asfaHo, sendo que com R$50 mil se faria
esse trabalho. Esse contrato, cuja seriedade com
que foi montado já nos deixa dúvidas, vai ser fiscalizado ·agora pela .Comissão de F'ascalização
desta Casa, que Irá a Rondônia para detectar as
Irregularidades, principalmente no que se refere
aos preços exorbitantes pelo quilOmetro pago por
esse asfalto. Tudo isso se deve a uma equipe que
funciona "debaixo dos panos•, defendendo lnteres·
ses de gente vinculada ao PlanaHo ou à área econômica, ou então de um lobby muito forte que o Govemo do Estado conseguiu para "furar" a área financeira federal e conseguir esses recursos suspeitos
\
para o nosso Estado.
Sr.' Presidente, Srfs. e Srs. Senadores, mais
um escândalo envolve o Governo de Rondônia. Desta vez, ·a imprensa informa que a ·Companhia de
Água e Esgoto de Rondônia - Ceerd - negociou
uma doação de 100 milhões de reais de um banco
Inglês, contra garantia de notas promissórias no va·
lor de 295 milhões. Essas notas promissórias são
avalizadas pelo Governo de Rondônia, e a Instituição Inglesa teria prometido que seriam devolvidas
no futuro, sem exigência de resgate. Qmaginem!) As
notas proinlssórias seriam apenas para dar caução
às operações 'financeiras Internacionais, servindo
como garantia de outros negócios.
Na Verdade. a operação parece armação de vi·
garista. Em troca de urna doação de R$100 milhões,
emitem-se promissórias de R$290 milhões, com pro-messa de que não serão resgatadas, mas usadas
como garantias em operações financeiras. As promissórias são avalizadas pelo Governo do Estado,
que se torna devedor daquele valor, caso as operações •garantidas" não sejam quitadas.
Na sexta-feira, o Presidente do Banco Central
encaminhou à Comissão de Assuntos EconOmicos
um ofício com cópia de dossiê sobre essa operação.
O Banco Central foi, então, alertado pelo Tnbonal de
Contas, que investigou e verifiCOU que os recursos
não existiam no orçamento do Estado.
Enteilde o Banco Central que se trata de urna
operação de financiamento que depende da autori·
zação do Senado, na qual o Governo de Rondônia
pretende obter R$1 00 milhões contra um endivida·
mente do ' R$290 milhões em notas promissórias,
mentor desse
mais a remuneração combinada.
negócio, segundo a ,imprensa, é o Presidente da
Ceerd, PetrOnio Soares - um velho conhecido do
Tribunal de Contas de Rondônia.
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Petrónio foi responsabffizado pelo pagamento
Uegal de mais de R$16 milhões a empre~eiras que
colaboraram na campanha do atual Governador, no
Inicio de seu Governo. As empre~eiras que presl:l·
ram serviços há alguns anos ao Departamento de
Estradas de Rodagem de Rondônia, quando Raup
era seu diretor, apoiaram sua campanha eleitoral,
obtendo, após sua vitória, a revisão de valores em
contratos vencidos. PetrOnio e o cunhado do Gover·
nador e atual Chefe da Casa Civil, Sr. José de AI·
meida, dividem a autoria das irregularidades cometi·
das no Governo de Rondônia.
Essa operação não resultou apenas no desvio
daqueles R$16 milhões. Para obtê-los, o Governa·
dor cancelou dotação orçamentária de R$15 milhões
destinada à capitalização do Banco do Estado de
Rondônia - Beron, preferindo entregar o Banco à
administração do Banco Central. Isso significa
que, quando assumiu o Governo do Estado de
Rondônia, não quis usar a dotação orçamentária
existente para regularizar a situação do Banco do
Estado de Rondônia, que poderia ter sido salvo
com R$15 milhões. Em conseqüência disso, há um
endividamento de R$ 503 milhões que esta Casa,
sem questionar, está aprovando para a população
do Estado pagar, sendo que não teve a mínima res·
ponsabUidade por esses gastos.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, se hou·
ver uma apuração no futuro, até esta Casa poderá
ser punida pela conivência com essas mazelas do
Estado de Rondônia, tendo ela dado vereãJCto final,
aprovando esse flllBnclamento.
O Banco Central, ao Invés de adiantar os re·
cursos para sanear o Beron, como determina o
Decreto Lei n• 2.321, preferiu recorrer ao merca·
do interbancário, onde,' pagando as mais altas ta·
xas, conseguiu transformar a necessidade de cai·
xa de R$30 milhões existente na época em um dé·
bito de mais de R$280 milhões com a Caixa Econ6mica, com o Banco do Brasil e com ci próprio Ban·
co Central
· ·,..
Para sanear esse débito, esta Casa aprovou,
em abn1, um contrato de abertura de crédito de
R$502 milhões para o· Estado adquirir os ativos do
Banco, com vistas à· sua privatização ou liquida·
ção, e a eficécia desse contrato depende da aprovação do refonanciamento da divida do Estado, que
ainda tramita.
Mas, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores,
segundo Informações de administradores designa·
dos pelo Banco Central para o Beron, caso aquele
aporte de capital fosse realizado - os tais R$15

MAIO DE 1998

milhões de que falei há pouco -, não haveria ne·
cessidade de ingresso do Beron no mercado ln·
terbancário, e sua situação não teria atingido o
atual prejuízo.
Mas não f.caram satisfenos. Como se não bas·
tasse a dívida de R$502 milhões resultante do des·
vio dos R$15 milhões programados no orçamento
para a capitafoz.l.Ção do Banco, pretendem tomar
R$100 milhões, nas vésperas da campanha elehoral,
em troca de promissórias que representam o endividamento de R$290 mnhões, com a promessa de que
não serão resgatadas, mas apenas usadas para dar
caução a operações de financiamento no mercado fi·
nanceiro internacional.
Sr. Presidente, tenho recomendado cautela
nesta Casa em relação a qualquer assunto que diga
respeito ao atual Governo de Rondônia.
Com relação ao crédito de R$502 milhões
destinado à aquisição dos ativos do Beron, re·
queri informações sobre as providências adotadas
no âmbito da Presidência da República t' do Minis·
tério da Fazenda, face ao relatório da CPJ da As·
sembléia Legislativa de Rondônia que responsabi·
liza o Banco Central pelo agravamento de sua situação financeira.
. Essa CPI aponta o envolvimento do Beron
na lavagem de dinheiro dos precatórios- mais de
R$2 bnhões - e também operações ruinosas. sob
gestão dos administradores do Banco Central, inclu·
sive por solicitação do Ex-Senador Amir Lando, que
continua "gabando" influência e presidindo o PMDB
de Rondônia, cujo Secretário-Geral, Luis .Lenzi, foi
preso em outro epis6á10 de corrupção - desvio de
R$1.400 mil da Ceron, a empresa de energia do Es·
lado. Esse relatório da CPI responsabiliza o Banco
Central pelo agravamento da situação financeira do
Beron e foi encaminhado ao Ministério da Fazenda e
· :: •
ao Presidente da RepúbfiCa.
Requeri informações sobre as providências
adotadas, a f1111 de esclarecer a tramitação:claquela
soriCitação de abertura de crédito para saneamento
do Banco. Antes da aprovação desses requeri·
mantos, a matéria foi votada em regime de urgên·
eis n resultoL' nn Resolução n• 27, que autoriza o
contrato de abertura de crédito, cuja eficácia depen·
de da contrato de refinanciamento que tramita no
Oficio S/30.
Posteriormente, enquanto tramitava o .pedido
do contrato de refinanciamento da divida do Estado,
cuja aprovação possibiflla a eficácia daquela autorização de abertura de crédito, requeri novas informa·
ções ao Ministro da Fazenda sobre o valor das dfvi·
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denunciam algo, d8Vflm ser ouvidos, a fim de se ln·
das de Rondônia e seus credores, sobre o balanço
vastigar se as rbnúncias sio verdadeiras.
do Beron e seus credores e sobre bens e direitos.
Segundo relatórios do Tribunal de Contas, o Gover·
Nio posso lançar dúvidas aqui sobre a Asses·
no de Rond6nia não tem controle do seu patrtm6nlo,
aoria üo Governo Federal, do Banco Central, da Cel·
nem de suas dividas ou contes barlc2riaa.
xa EconOmica ou do Governo do Estado de RondOnia, sem que sejam tomadas as devidas providênAntes do pedido de lnformaçio ser aprovado e
cias- principalmente por esta Casa, que tem obriga·
encaminhado, a matéria que pretende eeclanlcer foi
çio de mandar apurar os fatos - no sentido de se
deliberada na Comissão de Aaauntos Ec:on6micos,
apurar a veracidade das mesmas.
·
que aprovou o refinanciamento da divida de Rond6nia, Incluindo o cnld~o de R$502 mllhllea para aqulSe eu tivesse feito alguma denúncia que não
aiçAo dos ativos do Beron, por melo do Projeto da
fosse verídica, esta Casa não me teria dado aten·
Resolução nt 47.
çio. Na verdade, estou fazendo denúncias graves,
com documentos que comprovam a veracidade dos
Enquanto se aguarda o encaminhamento do
fatos, e esta Casa tem de tomar as devidas provi·
projeto à deliberação do Senado, o pedido da lnfor·
dências, até porque há a Comissão de Fiscaliza·
mação constante do Requerimento nt 273, de 1998,
çio e Controle, cuja funçio é fiscalizar. Caso os
foi aprovado na quinta-feira ·da semana passada.
Membros dessa Comissão não pretendam reunir·
Dessa forma, quero crer que, até as lnforrnaç6es lOse,-que se nomeiem outros Senadoras que quel·
licitadas serem fornecidas, está suspensa a tramita·
ram pOr freio ao _estado de corrupção presente no
çio do Projeto da Resolução n• 47, cuja aprovaçAo
Pars. Isso 16 vem enlamear o nome do Presidente
depende da eficácia da autorizaçio da abertura da
Femando Henrique Cerdoso, já que se trata de re·
Clédito constante·da Resolução n• 27.
curaos federais, que estio, portanto, sob a tutela ·
Sr. Presidente, a função de controle tem de ser
de Sua Excelência- ainda que esses recursos se·
1811811llT1e11te exercida nesta Casa. ·
:
·
)am
autorizados pelo Presidente tla·Calxa .Econõ-.
. · .. Há ·O Poder legislatiVo, o Poder éxe<Mívo, o
mica,
sem que se analise o teor do que é pedido, ou
Poder Judiciário, mas não há o Podar Moderador, e
pelo BNDES, que dispõe de dinheiro para emprestar
aua função, que é a de flscalizaçio e controle,
a grandes grupos, para jogar no esgoto, a fim de becabe a esta Casa e por ela tem que ser exercida
nefiCiar
uma meia ·dúzia de corruptos do Estado,
com rigor.
m8s
que não o tem' para atendar às micro e pequePortanto, Sr. Presidente, com relaçio ao meu
nas agroindúslrias.
requerimento, aprovado na quinta-feira, é necessário
. : : Parece-me que, na Adminislraçio Pública,
que seja suspensa a tram~açio do projeto de aber·
quanto mais corrupto, mais apoio se recebe do Palá·
tura de crédito e financiamento de R$502 milhões
cio - não do Presidente da República, é claro, pois
para o Estado de Rondônia. Diante de tantas de·
Sua Excelência não deve ter conhecimento desses
mlncias e com o reconhecimento por parte do PrefatOs.
Embora eu lanha feito assa denúncia pessoal·
sidente do Banco Central - um oficio foi encaml·
mente 'ao Prasld8nia, · Sua Excelência não tomou
nhado à ComissAo da Assuntos Econõmicos, a fim
providências•.Até tenho dúvida sobre se Sua Excede que se reavafie essa aprovaçio -, é evidente
lênCia já não tem conhecimento de tudo Isso. Não
que a Presidência deve determinar que seja sus·
quero anianhÂ diZer aqui que esta Casa e o Presipenso o andamento desse projeto, até que se res,
. denta da Repúbroca são coniventes com essa corruppenda ao requerimento e se esclareçam todas essas
çio financiada pelo Governo Federal.
denúncias.
. Muito.obrigado.
......
Em v6rios jornais, como na Gazeta Mercantil
de hoje, já circula matéria muito grande a respe~o
· · O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sedesse outro esc4ndaJo de Rondônia, mencionado
nado Federal não poda fazer apurações ou Investi·
pelo Senador Femando Bezerra. quando foi entregações ex otflclo; ele decide por maioria. Qualquer
um da· seus Membros que considerar que existem
vistado. Por isso, espero que este Senado desperte
ante as denúncias que sio feitas pelos Senadores,
assuntos da relevância e da interesse nacional que
mesmo porque o Estado de Rondônia, apesar de as·
mereçam uma Investigação por parte do Senado
'deve tomar a Iniciativa de requerê-la, defendê-la,
lar na divisa com a Boifvla. tão longe do centro, é um
Estado do Brasil. Os Senadores que o representam
submete-ta à apreciação da maioria. E. com base na
16m, nesta Casa. o mesmo valor de um Senador da
decisllo da maioria, o Senado Federal fará as inves·
Slo Paulo, do Espfrito Santo, da Bahia e, quando
ligações que forem necessárias.
o

o
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A Mesa tem convicção de que vem cumprindo
o seu. dever e de que o Senado Federal não rem fa·
lhado no cumprimento de suas obrigações perante a
Nação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Júflo Campos e Ltlcio Alcântara enviaram discursos à Mesa. para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT) -Sr. Pre·
sidente, Sr's. e Srs. Senadores, nos últimos anos, a
Síndrome da lmunodeficiência Adquirida - AIOS
surgiu, no mundo, corno uma nova peste. Hoje, a
epidemia dessa lerrlvel doença extrapolou todas
as fronteiras geográficas, sanitárias, sociais ou
morais, estimando-se a existência de cerca de 22,3
milhões de portadores do vírus HIV, em todos os
continentes.
Diante da força da ameaça de disseminação
do vírus que paira sobre a população mundial, conter o avanço dessa epidemia tomou-se objetivo prioritário das políticas de saúde de todos os países.
. Para que essa meta possa s?r alcançada, é lndiSpensável poder-se contar com informações precisas sobre a ocorrência de casos da doença. para se
evitar a adoção de medidas insufiCientes, em função
de dados subestimados.
É para falar sobre o padrão estatfstico adotado
pelo Brasil para monitorar a evolução das Doenças
Sexualmente Transmissíveis - DST, entre as quais
se destaca principalmente a AIOS, sobre sua proliferação e sobre as ações de vigilância epidemiológica
dessas doenças em nosso País, que ocupo, na tarde de hoje, a tribuna do Senado Federal.
Sr's. e Srs. Senadores, no Brasil, a contagem
do número de casos de OST e de AIOS é feita quando o doente chega ao sistema de saúde e procedese à sua notificação.
Os dados sobre DST coletados no Pais através
do sistema de vigilância universal apresentaram problemas, durante muito tempo, devido à elevada subnotiflcação de casos e à qualidade heterogénea das
informações coletadas.
De 1987 a 1996, por exemplo, foram notifocados menos de 500 mil casos, número menor do que
a quantidade estimada para apenas um ano.
Consciente do problema, a Coordenação Geral
do Programa Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis - AIDS..f'N OST/AIOS, do Ministério
da Saúdo, redefiniu, em 1996, as estratégias de vigi-
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lância das DST, em nível nacional, tendo sido, enIão, selecionadas fontes de Informação capazes de
oferecer, através de análise complementar, dados
confiáveis sobre a ocorrência das DST, em nosso
País.
Um dos componentes do sistema é a vigilância aprimorada das DST em locais selecionados.
Os dados de incidência têm corno denominador in·
divíduos dos sexos masculino e feminino, maiores
de 12 anos de Idade, atendidos nos serviços em primeira consulta.
Os dados de prevalência têm como denomina·
dor homens e mulheres 'sintorrláticos' atendidos nos
serviços de saúde, e os locais são selecionados conjuntamente com os Estados e Municípios envoMdos.
O sistema opera com formulário, definições de casos
e aoftware de entrada de dados específiCOS. ·
Os locais de notifocação enviam os dados mensalmente aos Municípios envolvidos; destes, para os
Estados; e destes, para o PN OST/AIDS, passandose, assim, a se obter um quadro bastante preciso
dos casos detectados.
Esse sistema iliciou sua operacionalização em
1997. Cerca de 48 serviços foram selecionados para
a primeira fase de implantação, atendendo a instruções previamente determinadas.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, no caso
especifico da AIOS, sobre o qual falarei mais detalhadamente, é preciso considerar, em primeirO lugar,
que a infecção pelo HIV não se distribuí de maneira
unifonne na população brasileira, pois depende de
certos comportamentos ou de detenninadas práticas
associadas a um maior risco de infecção.
Em segundo lugar, que os principais meios
de transmissão do HIV são em número fimilado, -e
nem todas as pessoas correm o mesmo risco de infecção.
. E, em terceiro lugar, que a .infecção pelo HIV
foi introduzida em diferentes áreas geográficas e
em diferentes populações, em momeutos tan:Dém diferentes.
: ·. Neste ano de 1998, a vigilância do -HIV por
Rede Sentinela Nacional deverá monitorar a ocorrência da infecção pelo HIV em 150 serviços de saú:
de, escolhidos em processo de seleção e locafWidos
em Municípios e Estados conveniados com a Coordenação de OST/AIOS, através de cortes reafWidos
semestralmente, com grupos acessíveis da população adulta, que apresentam diferentes níveis de ris·
co para a infecção.
A pesquisa, feita através de estratégias de Implementação definidas, baseia-se em metodologia
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de testes laboratoriais para a detecção de anticorpos
anti-HtV em amostras de soro colhidas em rotina de
serviços.
Os resunados desses estudos serão comple·
mentados com os dados obtidos por notifiCação de
casos de AIOS e pelos serviços de testagem anOni·
ma para o HIV, o que permitirá uma Visão mais acu·
rada da infecção pelo HIV e de AIOS, em nosso
País.
As estatísticas apresentadas pelo Brasil, en·
tretanto, não satisfazem a todos, Sr's. e Srs. Se·
nadores.
Em novembro do ano passado, por ocasião do
Simpósio da MAP para a América Latina e Caribe,
realizado no Rio de Janeiro, o coordenador da MAP,
uma rede mundial de cientistas que estuda o avanço
da epidemia no Planeta, Sr. Daniel Tarantola, criti·
cou o Brasil, dizendo que nossas estatísticas não refletiam a prolfferação do HIV em nosso Pais.
Segundo o coordenador da MAP, o fato de a
contagem do número de casos de AIOS ser feita
apenas quando o doente chega ao sistema de saú·
de gera distorções, pois alguns portadores do HIV
podem demorar até 1O anos para começar a mani·
testar sintomas da doença.
Essas críticas foram isoladas e tiveram pouca
repercussão entre os especialistas em DST. Tudo lndica que apenas o jornal Folha de S. Paulo deu ai·
gum destaque às ponderações feitas sobre o moni·
toramento da AIOS no País.
Especialistas em AIOS, que trabalham junto à
Organização Mundial da Saúde- OMS, consuitados
sobre o problema por meus assessores, revelaram
ter a percepção de que o Brasil possui um dos melhores sistemas de informação 50bre a Incidência de
AIOS, entre todos os palses da América Latina.
Segundo o Dr. Valência, da OMS, a publicação
do Boletim Epidemiológico OST, o controle realizado
em nível municipal, estadual e federal, e outras medidas, tomam eftcaZ e transparente a progressão da
epidemia de AIOS em nosso Pais.
O coordenador do Programa Nacional de AIOS
. brasileiro, Dr. Pedro Chequer, responsável pela
Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente
Transmisslveis e AIOS do Ministério da Saúde, afir·
mou que o método oficial de contagem de casos, em
nosso Pafs, continuará sendo o de notifiCação de
doentes, método utilizado também na maior parte
dos palses do mundo.
O Dr. Pedro Chequer afirmou, no entanto, que
o Ministério da Saúde já começou a fazer também
levantamentos em grupos especfflcos para detectar
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a existência de infectados pelo vírus HIV, tendo em
vista as mudanças apresentadas no quadro epide·
miológico da AIOS, tanto em sua forma de transmis·
são, quanto no perfil de seus portadores.
Sr. Presidente, é preciso ter em mente que o
Brasil vem aperfeiçoando sua estratégia de combate
a esse verdadeiro flagelo de nosso tempo.
O Ministério da Saúde, colocando em prática a
recomendação da OMS, que considera a vigilância
sentinela como o principal método de coleta de da·
dos sobre a infecção pelo vírus HIV e de monhora·
ção de sua disseminação geográfiCa, demográfiCa e
temporal, vem Implantando, com sucesso, a Rede
Sentinela Nacional, em nosso País.
As OST estão merecendo atenção prioritária do
Ministério da Saúde; Vários convênios foram assina·
dos por aquele Ministério com o objetivo de incenti·
var programas que privilegiem a prevenção e o con·
trote do avanço no número de casos de AIOS e de
outras doenças sexualmente transmisslveis, em nos·
so País.
· :
Nessa área, o objetivo maior do Ministério da
Saúde passou a ser o de ·realizar um trabalho de
saúde preventiva de amplo alcance, que atinja toda
a população brasileira, para reduzir o lndice de pes·
soas que contraem o HIV. ·
Em nosso Pais, a assistência Integral às pes·
soas Infectadas ou que já desenvolveram a AIOS
tomou-se legalmente obrigatória desde novembro de
1996, quando foi sancionada a Lei n• 9.313, mais
conhecida como Lei Samey.
··sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o Brasil
é o pais mais atingido pela AIOS, na América Latina.
Houve um crescimento signifocativo e preocupante
da disseminação dessa doença entre a população
heterossexual, feminina e juvenil, e hoje já não se
pode mais falar que ela atinge grupos marginais ou
minoritários da nossa sociedade.
O Brasil é praticamente o único pafs do mundo
a garantir aos doentes com AIOS o acesso gratuho
aos medicamentos usados no tratamento da doença, tratamento oneroso, a um custo anual de 1o mil
reais por paciente. ·
Por essa razão, quero crer que, se é verdade
que nossas estatfsticas sobre as DST e AIOS não
refletem a prolfferação do HIV, como pretendem ai·
guns críticos, as correções serão fehas em curto es·
paço de tempo. ·
Como o Govemo Federal tem reafirmado seu
compromisso de lutar contra a AIOS e dar cumpri·
mento à atual polftica de distribuição de medicamentos para os doent~ de AIOS em todo _o Pais, as
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pessoas portadoras do vírus HIV ou as que fá desenvolveram a doença terão, elas próprias, todo o
interesse em notifiCar seus casos e passar a receber
gratuitamente a medicação.
Em 1997, o Ministério da Saúde atendeu cerca
de 60 mil pessoas que fazem uso da combinação de
medicamentos, e as estatísticas demonstram que,
apesar do atto custo da distribuição dessa medicação, houve urna economia de gastos para o SUS,
decorrente, entre outros, da queda no Indica de in·
temações e da melhoria do estado de saúde dos
pacientes.
Srls. e Srs. Senadores, o controle do avanço
da AIOS e a prevenção dessa terrível doença são
prioridades do Ministério da Saúde, e este vem dan·
do suporte financeiro às ações empreendidas em vá·
rios Estados e Municípios da Federação.
Estou certo de que. com a descentralização
dos" sel\liços públicos de saúde, ora colocada efeti·
vamente em prática, o controle e o mon~oramento
dos casos de AIOS no Brasil, com a distribuição de
sítios-sentinela petas Unidades da Federação e por
Macrorregiões, desestimularão as .eventuais críticas
às nossas estatísticas e permitirão o combate eficaz
a esse verdadeiro flagelo deste fim de milénio.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Mu~o obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)Sr. Presidente, Srts. e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna prestar minha homenagem à categoria dos
Assistentes Sociais, pelo transcurso da data a eles
consagrada, no dia 15 do corrente més.

A Assistência Social constitui atividade da
maior relevância para o desenvoMmento Nacional,
tanto assim que a Constituição Federal lhe reserva,
dentro de seu Título "Da Ordem Social", urna Seção
própria, denominada "Da Assistência Social".
Na conformidade do mandamento constitucional, a Assistência Social haverá de ser prestada "a
quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social", tendo por objetivos:
"I - a proteção à famfiia, à matemida·
de, à infância, à adolescência e à velhice;
11 - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III -a promoção da integração ao mer·
cado de trabalho;
IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção
de sua integração à vida e comunitária;
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V- a garantia de um salário mínimo de
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de promover à própria manutenção manutenção ou de tê-la provida por
sua famfiia."
Já no que tange às diretrizes que devem servir
de base para a organização das ações govemamen·
tais na área da Assistência Social, a carta Magna
elenca a descentralização político-administrativa e a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis.
Sr. Presidente, a preocupação do legislador
constituinte em Inserir, no corpo da carta Magna,
dispos~ivos reguladores da Assistência Social justifica-se plenamente. Afinal, se em qualquer sociedade
essa atividade reveste-se de Importância, no caso
brasileiro ela é ainda mu~o mais relevante, haja vista
a dura realidade de nosso quadro social.
A severa seca que mais urna vez flagela o sofrido povo de minha Região tem colocado, ã13riamente, nas telas dos televisores de todos os lares
brasileiros horrendas Imagens de fome e privação. É
deprimente ver seres humanos alimentando-se da
palma, normalmente considerada apenas como o úl·
timo recurso para garantir a sobrevivência dos reba·
nhos. É chocante a imagem retratada na capa de recente edição da revista Veja, na qual um menino
cearense, com um prato de arroz e feijão doado pelo
poder público à mão, manifesta-se satisfeito por não
precisar, naquele dia, comer calango.
A eclosão de uma tragédia da proporção dessa seca que atualmente se abate sobre o Nordeste acaba sempre por causar uma autêntica comoção nacional. No entanto, sabemos todos que privações e carências, longe de const~rrem episódios esporádicos, determinados apenas por circunstâncias climaticas adversas, representam, Isto
sim, o amargo cotidiano de um enorme contingente
de brasileiros.
·
Graças aos eforços tenazes e à orientação segura da Administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, temos logrado obter Importantes
avanços na area social ao longo dos lillimos anos,
sendo a expressiva redução das taxas de mortalidade infantil um dos melhores exemplos das conquistas já asseguradas e do quanto é possível avançar,
num curto espaço de tempo, na superação das mazelas sociais brasileiras. Por outro lado, impede reconhecer que é longo o caminho que resta a percor·
rer, haja vista a s~ação ainda péssima da distribui-
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ção de renda no Pais e as graves defiCiências que
persistem no atendimento à população e áreas tão
Importantes quanto saúde, educação, habitação e
saneamento básico.
Nessa medida, por ser o Brasil um Pais ainda
marcado por dramáticas carências sociais, a ques·
tão da Assistência Social deve merecer, entre nós,
particUlar atenção. Do mesmo modo, devemos sempre ter em mente o vasto campo de ação aqul exis·
tente, a demandar a atuação dos profiSSionais do setor. Por tudo Isso, o 15 de maio, dia do Assistente
Social, merece ser lembrado neste Plenário, consti·
tuindo a melhor oportunidade para transmitirmos a
esses valorosos profissionais nossos efusivos cumprimentos pelo lmportantissimo trabalho que desempenham.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs Senadores, o inicio
do processo de profiSSionalização da ação social no
Brasil pode ser identificado na criação do Centro de
Estudos e Ação Social de São Paulo - CEAS, 66
anos atrás. De lá para cá, a Assistência Social experimentou profunda transformação, quer como ativl·
dade profissional, quer como campo de conheci·
mento acadêmico. Inicialmente, a postura dos profissionais da área podia ser qualificada como con·
servadora, eis que adotavam, em relação a sua
atividade e à sua clientela, uma perspectiva assis·
tencialista, paternalista. A evolução cientifica do
setor, juntamente com as trasforrnações vividas
pela sociedade brasileira no perfodo, no entanto,
conduziram os assistentes sociais a um posiciona·
mento progressista. transformador. Hoje, os parâmetros teóricos da profiSSão fazem com que a clientela
seja encarada não mais como objeto de caridade, de
misericórdia, mas como cidadãos sujeitos de direitos
como quaisquer outros.
Com efeito, o estudo da história do Serviço Social mostra que, em seus primórdios, a marcante lnfluência da Igreja levou à adoção de um enfoque
ideológico que negava as contraãaç6es sociais e afir·
mava a necessidade de ajustar o Individuo à sociedade, sendo a ordem social encarada como perfeita
· ou, pelo menos, "natural". As questões sociais eram
vistas como questões morais, como disfunções que
precisavam ser corrigidas.
No Inicio, o Setviço Social se realizava por
meio da ação social da Igreja e da assistência púbfi·
ca do Estado, tendo caréter humanilârio e filantrópico. Era exercido, principalmente, pelas "senhoras
caridosas da sociedade". Neste contexto, a organi·
zação da sociedade capitalista era vista, evidenteIIW'IIe, como natural, cabendo ao Serviço Social
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aluar sobre os efeitos extremos da pobreza, adolando medidas de redistribuição da riqueza, por meio da
assistência aos necessitados. Assim, compreendida
a sociedade como uma organização harm6nica, a
desigualdade era justificada como natural.
A caminhada desde ·então realizada, porém,
permitiu a construção de um novo paradigma para o
Serviço Social, o qual rompe,· radicalmente, com
aquela visão conservadora. A reconceituação do
Serviço Social exigiu uma melhor compreensãc da
sociedade, no seu aspecto estrutural e conjuntural, e
levou a que fosse preconizada uma prática profissional pautada pela realidade e comprometida com os
Interesses populares.
'
·

. Os profissionais da área reariZaram um autênti·
co salto qualitativo. ao perceberem a dimensão poli·
tica de sua prática profissional e· a necessidade de
buscar uma compreensão global da realidade.
Hoje, a tencMrocia que se verifica no terceiro mundo aponta pará o esforço de vinculação do Serviço
Social aos quadros populares, configurando-se a
organização popular como a grande estratégia de
ação profissl.:mal e emprestando-se grande signifi·
cado à participação social. Em outras palavras, na
medida em que superou· sua origem localizada no
antigo àssisterocialismo, · o Serviço Social procura
organizar as forÇas populares, de modo a garantir
seu engajamento na gestão das diversas Iniciativas
na área social. Como ·afirmamos anteriormente, a
croentela não é mais vista como objetivo de caridade,
mas como sujéito social atuante, como cidadãos plenos, titulares de direitos que compete ao Estado as'
segurar•. ,
O 15 de maio foi definido como Dia do Assistente Social por ter sido nessa data, 36 anos atrás,
que ocorreu a promulgação do EstaMo da Associação Brasileira das Escolas de Serviço Social. Esse
evento representa. na verdade, o segundo marco
signifocativo no trajeto percorrido no sentido da organização e regulamentação da profiSSão. Dez anos
antes. fora editada a Lei n.1 1.889152, que disciplinou
o ensino do Serviço Social e as prerrogativas dos
portadores de diplomas de assistentes sociais e
·
agentes sociais.

. Já em 1993, graças, em grancle parte, ao empenho dos Conselhos Regionais de Serviço Social _
CRESS, foi aprovada a nova regulamentação profis·
sional, corporifocada na Lei n.• 8.662. A comparação
entre esse diploma e a anterior regulamentação da
profiSSão, constante da lac6nica Lei n.• 3.252, de
1957, evidencia Incontestável avanço.
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A llQva lei, além de se elencar as competências Qos assistentes assistentes sociais, cuidou de
definir suas atribuições privativas, enfatizando as atillidades de planejamento, coordenação e administração de programas e projetas na área de Se!Viço Social; explicitou a exigência de prévio registro nos
Conselhos Regi9nais para o exerclcio da profiSSão;
· definiu a estrutura, as competências e a composição
do Conselho Federal de Se !Viço Social e dos Conselhos Regionais de Serviço Social. FICOU a categoria,
dessa forma, dotada de uma legislação regulamentadora bastante abrangente, efltal na proteção do
seu mercado de trabalho e instrumentadora dos órgãos de classe llQ desempenho de suas iunções.
Nessa medida, podemos qualifiCar a Lei n.• 8.662193
como urna relevante conquista para a categoria dos
assistentes sociais.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senado-

res, llQS últios anos, os assistentes sociais têm esta·
do na vanguarda do debate sobre os destinos do
Pafs, manifestando sempre seu compromisso com a
justiça social, com a superação da miséria e da exclusão. Na data a eles dedicada, deixo registrados
nos anais da casa minha calorosá saudação e meú
-frãieinat abraço, assegurando-lhes que podem con·
lar com este modesto representante do povo cearense como um leal companheiro na luta por um
BrasU mais justo e mais ferLZ.
Era o que tinha a dizer.
J.luito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Senadores que constará da sessão deliberativa ordiná·
ria de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 9, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 322, de 1998, art 336, "b)
Discussão, em JurllQ, do Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1998 (n• 4.396198, na casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
cria a GratifiCilção de Oese~ho de Alividade de
Ciência e Tecnologia- GOCT, e dá outras providências, tendo
Parecerfavorável, sob n" 241, de 1998, da Corrissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
Senador Romeu Turna.
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-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 34, DE 1998
Discussão. em turllQ único, do Projeto de Resolução n• 34, de 1998 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de
seu Parecern• 191; de 1998, Relator SenadorEsperidião Amin); que autoriza a República Federali·
va do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem mil francos franceses,
junto ao Banque de Paris et de Pays Bas- PARI_..
BAS, destinada ao financiamento dos débitos da
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE,
referentes à construção da Usina Termelétrica de
Candiota III - Unidade I, a serem assumidas pela
União, em decorrência da Lei n• 9.143, de 8 de dezembro de 1995.

-3REQUERIMENTO N" 269, DE 1998
Votação, em turllQ único, do Requerimento n•
269,Jl!!J9.!l.!!.. dll...Senador·José lgnácio Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 69,
de 1997, de sua autoria, que regulamenta a experimentação téalico-científiCa na área de engenharia
genética, vedando os procedimentos que visem à
duplicação do genoma hurnallQ com a finalidade de
obtenção de clones de embriões e seres humanos, e
dá outras providências.

-4-

Oo

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 33, DE 1998
Discussão, em turllQ único, da redação final do
Projeto de Resolução n• 33, de 1998 (apresentada
pela Comissão Diretora corllQ conclusão de seu Parecer n• 233, de 1998, Relator Senador Geraldo
Melo), que autoriza o Estado do Paraná a emitir, mediante ofertas publicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná - LFTPR, destinando-se os
recursos ao giro de sua dívida rllQbil'lária venclvel llQ
primeiro semestre de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ás 15 horas e 58
minutos.}

,,._ .,._._
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DISCURSO PRONUNCIADO,
NA
SESSÃO DO DIA 15-5-1998, PELO SR. SE·
NADOR NABOR JÚNIOR, QUE SE REPU·
BUCA A PEDIDO DO PARLAMENTAR:

O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) - Pros·
seguindo com a lista de oradores Inscritos, conce·
do a palavra ao Senador Nabo r Júnior por vinte mi·
nutos.
O SR. NABOR JI)NIOR (PMOBIAC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs.
Senadores, durante toda a minha vida púbfiC8 - par·
ticularmente na Assembléia Legislativa do Acre, na
Câmara dos Deputados e, agora, aqui no Senado
Federal - tenho-me empenhado em viabtli:ar recursos e providências dos órgãos regionais e federais,
no sentido de dotar o Estado da Infra-estrutura indis·
pensável ao progresso econ6mico e social, estabelecendo como premissa a construção de estradas
como um dos elementos Imprescindíveis para seu
desenvolvimento.
Já faz centenas de Intervenções na Câmara dos
Deputados e no Senado, encarecendo ao Governo
Federal a tiberação de recursos j,ara a pavimenta·
ção das rodovias federais que cruzam o Estado do
Acre, que, como se sabe, são duas, com maior des·
taque para a BR 364, que tem o seu Inicio no Muni·
clpio de Umeira, no Estado de São Paulo, cruza os
Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, chega até a capital do Acre, Rio Branco, e
tem como trecho final o rumo do Municlpio de Cru·
zeiro do Sul.
Essa estrada já estava pavimentada até Rio
Branco e, recentemente, o asfaHo alcançou o Munlclpio de Sena Madureira, a 142 quilõmetros daquela
capital - expansão que se deveu sobretudo ao fato
de o Governo Federal, por meio do Ministério dos
Transportes, do DNER, haver delegado ao Governo
do Estado o prosseguimento dos trabalhos em seu
leito. Ainda falta muito para chegar a Cruzeiro do
Sul, mas, quando Isso acontecer, haverá a Integra·
ção de uma vasta região, chamada Vale do Juruá, à
área mais desenvolvida do Estado.
A outra rodovia, também de singular impor·
lâncla, é a BR-317, que, a partir do Municlpio per·
nambucano de Pesqueira, cruza todo o Nordes·
te, atravessa os Estados de Pará e Amazonas,
chega até Rio Branco - onde corta a BR-364 - e
se dirige para o Municlpio de Assis Brasil, futuro
ponto de conexão ·com o sistema rodoviário perua·
no para possibilitar a tigação dos Oceanos Atlântico

a Pacfflco.
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Essa estrada, efetivamente. vai cumprir um papel econômico e social da maior relevância para o
desenvolvimento do Estado do Acre. Ela será a chave da ligação dos sistemas rodoviários brasileiro e
peruano ':'" portanto, a nossa salda para o PacifiCOe garantirá o escoamento das safras de todo o Centro-Oeste e da Amazônia, levando, por conseqüência, ~o a~mento da produção local.
Atualmente, o que se produz no Estado do
Acre mal dá para abastecer o mercado local, forçando a Importação, a custos absurdos, de muitos
gêneros alimenticios de São Paulo, do Paraná, de
Goiás, do Mato Grosso e até mesmo de Rondônia,
porque a nossa produção ainda é, realmente, muito
Incipiente.
Mas no momento em que se consolidar a tigação, pela BR·317, com o Peru, a situação poderá
mudar. Naquele pais resta um trecho de pouco mais
de mil qunõmetros a ser pavimentado até lllo, porto
rnarltimo de grande calado. Mas, assim que for feita
essa Dgação pavimentada, grandes embarcações
poderão ali receber e transportar cargas para os paises da Ásia, com urna economia de 12 mil 11111has
rnarltimas em relação às rotas pelo Estreito de Ma·
galhães. O escoamento da produção pelo Porto de
lllo, no PacifiCO, evidentemente, trará condições e
possibilidades para o aumento da produção de grãos
no meu Estado, em Rondônia e no Centro-Oeste, de
um modo geral.

É com muita alegria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que trago ao conhecimento da Casa a informação que ti hoje, no Jornal A Gazeta, editado em
Rio Branco: o Governo do Estado do Acre autorizou
o prosseguimento das obras de pavimentação da
BR-317 no trecho que vai de Rio Branco ao Municl·
pio de Brasiléia, etapa decisiva para que se possa
atingir o Municlpio de Assis Brasil.
Na realidade, existe um compromisso do Governo do Estado de que, neste ano de 1998, a pavimentação efetivamente chegará a Brasiléia, cobrin'do 230 dos 330 qullõmetros para chegar a Assis
Brasil -o que marcará a conclusão do traçado brasileiro da BR-317, para p:!SSibilitar a interconexão rodoviária Brasil-Peru. Dai para frente, evidentemente,
as obras serão por conta dos peruanos, a fim de permitir a Ugação com o PacifiCO. E eles têm reafirmado
tal Interessei

É esta a noticia alvissareira que julguei Importante trazer ao conhecimento do Senado Federal ,.
ao Pais, de um modo geral, e, em particular, do IIY
Estado:
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Existe, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores; um óbice que eu gostaria que fosse removido
pelas autoridades federais, principalmente do Ministério dos Transportes: como se trata de um rodovia
federal, o Governo do Estado do Acre tem apenas
delegação para promover as licitações, a fim de executar os seus serviços de pavimentação, com recursos oriundos do Orçamento da União. No ano de
1997, a Bancada Federal do Acre -os três Senadores e os oHo Deputados Federais - apresentamos
emendas ao Orçamento para 1998, destinando
R$30 milhões para o custeio desse serviço de pavimentação da BR-364 e da BR·317.

Se o ONER, por exemplo, contratar serviços a
empresas privadas para promover a pavimentação
de rodovias federais, terá de submeter-se às nonnas
da lei n• 8.666. no sentido de que só efetue o pagamento após a medição dos serviços executados.· Mas, no caso da execução de convênio entre
o Ministério dos Transportes e o Governo do Estado do Acre, acho que essa exigência é perfeitamente dispensável e o Governo só pode determinar que as empresas iniciem os trabalhos de
pavimentação quando ele contar com os recursos Indispensáveis para cobrir as despesas com a
sua execução.

Acontece que o perlodo de estiagem no Acre,
que permHe a execução de obras, sobretudo em estradas, está começando agora, no mês de maio, pois
até abril ainda chove na região, sendo que a partir
de novembro, começa a chover novamente. Na
prática, como se vê, tem-se apenas seis meses
por ano para trabalhar em rodovias no Estado do
Acre, um curto perlodo que não pode deixar de ser
aproveitado. Mas, até agora, esses recursos ainda
estão dependendo de liberação do Ministério dos
Transportes, por meio das ações do Ministro Eftseu
Padillha.
Por essa razão, além de registrar um acontecimento que considero da maior importância para
a população do meu Estado, também quero dirigir
o mais veemente apelo &O Ministro Eliseu Padilha,
no sentido de agilizar a liberação desses R$25 milhões - eram R$30 milhões, mas essa quantia foi
diminuída de R$5 milhões, pelo contingenciamento
efetuado no orçamento deste ano. Que S. Ex' libere os R$25 milhões, permitindo ao Governo do Estado do Acre custear a pavimentação desses 230
quilómetros da BR-317, de Rio Branco até Brasiléia, além de dar prosseguimento à pavimentação
da BR-364, no trecho de Sena Madureira ao Munic:lpio de Manuel Urbano e de Tarauacá a Cruzeiro
do Sul.
Espero que o .Ministro Eliseu Padilha, com
quem temos tido o melhor relacionamento, seja sensível à seriedade e à urgência de que a questão se
reveste.
Digo isso, porque recebi recentemente um documento do Ministério dos Transportes dando conhecimento aos parlamentares de que o r.linistério
só vai liberar recursos para custeio de construção de
rodovias após a execução do serviço. Ou seja, se\
vai liberar recursos depois do serviço medido. Ora,
essa prática só deve ocorrer quando se tratar da
contratação de empresas privadas.

Encerro este pronunciamento, portanto, reiterando o apelo ao Ministro Eliseu Padilha - que
.tem sido muito sensível aos pleitos do Governo
do Estado do Acre e da sua bancada aqui no
Congresso Nacional -para que S. Ex' libere, dentro do prazo mais curto passivei, os recursos para
o Governo do Estado do Acre poder dar prosseguimento aos serviços de pavimentação da BR-364 e
daBR-317.
Era o que eu linha a dizer.
Muito obrigado.
AGENDA CUMPRIDA PELO PRIMEIRO
VJCE-PRESIDENTE, NO EXERC(CIO DA
PRESID~CIA DO SENADO FEDERAL,
SENADOR GERALDO MELO

Pela manhã: Despachos no Gabinete

12h

- Recepção ao Presidente Antônio Carlos
Magalhães Presidente da República
em exercício
Local: Base Aérea

À tarde:
14h30mln- Abertura da Sessão do Senado Federal
e Presidência dos Trabalhos
Após a Sessão, o Senador Geraldo Melo foi ao
Palácio do Planalto acompant-.ado dos seguintes Senadores: Eleio Alvares, Lúcio Alcántara, Cacildo Mal·
danar, Djalma Bessa, Senador Nabor Junior e Senador Hugo Napoleão.
Recebeu integrantes do PSDB jovem do RN.

Despachos no Gabinete e entrevistas à Imprensa.
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Ata da 50! Sessão Deliberativa Ordinária
em 19 de maio de 1998
4' Sessão Legislativa Ordinária da 5()! Legislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo,· Lúdio Coelho, Levy Dias e Lucfdio Portel/a

As 14 HORAS E 30 MINtrTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - AntOnio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da
Tavola - BellO Parga - Benedita da Silva - Beni
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Mal·
daner - Coutinho Jorge - Dialma Bessa - Dial·
ma Falcão - Edison Lobão - Eduardo Suplicy ~leio Alvares - Elói Portela - Emília Fernandes Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo Francelina Pereira - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda -: GuHherme Palmeira Hugo Napoleão - !ris Rezende - Jefferson Peres
- João França - João Rocha - Joel de Hollanda
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Bianc:o - José Eduardo - José
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnáclo Ferreira - José Roberto Arruda - José Saad - José
Samey - Júlio Campos - Júnia Marise - lauro
Campos - Leomar Ouintanilha - Leonel Paiva levy Dias - Lucfdio Portella - lúcio Alcântara lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto Mau!J) Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soares OSmar Dias - Pedro Piva - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá Romeu Tuma - Sebastião Rocha - Sergio Macha·
do - T eotOnio Vilela Filho - 'llitson Kleinubing.

M;icii. =A

O SR •. P~ESIDENTif(G;,;Ido
lista.
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs.
senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a &essão.

Sob a proteção de Deus, Iniciamos nossos tra·
balhos.

O Sr. Primeiro Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.
·.
~ lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
00 PRESIDENTE DA REPÚBUCA
MENSAGEM H" 153, DE 1998
(H" 580198, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal
Nos termos do art. 52, Inciso III, alí~a f da
Constituição Federal, combinado com o disposto no
art. 4° da lei n• 8.884, de 11 de iunho de 1994, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome
do Senhor Mércio Felsky, para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Económica- CACE, do Ministério da Justiça, para
completar o mandato do Senhor Paulo Oyrceu Pinheiro, com término em 30 de abril de 1999, em virtude de seu pedido de exoneração.
O Indicado é pessoa de reconhecida competência para o desempenho dessa elevada função,
como se depreende do anexo curriculum vltae.
BrasOia, 15 de maio de 1988. - Fernando
Henrique Cardoso.
CURRICULUM VITAE

1. Dados Peuoals
t. 1 IdentifiCação
Nome
: Mércio Felsky
Naturalidade: Blumenau -se
Nascimento : 21·11-49
Estado CivlT: C<i$ado .

... ··---

1.2 Endereço
Residencial: Rua Hermann Hering. 3n
Ap 1401
89010-600-Biumenau- se
Telefoles de contato: (047)322-2140
(047) 982·2510
1.3 Documentação
Identidade: 3R 133.311
CPf
: 020.348.089-91
OAB
:2100
CRS/SC :5599
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Formação Escolar
"2.11• Gr.w
Colégio Celso Ramos
Blumenau- se
Seminário Verbo Divino
Ponta Grossa- PR

222"Grau

Escola Técnica de Comércio Santo AntOnio
Blumenau- Se
Período : 1967 à 1969
Técnico em Contabilidade
eRe-Se5599
2.3 Faculdade de Ciências Jurfdicas
Universidade Regiona! de Blumenau
Período 1970 à 1974
Advogado- OAB -Se 2100
Graduado em Direito Empresarial

3- Principais Cursos
3.1 -Direito Tributário Empresarial
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4.5 - VICe Presidente da ADVB - Associação
Dirigentes de Vendas do Brasil
Período: 1994 a 1995

4.6- Conselheiro da ADVB
Período: 1995 a 1998

S- Atlvldades Profissionais Privadas
5.1 - Auxiliar de Contabilidade na Artex SIA Fábrica de Artefatos Têxteis
Período: 1966 à 1969

5.2 - Sub-Contador da Hering SIABrinquedo e
Instrumentos Musicais
Período: 1969 à 1973
5.3 - Gerente da Hering Rasti lnd. E Com. De
Brinquedos e Plásticos Lida.
Período: 1973 à 1983
5.4 - Assessor Jurídico de diversas Empresas
e Sindicato da Indústria de Plásticos de Santa Cata·
rina

FURB- Blumenau- Se
Período: 1975

Período: 1984 à 1988

32- Escola Superior de Guerra

Período: 1995 à 1996

5.5- Diretor do Banco Tecnicorp SIA

Período: 1974

5.6 - Profissional Uberal

3.3 - Estágio na Prol/ Internacional

Assessor Jurídico e Advogado
Período: 1997 à 1998

New Jersey- USA
Período:1979

3.4- Estágbs Divei'SCIS na Knittax Argentina SA
Argentina
Período: 1975 à 1980

3.5 - Cursos de Dir>Jito Tnbutários na Receita
Federal
Blumenau- se

3.6 - Curso na JCI- CAmara Júnicr Internacional Coral Gable - USA
Período: 1979

4- Participação Comunitária
4.1 - Presidente da CAmara Júnior de Blumenau
Período: 1979

42 - Secretário Nacional das CAmaras Júnior
do Brasil
Período: 1980

4.3 - Presidente do Rotary Club Blumenau Norte
Período: 1989

4.4 - VK:e-Presidente da ASBACE - 4ssociC'·
ção de Bancos Comerciais Estaduais
Período: 1992 a 1994

6- Atlvldades ProfiSsionais Públicas
6.1 - Procurador-Geral do Município de Blumenal
Período:1989

6.2 - Secretário Municipal de Finanças em Blu·
menau
Período: 1989 à 1991

6.3 - Presidente do Banco do Estado de Santa
Catarina SIA - BESC e Iodas as empresas do Siste·

ma Financeiro do BESe - BESeAI - BESeREOI e
BESeVAL
Período: 1991 à 1994
Blumenau. 15 de maio de 1998.-Mén:lo Felsky.

(A Comissão de Assuntos Econ6mi·
cos.}
MENSAGEM N" 154, DE 1998
(N' 5811'98, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, Inciso III, alínea f da
Constituição Federal combinado com o disposto no
art. 41 da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome
do Senhor Ruy Afonso de Santacruz Uma, para
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exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Admi·
nistrativo de Defesa Económica - CACE, do Ministério da Justiça.
O Indicado é pessoa de reconhecida competência para o desempenho dessa elevada função,
como se depreende do anexo curriculum vltae.
Brasma. 15 de maio de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
CURRICULO
Nome: Ruy Afonso de Santacruz Uma
Data de Nascimento: 23 de Julho de 1956
Filiação: Antomary Ruy de Santacruz Uma e
Beatriz de Oliveira Santacruz Uma
Nacionalidade: Brasileiro
Naturalidade: Rio de Janeiro - RJ
Identidade: 2.505.139 -IPF/RJ
CPF: 503.878.397-04
Endereço: Rua ltaocara n• 149- Niterói/RJCEP: 24.240-100
Formação
- Graduação em Ciências •Económicas pela
Universidade Federal Auminense (19n a 1981)
- Mestrado em Economia Industrial pelo lnsti·
Mo de Economia Industrial da Universidade Federal
do Rio de Janeiro - IEIIUFRJ. Tese na área de comércio exterior I defesa comercial (1983 a 1988)
- Doutorado em Economia pelo Instituto de
Economia da Universidade Federal do Rio de Janei·
ro - IEJUFRJ. Tese na área de defesa da concorrên·
cia I análise microeconõmica I organização industrial
(1992 a 1998)
- Especialização em Administração de Empre·
sas pelo IEAD/COPPEAD - 860 horas - Curso de
Formação de Executivos da Cia. Vale do Rio Doce
(1985)

Experiência Acadêmica

- GAY-LUSSAC - lnst~uto de Ensino Superior
(1985 a 1997)
·
Professor dos Departamentos de Economia e
Administração
-Faculdades Cândido Mendes (1994 a 1995)
Professor do Departamento de Economia
-Faculdades Integradas Plfnio Le~e (1998)
Vace-Diretor das Faculdades de Administração,
Ciências Contábeis e Económicas.
Professor dos Departamentos de Economia e
Administração
- Universidade Estácio de Sá (1998)
Professor do Departamento de Administração
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Experiência Profissional
- Arthur Yong Auditoria e ConsuHoria SIC
(1980 a 1981)
.
Aud~oria extema e consuHoria. Estudo e ava·
fiação de sistemas de controles internos de empresas e análise das contas de balanço. Recomendações
gerenciais.
- Fundação de Pesquisa em Administração
Pública do Estado de São Paulo - FUNDAP (1984 a
1985)
ConsuHoria na área de pesquisas econõmi·
cas.
-CIA. Vale do Rio Doce (1985 a 1986)
Economista na área de planejamento estratégico da empresa
·-Ministério da Fazenda
• Secretaria Especial de Assuntos Econõmios
(1986) .
.
Coordenador da Área Orçamentária
• Conselho lntermlnisterial de Preços - CIP
(1986 a 1987)
Coordenador de Comércio e Serviços e Chefe
da Divisão Automobilística
• Secretaria Executiva do Fundo Nacional de
Desenvolvimento (1987)
Gerente de Patrimõnio
• Comissão de Política Aduaneira (1988 a
1990)
Divisão Antidumping
• Departamento de Abastecimento e Preços DAP (1990 a 1992)
Chefe de Divisão
• Secretaria de Política Económica - SPE
(1993 a 1995)
Coordenador de Área Industrial
• Secretaria de Acompanhamento Económico
- SEAE (1995 a 1998)
Coordenador de Área Industrial
- Telecomunicações Aeronáuticas S.A TASA (1986 a 1990)
Membro do Conselho FISCal
-Casa da Moeda do Brasil (1986 a 1988)
Membro Suplente do Conselho FISCal
<

(À Comissão de Assuntos Econ6micos.)
MENSAGEM N' 155, DE 1998
(N' 582198, na origem)
SenhOres Membros do Senado Federal,
Nos termos do art 52, Inciso III, alínea f da
Constituição Federal, combinado com o disposto no
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art. 4• da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, submeto-à consideração de Vossas Excelências o nome
do Senhor Marcelo Procópio Calliari, para exercer o
cargo de Conselheiro do Conselho Adminislrativo de
Defesa Econõmica- CACE, do Ministério da Justiça
O Indicado é pessoa de reconhecida competência para o desempenho dessa elevada função,
como se depreende do anexo currlcutum vltae.
Brasma, 15 de maio de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
Marcelo Procópio Caffiari
Academina de Tênis, SCES trecho 4 Brasflia DF, Tel: (061) 31&6161 apto. 532 (res) 218-3414 (com)
Rua Jericó n• 22.7 - apto. 102, São Paulo - SP,
Tel: (011) 814~996/fax: 260-0553

Fonnação:
• Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo
Doutorado em Dire~o Internacional, em an·
damento.
• Harvard Law School (EUA) ,
Mestrado em Direito (LLM.) 1996
• Facuttade de Direito da Universidade de São
Paulo
Bacharelado em Direito 1989
• Faculdade de Economia da Pontifícia Univer·
sidade Católica de São Paul()
Bacharelado em Ciências Económicas 1969
• Armand Hammer United Wortd College ol lhe
American West (EUA)
Internacional Baccalarueate, diploma concedido pela Internacional Baccalaureate
Organization, sediada em Genebra, equiva·
lente ao 2' Grau no Brasil 1982·1964
• Colégio Santa Cruz (São Paulo)
1• Colegial e Ginásio 1977·1982
Experiência Profissional:
• CADE - Conselho Administrativo de Defesa
Econõmica Inicio jan/98
Assessor processual, responsável pela secretaria e assessoria jurídica do Plenário e assessoria
ao Presidente na área Internacional.
• Chade Advogados Associados Arp96-0ezm
Concentração em direito societárío (constituí·
ção e restruturação de sociedades Umitadas e anõni·
mas, acordos de quotistas e acionistas, planejamento societário), estabelecimento de empresas estrangeiras no Brasil, contratos internacionais, auditoria
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jurídica e estruturação de negócios, marcas, conces·
são de serviços públicos.
• Folha de S.Paulo (Jani91..Jun/95)
editorialista de Opinião, responsável por editoriais que apresentam a posição do jornal frente e di·
versos assuntos com destaque para ternas de políti·
ca e economia nacional e Internacional.
• Folha ele S.Paulo (Jan..Qut/90)
Correspondente em Nova Iorque selecionado
por concurso interno, responsável pela cobertura geral, com ênfase em negociações de dívida externa
mercado secundário de títulos, Bolsa de Valores, juros, negócios e grandes empresas e economia nor·
te-americana.
• Folha de São Paulo (Mai-Oez/89)
Redator de economia internacional, responsável pela coluna diária "Tendências Internacionais• do
Caderno de Economia e por matarias especiais sobre temas económicos internacionais.
• Instituto de Economia do Setor Púbrteo (MarAbr/89)
Estágio em projetes de pesquisa acerca do setor produtivo estatal (com destaque para Petrobrás.
Vale do Rio Doce e setor siderúrgico, entre outros)
• Editora Laserprint (1987)
Tradutor free-lancer de Uvros, inglês-português
• Escola de Idiomas Bertitz (1964)
Professor de lrngua inglesa
Experiência Acadêmica
• Pesquisador Assistente - CAPES(Sei/970ez/99)

Membro da equipe do projeto •eontribuição
para o Estudo dos Sistemas de Solução de Controverslas: A Organização Mundial do Comércio (OMC)
e o Mercado Comum do Sul (Mercosul)' aprovado
pela CAPES - Fundação Coordenação de Apertei·
çoamento de Pessoal de Nfvel Superior
• Instrutor de Organizações Internacionais Faculdade de Díreho da USP (1 1 Sem/95)
Instrutor da matéria •organizações lntemacionais•,discíplina obriga!oria da área de Direito Polfti·
co, Adminislrativo e Financeiro no SO ano do curso
de Direho da Faculdade de Direho da Universidade
de São Paulo,lecionando e coordenando seminários
sobre Banco Mundial, FMI, OMC entre outros.
Prêmios e Concursos:

• Indicado pelo Departamento de Pós-Gradua·
ção da Harvard Law School para inclusão na publi·
cação "Who's Who• das universidades norte-ameri-
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canas, que'retine alunos de. destaque dos cursos su·
periores dos Estados Unidos- 1996.
·
• Grande Prêmio no Concurso Nacional de Jor·
nalisrnol?rêmio .Fenícia de Imprensa oferecido ao
melhor trabalho de reportagem e mídia Impressa do
ano, com matéria sobre reforma do sistema tributário
brasleiro publicada na_ Folha de S.Paulo- 1989.
• Prêmio Gastão Bueno VK!igal outorgado ao
melhor aluno da turma de 1989 de Ciências Econômicas da PUC-SP, Indicado pelo Conselho do Departamento de Economia.
· ·
• Segunda colocação no vestibular para o cur·
so de Dire~o da USP - 1985
• Segunda colocação no vestibular para o curso de Ciências Econõmicas da PUC-SP - 1985
• Bolsa completa de dois anos para estudos no
Armand Hammer Un~ed Wor1d College of lhe Ameri·
can West (EUA). Uma de duas bolsas oferecidas
para alunos brasileiros, escolhido pelo Com~ê de
Seleção do UnHed Wor1d Colleges em concurso de
âmbHo nacional- 1982

Atlvldades Extracuniculares:
• Diretor-Secretario da Havard Law School As·
sociationofBrazil- 1997-1998
• Representante dos mestrados no Harvard
Law School Council_1996 ·
Membro do Student Govemment, da Comissão
de Formatura e representante da Pós-Graduação
perante a Direção da Harvard Law School
• Membro da Harvard lntemational Law So·
cietv- 1996
• Representante discente no Departamento de
Dire~o Internacional da Faculdade de
Dire~o da USP- 1989
• Membro da banca examinadora do concurso
para contratação de novos professores do
Departamento de Economia da PUC-SP (composta de três professores e três alunos)- 1988
• Representante discente no Conselho do De·
parlamento de Economia da PUC-SP 1987-88
Trabalhos e Artigos
• Tese de mestrado apresentada na Harvard
Law Scoll sob supervisão do professor David Kenne·
dy, sob o título "Towards a Truly Global Future: The
Expansonary Drive ol lhe Wor1d Trade Organiza·
tion•, analisando o movimento de expansão da OMC
em direção a áreas corno Investimentos, politi-:a de
concorrência e meio ambiente à luz das teorias dos
jogos, dos custos de transação e dos bens coletivos.
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• Mais de 300 matérias assinadas publicadas
na Folha de S.Paulo, sobre diversos temas, com
destaque para economia e politica internacionais.
• Monografia apresentada como trabalho de
graduação da cursa de Ciências Econ6micas da
PUC-SP sob o tíula: "Evolução do tratamento dado
pelo GATT aos países em desenvolvimento: 19481966", avaliando de forma crítica as a~erações no
Acordo Geral e na organização em lace da crescen·
te importância do então chamado Terceiro Mundo na
economia internacional.
Congressos," Cursos e Seminários (amostra):
• Seminário Internacional "Campetition Policy
and lhe Judiciar(, organizada conjuntamente pelo
CADE, Banco Mundial, Amages, lbrac e FGV - Rio
de Janeiro Maio/98
• "UI Seminário Internacional de Direito da
Concorrência", organizado conjuntamente pelo
CADE, Banco Mundial, OCDE. lbrac e FGV Rio de Janeiro Jul./97
• Conferência New Approaches to lnternational
Law", encontro sobre nova tendências do Direito ln·
• temacional contemporânea, como representante da
Harvard Law School - Madison (EUA) Jun./96
• "lntemational Project Finance Conlerence·,
sobre novas formas de alavancagem de Investimentos e estruturação de financiamento para grarldes
projetas internacionais - Cambridge (EUA) Mai./96
•· Selecionado como membro da delegação da
Havard lntemational Law Society enviada à Austrãlia
para reuniões com os Ministros da Justiça e das Relações Exteriores, ministros da Suprema Corte e
executivos de grarKies empresas para debates sobre modernização do desenvolvimento econ6mico
em lace da proteção do meio ambiente - Melbourne, Canberra, Sydney (Austrália) e Cambridge
(EUA) MarJAbr./96
• Participação em mesa-redonda como DiretorGeral da Organização Mundial do Comércio. Renato
Ruggiero sobre a Rodada Uruguai e perspectivas tuturas da Organização MurK!ial do Comércio - Cambridge (EUA) Jan./96
• "Colóquio de Pedagogia do DireHo", curso de
formação e treinamento para professores de Dire~o
organizado conjuntamente pela Harvard Law School
e pela Harvard School cf Educatíon - ambridge
(EUA) Set./95/Fev.196
• "lntemational Telecomunications Policy and
T ecnology", curso ministrado em conjunto pelo MIT
e Tutts School of Law and Diplomacy, incluindo tec·
·
nologia das
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As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
O requerimento vai ao Arquivo.

telecomunicações, estruturação de mercado,
tendências- Cambridge (EUA) Set.IDez./95
• Seminário Internacional 'GATT e e R:x!ada
Uruguai', promovido pelo Ministério das Rela~-~·os.
Fiesp e Faculdade de Oiretto da USP - São Pa:;~.
Jun../88

PARECERES

• Simpósio •A Comunidade Eco nO mica Eurc ·
péia e a América latina', promovido pelo lnstttuto de
Oiretto Internacional da USP e lnstnuto Latino Americano- São Paulo Ago1Set.J87

PARECER N" 274, DE 1998
Da Comissão de Assuntos económicos, sobre s Mensagem n• 146, de 1998
(Mensagem n• 571, de 12-5-98, na origem), do Senhor Presidente da república,
solicitando autorização do Senado Fed&ral, para contratar operação de ~lto
externo, no valor equivalente a até
Ua$198,000,000.00, entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, destinada a financiar parcialmente
o Programa de Desenvolvimento de R&c:ursos Hídricos do Semi-Árldo Brasileiro
- PROÁGUA.

• Curso 'Bolsa de Valores e B.M. & P, promovido pela Associação das Empresas Distribuidoras
de Valores e Associação Nacional dos Agentes Au·
temomos de Investimento- São Paulo Abr./86
•Jtras Atlvldades e Interesses:
• Diretor do Comttê Nacional da Associação
1tted World Colleges do Brasil, entidade com fins
ucacionais que concede bolsas de dois anos para
.udos em escola:: internacionais existente em
.iis de 100 países, presidida pelo chefe de governo
\África do Sul, Nelson Mandela- 1992-1997
• Membro do Comttê contra a Pena de Morte

Relator: Senador Bello Parga

Ja Anistia Internacional - 1988
• Membro do Comttê de Seleção de Bolsistas
da Associação Untted World Colleges do Brasil, responsável pela escolha dos bolsistas brasileiros para
dois anos para estudos nas diferentes escolas do
UWCpelomundo- 1985-1991
'
• Diretor e membro das equipes de tênis e tênis de mesa da Associação Atlética XI de Agosto da
Faculdade de Diretto da USP- 1985-1987
•

Uder de grupo de busca e salvamento em

montanha. auxiiiando a polícia estadual em resgates
de pessoas perdidas e/ou feridas nas Montanlias Rochosas do Es!ado do Novo México e Instrutor de orientação e técnicas de busca e resgate- 1982-1984
Unguas
..
• Inglês: fluente
• Espanhol: muito bom
• Francês: muno bom
• Alemão: intenmediário

(A Comissão de Assuntos Econ6micos.)
AVISO
DO MINISmO DE ESTADO DA SAÚDE

N" 205198, de 13 do corrente, encaminhando as
infonmações referentes ao Requerimento n• 128, de
1998, dos Senadores Eduardo Suplicy e Marina Silva

1- Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos EconOmi-

c:os a Mensagem Presidencial n• 146, de 1998 (Mensagem n• 571, de 12-5-98, na origem), solicitando
autorização do Senado federal, para contratar operação de crédtto externo, no valor equivalente a até
U$$ 198,000,000.00 (cento e noventa e ooo milhões
de dólares norte-americanos), entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e DesenvoMmento - BIRD, destinada a
financiar parcialmente o Programa de desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro- t'AOÁGUA.
Trata-se de programa inserido no 'Brasil em
Ação", de interesse do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, destinado a promover o uso racional e sustentável, com
uma gerência participativa, dos recursos hfdricos do
Brasil e do Nordeste em particular, ampliando a oferta de água de boa qualidade para o semi-árido brasi-

leiro.
São as seguintes as características da operação de crédtto:
a) mutuário: República Federativa do Brasil;
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e DesenvoMmento - BIRD;
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c) valor. equivalente a até US$198,000,000.00
(cento e noventa e o~o milhões de dólares norte·
americanos);
d) finalidade: financiamento parcial do Progra·
ma de DesenvoMmento de Recursos Hídricos do
Semi-Árido Brasileiro - Proágua;
e) prazo de desembolsa: até 31-12-2003;
I) juros: a partir da data de cada desembolso
incidirão juros à taxa do Custo de Empréstimos Oua·
lificados calculado sobre o semestre precedente,
acrescido de 0,5% a.a.;
h) comissão de compromissa: 0,75% a.a. so·
bre o montante naõ desembolsado, contado a partir
de 60 (sessenta) dias após a data da assinatura do
contrato;
'
•
I) cond.Ções de pagamenta:
- principat em 20 (vinte) pa~elas semestrais
e consecutivas em 15-5 e 15·11 de cada ano, ven·
cendo-se a primeira prestação na 11 1 (décima pri·
meira) data de pagamento de juros e a última na 31~
(trigésima primeira) data de pagamento;
·
-juros: semestralmente vencidos, em 15 de
março de setembro de cada ano; •
- da comiSsão de compromissa: semestral·
mente vencida, em 15 de março e 15 de setembro
de cada ano;
Observação: O Banco Central do Brasil obser·
vou que as datas de pagamento poderão sofrer
modificação em razão da data de assinatura do
contrato.
O Proágua, a ser parcialmente financiado
pela operação de crédito ora examinada, é um
programa complexo, envolvendo 1O estados parti·
cipantes: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Parai·
ba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Ser·
gipe e Minas Gerais. Coordenado por um colegia·
do - o Comitê de Supervisão, contando, ainda,
com uma Unidade de Monitoria, Acompanhamento
e Avaliação, uma Unidade de Gerenciamento do
Subprograma. O Proágua será coordenado pela
. Secretaria de Politicas Regionais do Ministério do
Planejamento e Orçamento - SEPREIMPO que,
igualmente, executará as ações de acompanha·
mento, monitoria e avaliação.
O valor total do programa chega ao eq>:tiva·
lente a US$330.000.000,00 (trezentos e trinta mi·
lhões de dólares). com a contrapartida de
US$33.000.000,00 (trinta e três milhões de dóla·
res) da parte dos estados e US$99.000.000,00
(noventa e nove milhões de dólares) da parte da
União. A União, na realidade, ainda negocia a par·
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ticipação do The Overseas Economic Cooperation
Fund - OECF no mesmo Programa com o equivalente a US$70.000.000,00, mas, independentemente
da concretização desse financiamento, já garante o
aparte dos recursos acima referidos.
O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/COFJN• 661198) sobre o
aspecto da legalidade do contrato salienta que a mi·
nuta contratual contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira e que atende às determinações da Resolução n• 96189, do Senado Federal,
que veda a existência de disposttivos atentatórios à
soberania nacional e à ordem pública, contrários r
Constnuição, ou que impliquem compensação aut(i
mática de débnos e crédttos.
.
6!
A operação foi credenciada pelo Departamen,. •
de Capnais Estrangeiros do Banco Central do Bra!
por meio do ofício FIRCEJDIAUT/SUCRE-98/212, •
1
4 de maio de 1998, nas condições estabelecidas
1
Registro de Operações Financeiras (ROF)
S9808307.
·:
Consta ainda do projeto sob exame o parec:
da Secretaria do Tesouro Nacional (Parect
STNICOREF/DIREF N• 218, de 27 de abril dt.
1998) Informando que há margem nos limites d~
endividamento da União para a contratação da
operação de crédito, dentro do estabelecido pelos
arts. 29, 3• e 49 da Resolução n• 96/89 já referida.
O parecer menciona os estudos encaminhados
pelo MMA e que atestam a validade do Proágua,
analisado a partir do custolbenelício económico e
social que propiciará.
No que tange à inclusão do projeto no Plano
Plurianual, a STN confirma a existência de recursos
na área de recurso hídricos da Lei n• 9.276196. O
parecer da STN destaca, ainda, algumas condições
prévias, requeridas pelo BIRD r>a Seção 6.01 do
Acordo de Empréstimo, que devem ser cumpridas
para efetivação dos desembolsos:
a) que pelo menos cinco contratos de Desenvolvimento Institucional e ao menos quatro Contratos
de Subprojeto tenham sido eletivados;
b) que o pessoal adequado para a Unidade de
Gerenciamento do Subprograma - UGP e da Unidade de' Monttoria, Acompanhamento e Avaliação UMA tenha sido contratado;
c) que a Unidade Gestora Estadual de Gerenciamento do Subprograma - UEGP de cada estado
participante tenha sido estabelecida.
Por fim, consta do processo a minuta do contrato em tela, estando devidamente atendidas as exi·
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gências da Resolução n• 96189 do Senado Federal
que trata do assunto.
É o relatório.

11- Voto
A operação de crédito objeto da Mensagem n•
128197 está contida nas competências privativas do
Senado Federal estabelecidas no inciso V, do art. 52
da Const~uição Federal e regulamentada pela Resolução n• 96189 restabelecida pela Resolução n•
17/92, que "dispõe sobre lim~es globais para as ope·
rações de crédito externo e Interno da União, de
suas autarquias e demais entidades controladas
pelo poder público federal e estabelece lim~es e
condições para a concessão da garantia da União
em operações de créd~o externo e interno".
Do ponto de vista formal, o processo encon·
tra·se adequadamente instruído, dele constando a
documentação exigida na Resolução acima referi·
da. No que tange ao mérito do Programa a ser
parcialmente financiado com os recursos, é evi·
dente a sua relevância. A questão dos recursos hí·
dricos, se é importante para qualquer Nação ou
espaço, afigura-se vital para o Nordeste brasileiro,
ainda mais neste momento. A seca que, mais uma
vez, castiga o semi-árido nordestino está a exigir,
na sua condição de calamidade repetida, que se
tomem medidas de caráter mais permanente e de·
fin~ivo, que fortaleçam a região, dotando-a de con·
dições para conviver com as estiagens.
Tal só será possível por intermédio de açõ·
es articuladas e que ultrapassem as fronteiras
da emergência para formar estruturas permanen·
tes de gerenciamento dos recursos hídricos dis·
poníveis na região, à luz da Política Nacional de
Gere:1clamento de Recursos Hídrios que consti·
tui a Lei n• 9.433/97.
O gerenciamento do Programa é complexo
porque envolve instâncias diversas, vez que ne·
cess~a. fundamenta-se no espaço das bacias hi·
drográficas, unidades básicas para o planejamento
dos recursos hídricos de qualquer área. Afigura·
se, no entanto, importante garantir o envolvimento
de todas as instâncias e respectivo colegiados,
como aliás é exigido pelo BIRD, como condição
prévia para efetivar os desembolsos e que acres·
centamos, revela-se decisivo para o êx~o do Pro·
grama e o alcance dos seus objetivos.
Em face do exposto, somos de parecer favorá·
vel à concessão da autorização ple~eada pela União
na Mensagem n• 146198, na forma do seguinte:
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PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 49, OE 1998
Autoriza a União a contratar opera·
ção de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor equivalente a
até US$198,000,000.00, destinada a finan·
clar parcialmente o Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do
Semi-Árido Brasileiro - PROÁGUA.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a União autorizada, nos termos da
Resolução n• 96189, restabelecida pela Resolução n•
17/92, a contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol·
vimento
BIRD, no valor equivalente a até
US$198,000,000.00 (cento e noventa e o~o milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de créd~o autorizada no caput deste artigo destina-se ao financia·
mento parcial do Programa de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos do Semi·Árido Brasileiro
PROÁGUA.
Art. 2" A operação de crédito externo ora autorizada será realizada de acordo com as seguintes
condições:
a) mutuárícr. República Federativa do Brasil;
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD;
c) valor. equivalente a até US$198,000,000.00
(cento e noventa e o~o milhões de dólares norte·
americanos);
d) finalidade: financiamento parcial do Progra·
ma de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do
Semí·Árido Brasileiro - PROÁGUA;
e) prazo de desembolso: até 31-12·2003;
f) juros: a partir da data de cada desembolso
incidirão juros à taxa do Custo de Empréstimos Qua·
rlfiCBdos calculado sobre o semestre pre=edente,
acrescido de 0,5% a.a.;
. h) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, contado a partir
de 60 (sessenta) dias após a data da assinatura do
contrato;
I) condições de pagamento:
-principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais e
consecutivas em 15-5 e 15-11 de cada ano, vencen·
do-se a primeira prestação na 11 1 (décima primeira)
data de pagamento de juros e a ú~ima na 31 1 (trigé·
sima primeira) data de pagamento:
- juros: semestralmente vencidos, em 15 de
março e 15 de setembro de cada ano;
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- da comissAo de compromisso: semestral·
mente vencida, em 15 de março e 15 de setembro
de cada ano;
Parágrafo único. As datas de pagamento poderão sofrer modificaÇão êni razão da data de· assina·
tura do contrato
Art. 3° A presente autorização deverá ser exer·
cida no prazo de quinhentos e quarenta dias conta·
dos da data de publicação desta Resolução.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
·
Sala da Comissão, 19 de maio de 1998. - Pedro Plva, Presidente - Belo Parga, Relator - Leonel Paiva- Lauro Campos (Vencido)- Benl Veras
- Ojalma Bessa - Caslldo Maldaner- José Blanco - Vllson Klenüblng -João Rocha - Fernando
Bezerra - Lúcio Alc:Antara - Esperidiio Amln José Saad -Gilberto Miranda -José Fogaça.

PARECER N' 275, OE 1998
Da Comlaaáo ele Educação, sobre o
Projeto ele Decreto legislativo n• 137, de
1997 (n° 469197, na CAn;wra dos Deputa·
dos), que aprova o ato que renova a conceaaáo outorgada il Raldio Cidade Janda1a Uda., para explorar serviço de radiodHuaáo sonora em onda média na cidade
de Jandala do Sul, Estado do Paranal. ·
Relator: Senador Coutinho Jorge

Nome do Sócio Cotlsta
• AntOrio Costenaro Neto
• Jo&6 P.oc!rigues Bo<t>a
o RioTiro MaJqoos t.4oloiro
• Atrik:ar Crtstovio ·
ToblldaCoiH

1.800,000
900.000
900,000
900.000

uoa.ooo

O presente projeto foi examinado pela Comis·
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor·
mâtica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer lavotável de seu relator, Deputado Octávio
Elísio, e aprovação, contra o voto do Deputado Phi·
lemon Rodrigues. daquela Comissão.
Em sua exposição, o Deputado Philernon Rodrigues propõe a rejeição da renovação pelo fato de
que as emissores não estão respeitando os artigos
220 a 223 da Constituição Federal, veiculando programação imprópria às crianças e aos adolescentes,
em horário inadequado, demonstrando total desres·
peito pelo público.·.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legtis·
laliva, contra os votos dos Deputados Marcelo Déda
e Luiz Eduardo Greenhalgh.

'.

11 .:. Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos ·que outorgam e renovam
Che9a a esta Comissão, para parecer, o Projeconcessão, permissão ou autorização para que se
to de Decreto Legislativo n°137, de 1997 (n°469, de
executem serviços de radiodnusão sonora e de sons
1997, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato
e Imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter·
que renova concessão il Rádio •Cidade . Janclaia
mos do art. 223, da Constituição Federal, deve obedecer, ·nesia Casa do Legislativo, às formalidades e
Lida., para explorar serviçO de radiodnusão sonora
em onda média na cidade de Jandaia do Sul, Estado
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna ralciona uma série de ln·
·do Paraná. :-:- ·.--.=··.:::.:r,.·.o·~~ ....;.;-::::·c
Por meio dá mensagem Presidencial n• 444, de · formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem corno
1992, o então Presidente da República submete ao
pelo Ministério das Comunicações e que devem insCongresso Nacional ó ato conStante do Decreto de 4
truir o processo submetido à análise desta Comissão
de agosto de 1992, que renova concessAo para ex·
de Educação.
ploração de canal de radiodnusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1° do art.
. Tendo em vista que o exame da documentação
223, ambos da Constituição Federal.
que acompanha o PDS n• 137, de 1997, evidencia o
A exposição de motivos do Ministro das Comu·
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re·
nicações ao Presidente da RepúbrJCa. doCumento que
solução n• 39/92, focando caracterizado que a emintegra os autos, dá conta de que a preseme solicita·
presa RâãtO Cidade Jandaia Uda. atendeu a todos
ção de renovação foi instrufda de conformidade com a
. os requisitos técnicos e legais para habilitar-se il relegislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
novação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Cidade Jandaia Uda.:
originário da Câmara dos Deputados.
I -Relatório

'·=·'·· ..
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Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. - Presidente, Artur da Távola - Relator, Coutinho Jor·
ge - ~leio Álvares - Hugo Napoleão - Romeu
Tuma - Leonel Paiva - João Rocha - levy
Dias - Gérson Camata - Lúcio Alcãntara Djalma Bessa - Jonas Pinheiro - Sérgio Ma·
chado - Joet de Hottanda - Emflia Fernandes.
PARECER N• 276, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o Ofício
n• 41, de 1998, do
Presidente do Banco Central do Brasil,
submetendo à apreciação do Senado Federal o contrato de confissão, assunção,
consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado pelo Governo do Estado
do Espírito Santo com a União, em 24 de
março de 1998 no ãmbito do programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fis·
cal dos Estados, no valor total de quatrocentos e vinte nove milhões, oitocentos e
oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta
e oito reais e setenta centavos.

•s·

Relator. Senador Leonel Paiva
I - Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminhna à apreciação do Senado Federal o contrato
de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado pelo Governo do Estado do Espírito Santo com a União em 24 de março
de 1998, no ãmb~o do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
O Governo do Estado do Espírito Santo, por in·
termédio do OfíciotGIN• 37, de 8 de abril de 1998,
solicita autorização do Senado Federal para a conclusão da operação de créd~o constante desse contrato,
nos termos das Resoluções n's 69195, 70195 e 12/97.
O referido contrato trata de operação de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de
dívidas; celebrado entre o Estado do Espírito Santo
e o Governo Federal, em 24 de março de 1998, e incorpora as seguintes características financeiras:
1) assunção, pela União, de dividas do Estado
do
Espirito
Santo,
no
valor
total
de
R$429.887.648,70 (quatrocentos e vinte e nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e
quarenta e o~o reais e setenta centavos). Desse valor será deduzida a parcela de fl$42.578.781,:!5
(quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e o~o
mil, setecentos e o~enta e um reais e vinte e cinco
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centavos), correspondente ao subsídio concedido
pela União ao estado, nos tennos do § 4° do art. 3"
da Lei n• 9.496, de 1997, sendo refinanciado o valor
de R$387.308.E>G7,45 (trezentos e o~enta e sete mib,ões, trezentos e o~o mil, o~ocentos e sessenta e
~.ele reais e quarenta e cinco centavos), assim discriminados:
a) RS136.52€.C60,57 (cento e trinta e seis milhões, quinhentos E< vinte e seis mil, sessenta reais e
cinqüenta e sete centavos), que correspondem ao
saldo devedor da divida mobiliária do estado, apurada conforme a Lei n• 9.496, de 1997, em 24-3-98;
b) R$250.782.806,88 (duzentos e cinqüenta
milhões, setecentos e o~enta e dois mil, oitocentos e
seis reais e o~enta e o~o centavos), relativos a saldo
de divida contratual junto à CEF, em 24-3-98.
2) o valor do saldo da dívida a ser refinanciada
ao estado será amortizado em 360 prestações men-.
sais e consecutivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira 30 dias após a data
de assinatura do contrato de refinanciamento e as
demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes,
observado o Umite de dispêndio mensal de 1112 avos
de 13"k da receita líquida real do estado. Essa dívida será acrescida de atualização monetária pelo lndice Geral de Preços - Disponibir.de lntema - IGP·
DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vergas, e de juros rernuneratórios de 6% ao ano, em contonnidade
com o art. 3° da Lei n• 9.496, de 1997;
3) amortização extraordinária, conforme estabelecido na cláusula oitava do contrato de refinanciamento, de R$27.305.212,11 (vinte e sete milhões,
trezentos e cinco mil, duzentos e doze reais e onze
centavos), correspondentes a 20% do valor da dívida mobUiária;
Esse contrato prevê, ainda, que a União deverá financiar, até o limite de R$225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de reais), posição de
26 de novembro de 1997, o saneamento do Banco
do Estado do Espírito Santo - BANESTES, mediante a contrapartida de igual valor por parte do Estado,
em confonnidade ao disposto no inciso V do art. 3"
da Medida Provisória n9 1.612, de 1998. Prevê, ademais, a possibilidade do Estado utilizar os recursos
provenientes da operação de créd~o firmada com a
CEF em 5-12-96, destinados, originalmente, ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, ora objeto do
refinanciamento contratado, para pagamento de salários dos servidores que se encontram em atraso.
Relativamente a essas duas operações financeiras especHicas, mencionadas acima, cumpre observar que:
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a) não existe autorização estadual espectTica para
as suas contratações, contrariando, assim. o diSpOStO no
inciso I do art.2" da Resolução n• 70, de 1995;
b) o pedido de autorização para as referidas
operações de créd~o ainda não foi solic~da ao Senado Federal, não satisfazendo, portanto, o disposto
no parágrafo 2" do art 1' da Resolução n• 12, de
1997.
. Em decorrência do não atendimento desses.
pressupostos, a análise do ple~o do Estado do Espí·
mo Santo será restma à parcela do refinanciamento
de suas dívidas rnobiliária e contratual junto à CEF.
O presente refinanciamento visa a equacionar
as dívidas do Estado do Espímo Santo nos termos
do disposto na Lei n• 9.496, de 1997. Esse refinan·
ciamento, em verdade, é parte integrante de um conjunto de medidas de ajuste do Estado que visam a
assegurar sua sustentação financeira a longo prazo.
11- Mérito
1-

Do cumprimento de exigências constitucio-

nais e legais
A operação de refinanciamento referida anteriormente insere-se no Programa 'de Apoio à Rees·
truturação e ao Ajuste Fiscal de Estados. levado a
efeHo pela União, e enquanto tal está subordinada
às Resoluções n's 69 e 70, de 1995. e n• 12, de
1997, do Senado Federal.
Exigem essas resoluções que os estados observem os seguintes disposnivos da Resolução n•
69. de 1995. do Senado Federal. corno condições
prévias à contratação do refinanciamento:
1) autorização legislativa para a realização do
refinanciamento;
2) certidões negativas de qu~çAo de tributos
federais e de regularidade de snuação do FGTS e
declaração de adimplência junto ao Sistema Finan·
ceiro Nacional e aos credores externos;
3) comprovação de cumprimento do disposto
nos artigos 27 e 212 da Constnuição Federal, e na
Lei Complementar n• 82. de 1995, assim corno do
pleno exercício da competência tributária conferida
pela Constituição Federal.
Atendendo a essas condições e exigências, o
Estado do Espímo Santo anexou ao pedido as certi·
dões de adimplência e de regularidade do Estado
junto ao INSS, FGTS, ao Sistema Financeiro Nacional e de qu~ção de tributos federais. Ademais, o
Governo do Estado apresentou o expediente OF.
GPTC NO 183/98, de 23-4-98, do Tribunal de Contas
do Estado do Espímo Santo, Informando que as
Prestações de Contas Anuais do Governo do Esta·
do, referentes aos exercícios de 1996 e 1997, ainda
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não foram analisadas por aquele tribunal. Dessa forma, como previsto na Resolução n1 19. de 1996, foi
apresentada declarações do Chefe do Poder Executivo atestando o cumprimento do disposto nos arts.
27 e 212 da Constnuição Federal, bem como do pleno exercício da competência tributária.
O Governo do Estado do Espímo Santo decla·
ra. ainda. que despendeu 67,40"k e 65,13% das receitas correntes com pessoal, nos exercícios financeiros de 1996 e 1997, respectivamente. extrapolando o üm~e máximo de 60% focado pela lei Complementar n• 82, de 1995, que disciplina esses gastos.
Vale ressaltar que esse mesmo diploma legal assegura um prazo de 3 (três anos), contados a partir de
1996, para que os Estados que se encontram em situação de desacordo, retomem àquele Umite. Ademais. com o Programa de ajuste e reestruturação
que se pretende para o Estado, deverá haver o ne.cessário enquadramento legal dessas despesas do
Estado do Espímo Santo •.
· Por fim, ressatte-se que não constam dos documentos enviados ao Senado Federal, os exigidoo
pela Resolução n• 117, de 1997. Dessa forma. nãJ
são certifiCadas as Informações referentes às privati·
zações no Estado. Entretanto, vale ressattar que o
Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, em
11·12-97, deferiu o pedido de medida cautelar,lmpetrada pelo Estado da Paraiba, para suspender, com
eficácia ex nunc, até decisão final da ação, a execu·
ção e aplicabilidade dos Incisos X e XI do art 13 da
Resolução n• 69195, na redação que lhe foi dada
pela Resolução n• 117, de 21·11·97. (AOIN n•
1.728-8).
2- Dos limites de endMdamento
Nos termos do parágrafo único do art 1• da
Resolução n• 70. de 1995, do Senado Fed<!ral, a
realização da referida operação de crédito encontra·
se dispensada do cumprimento de uma série de exigências e condições estipuladas pela Resolução n•
69, de 1995. do Senado Federal, notadamente do
cumprimento dos limhes de endividamento previstos
em seu art 49, incisos I e 11. Prevê, essa resolução,
que o montante e o serviço das operações de crédho
realizadas ao amparo do Programa de Apoio à Rees·
truturação e ao Ajuste Foscai de Estados não serão
computados. no exercício financeiro em que forem celebrados, nos timites de endividamento referidos.
Embora as operações de crédito realizadas ao
afl'4l3ro daquele programa encontrem-se dispensadas
do cumprimento das exigências e condições acima referidas. não estão elas dispensadas da observância do
~e definido no caput do seu art 3", Yefbls:
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•Art.
As operações de crédito realizadas pelos Estados, Distrito Federal, pelos
Municlpios e por suas respectivas autarquias, em um exerclcio, não poderão exceder ao montante das despesas de capital fixadas na Lei Orçamentária Anual correspondente, ressalvadas as autorizadas mediante
créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, observado o
disposto nesta Resolução.•

A operação de refinanciamento pretendida pelo
Estado do Espírito Santo implicará observância da
exigência contida nessa norma, como se depreende
do Parecer do Banco Central. Cumpre enfatizar que
essa norma decorre de preceito constitucional (art.
167, inciso III).
3 - Dos impactos e repercussões nas finanças
públicas.
Como se depreende das informações relativas
às condições financeiras acima descritas, a d~eren
ça entre o valor da dívida assumida pela União e o
valor da dívida refinanciada pelo Estado do Esplrito
Santo alcança, até março de 1998, R$42.578.781,25
(quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e oito
mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco
centavos). Isso decorre das diferenças de suas apurações e implica um subsídio explícito concedido
pela União ao Estado. É importante frisar que esse
subsídio é proveniente da modalidade de apuração
do valor a ser refinanciado relativo à dívida do Estado do Espírito Santo, nos termos do § 4° do art.
da Lei n• 9.496, de 11 de setembro de 1997.
Observe-se que, enquanto não for efetivada a
amortização extraordinária prevista no contrato de
refinanciamento, a União terá seu endividamento
elevado em R$429,89 milhões, correspondente ao
valor da divida a ser assumida. Por outro lado, seus
ativos crescerão em montante equivalente a
A$387,31 milhões, correspondente ao valor do refinanciamento concedido ao Estado de Espírito Santo.
A concessão de garantias por parte do estado,
embasada em suas quotas-partes do FPE, em sua
arrecadação própria e nos créditos de que trata a Lei
Complementar n• 87196, conjugada à definição do imite de 13% de comprometimento de sua receita líquida
real para com as despesas de juros e amortizações
de sua dívida, constituem fatores que tendem a reduzir a necessidade de futuras renegociações.
Por outro lado, presume-se que o subsídio acima referido seja ampliado ao longo do tempo, uma
vez que a União receberá juros reais de 6% a.a. nos
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refinanciamentos firmados no âmbito do Programa
on. Ajuste Fiscal de Estados, enquanto o custo f•nanct·"'"' real de sua dívida mobiliária tem sido relativam-:·me maior.
Porém, não é exagerado considerar que, em
se tra:.:c.::o de operação de crédito a ser amortizada
em ao ~,os, e que a continuidade do ajuste na economia br.c:l!leira criará as condições para a redução
posterior ::·.c" juros reais da dívida pública federai, a
taxa média real de juros da divida pública durante os
trinta anos não fique distante dos 6% a.a., reduzindo
sobremaneira o subsídio concedido ao estado.
Cumpre enfatizar ainda que o pagamento de
parcela da divida, a título de amortização extraordinária, contribui para o necessário processo de ajuste
fiScal do setor público, favorecendo, assim, a redução do nível de subsídio a ser concedido pelo Governo Federal.
Ressa~e-se, por fim, que por tratar-se de operação de refinanciamento de dívidas, não ocorrerá
aumento no montante de endividamento do estado.
O impacto sobre o déficit público será positivo, pois
haverá, por um lado, redução da dívida pública global, em função da venda de ativos do estado. Por
outro lado, quanto aos encargos financeiros, haverá
um deslocamento de custos do Governo Estadual
para o Governo Federal, correspondente à diferença
entre a taxa de juros de 6% a.a. a ser paga pelo estado e a taxa de juros paga pela esfera federal no
mercado financeiro. Todavia, haverá um ganho financeiro global para o setor público do País, porquanto o custo financeiro da União tem sido sistematicamente inferior ao verificado para os estados e
municípios.
4 - Da preservação da capacidade de pagamento do Estado de Espírito Santo

Como já mencionado um dos aspectos substantivos do contrato de refinanciamento em exame
diz respeito ao estabelecimento de um limite de
comprometimento da receita do estado com o pagamento associado ao fluxo financeiro da sua divida.
Com efeito, o contrato de refinanciamento assegura ao Estado dispêndio máximo de 13% de sua
receita liquida real com o pagamento de juros e
amortizações de parcela expressiva do endividamento total do estado: o gasto do estado com a divida ora renegociada, somado ao das despesas provenientes de negociações de outras dividas (Lei n•
8.727, de 1993; Lei n• 7.976. de 1989; Lei n• 8.212,
de 1991; Lei n• 8.620, de 1993; divida externa contratada até setembro de 1991; parcelamentos de divida junto ao FGTS firmados até março de 1996), fi-
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cam limilados àquele percentual. Os valores que ultrapassarem esse teto serão pagos quando da ocorrência de dispêndios inferiores a ele, ou serão refinanciados em até 120 parcelas mensais, a partir do
término do contrato de refinanciamento em questão,
nas mesmas condições financeiras ali previstas. São
condições que possibilitam a reordenação desse
passivo e viabilizam a eficácia do presente contrato.

III- Voto do Relator
O ple~o do governo do Estado de Espírito Santo enquadra-se nos termos do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, ora
em execução pelo Governo Federal. Como se sabe,
o programa tem como objetivo principal 'o saneamento financeiro, patrimonial e administrativo das
unidades da federação, no contexto de uma reestruluração global das finanças públicas no Pais. Nesse
sentido, não apenas os refinanciamentos das dividas
mobiliárias e contratuais dos estados estão amparadas no programa, mas também um conjunto de Iniciativas e medidas estruturais que pe~m a recuperação da capacidade de lnvestimetno da esfera
pública. C~ríamos, para Rustrar, os casos das privatizações de empresas e da exploração de serviços
públicos, bem como a execução de programas de
demissão voluntária e de modernização administrativa e tributária.
'
Do ponto de vista macroeconõmico, destacariamos o custo financeiro que o programa enseja
para a Unão, porquanto a forma de federalização
das dívidas implica um subsídio: no primeiro momento, pelo diferencial entre o valor da dívida assumida pela União e o valor a ser pago pelos estados;
no segundo momento, pela düeença entre o custo fonanceiro da dívida mobilária federal e a taxa de juros
reais de 6% a.a. que os estados pagarão ao Tesouro Nacional. Todavia, do ponto de vista do setor público como um todo, o lato é que há um ganho se se
considerar que as taxas de juros das dívidas estaduais têm sido sistematicamente acima das tuas de
juros pagas pela União no mercado financeiro.
No caso especffico do Estado do Espírito Santo, a sua dívida, no valor de R$ 429,89 milhões, será
subst~uída por essa dívida contratual com a União,
pelo valor de R$387, 31 milhões, correspondendo a
um subsídio de R$42,58 milhões. Além desse refinanciamento e da amortização extraordinária, é previsto que o estado acordará com a União, até agosto
de 1998, memorando de políticas do Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal de Longo Prazo para
o Estado de Espírito Santo - que consiste na defini-
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ção de objetivos. metas e ações do Programa de
Ajuste especffico para o Estado.
Dessa forma, paralelamente à redução do valor
nominal de sua dívida, o Estado terá um alongamento no seu perfil de endividamento, porquanto o prazo
de amortização ora conratado com a União é de 30
anos.' Ademais, para a grande maioria de suas dívidas, o Estado não despenderá mais do que 13% de
sua rece~ real líquida.
Com efe~o. espera-se que as condições financeiras da presente operação, conjugadas ao programa de ajuste e reestruturação a ser definido implementado, perrn~m ao Estado atingir celeremente os
parâmetros Ideais do gasto público, quais sejam, no
máximo 15% de suas rece~s líquidas com serviços
de dívidas; no máximo 60"k com pessoal e, no mini·
mo 10% com investimentos (excluídas as amortiza·
ções).'
O Estado se compromete, ainda, assim como
as demais unidades da federação que aderirem ao
Programa, a manter uma trajetória declinante na relação dividalrece~ líquida. Atê que esse valor seja
reduzido a 1, o estado emitirá dívida mobniária. e somente contrairá novas dividas contratuais, inclusive
junto a organismos financeiros internacionais, se
cumprir as metas relativas à divida financeira na Ira·
jetória estabelecida no seu programa de reestruturação e de ajuste fiscal. i
Mais ainda. se o estado não cumprir as metas
foscais e financeiras, acordadas em seu programa de
reestruturação e de ajuste fiscal, o refinanciamento
deixará de ser subsidiado, passando o Esado de Es·
pírito Santo a pagar, durante o período eventual de
descumprmento das metas, o custo de colocação da
dívida mobiliária federal, mais juros de mora de 1%
a.a. e a elevação do dispêndio máximo com serviços
de dívidas junto à União para 17% da rece~ líquida
real do EStado. ,
Por fim, vale observar que as negociações em
curso entre a União e os estados, a consequente lederalização de dívidas, o seu comprometimento com
ajustes estruturais nas áreas financeiras, administra·
tiva e patrimonial são pres3upostos Indispensáveis à
manutenção da estabilidade e à retornada das condições necessárias ao crescimento econOmico sustentado.
Entendemos, portanto, que o ple~o satisfaz as
normas estabelecidas por esta Casa e que, quanto
ao mérito, contribui para o saneamento das finanças
públicas do estado e do setor público em geral. Concluimos o nosso parecer pela aprovação do presente
refinanciamento, nos termos do seguinte.
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OE RESOLUÇÃO N' 50, DE 1998 .
I) R$136.526.060,57 (cento e trinta e seis miAutoriza 0 Estado do Esplrito Santo
lhões, quinhentos e vinte e seis mil, sessenta reais e
cinquenta e sete centavos), que correspondem ao
a contratar operação de refn1nnclamento
de dívidas do Estado,. consu:.stanclada
saldo devedor da divida mobiliária do Estado, apurano contrato de confissão, tonsolicia.Ção e
ca conforme ã [ei 9.496 de 1997, em 24-3-98;
refinanciamento de dívidas, celebrado
11) R$250.782.806,88 (duzentos e cinquenta
com a União, em 24 de março de 19 ~ 8 • no
milhões, setecentos e o~enta e dois mil, o~ocentos e
imbito do Programa de Apoio à Rees~seo; reais e o~enta e o~o centavos), relativos a saldo
turação e ao Ajuste Foscai dos Estado r.,
de divida contratual junto à CEF, em 24-3-98.
no valor total de quatrocentos e vinte c
c) encargos:
nove milhões, oitocentos e oitenta e sete
- juros: 6% ao ano;
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e
- atualização do saldo devedor: mensalmente
setenta centavos.
pelo IGP- DI:
O Senado Federal resolve:
d) prazo: trezentos e sessenta prestações
Art. 1• É 0 Estado do Esplrito Santo autorizado
mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira
a contratar operação de refinanciamento de dívidas
trinta dias após a data de assinatura do contrato e as
do Estado, consubstanciada no contrato de confisdemais nos mesmos dias dos meses subsequentes;
são, assunção, consolidação e refinanciamento de
e) garantias: rece~as próprias do estado, transferências do Fundo de Participação do Estado dividas, celebrado com a União, em 24 de março de
FPE e os créditos de que trata a Lei Complementar
1998, no êmb~o do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Foscai dos Estados.
n• 87, de 1996;
Art 2' A operação de créd~o. referida no artigo
f) condições de pagamentos:
anterior lerá as seguintes condições financeiras:
- amortização extraorr!inaria: 20% do valor da
divida mobiliária, correspondente a R$27.305212,11
a) valor da divida a ser adquirida pela União:
R$429.887.648,70 (quatrocentos e vinte e nove mi(vinte e sete milhões, trezentos e cinco mil, duzentos e
doze reais e onze centavos), na forma estabelecida na
lhões, o~ocentos e o~enta e sete mil, seiscentos e
quarenta e o~o reais e setenta centavos), atualizado
cláusula OMva do contrato de refinanciamento;
até a data de assinatura do referido contrato, sendo:
- Amortizaçãa: em parcelas mensais, pela tabela Price, limMdas a 112 (um doze avos) de 13%
i) R$162.175.118,91 (cento e setenta e dois
(treze por cento da receM líquida real do Estado.
milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e dezo~o
reais e noventa e um centavos), referentes ao valor
Parágrafo único. O descumprimento pelo Estada divida mobiliária;
do de Espírito Santo das obrigações constantes do
contrato de refonanciamento, incluindo atrasos de pali) R$267.712.529,79 (duzentos e sessenta e
sete milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e
gamentos, assim como das metas fiscais e financeiras,
vinte e nove reais e setenta e nove centavos), releacordadas em seu programa de reestruturação e de
rentes ao saldo devedor dos empréstimos junto à
ajuste fiscal, in;>licará. enquanto peosistir o ~riCEF, em ;!4-11-97, co~idos com amparo nos Voment~~!4ição.dos -encargos financeiros referitos CMN n's 162195, 175195, ·122i96, õõ1/97, 009797 · · · · OõSno c:aput por encargos equivalentes ao custo mée suas anerações, e resultante da assunçio de opedio de colocação da dívida mobiroária federal, acrescido
rações de Antecipação de Receita Orçamentária de juros de mora de 1% aa, e a elevação, em quatro
ARO, junto ao sistema bàncário.
pontos percentuais, do percentual da ReceM Uquida
b) desse valor será deduzida a parcela de
Real do esl;ldo tornado como base para a apuração do
limite de dispêndio mensa~ prévisto na Cláusula QuinR$42.578.781,25 (quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e o~o mil, setecentos e oHenta e um
ta do contrato de refinanciamento.
reais e vinte e cinco centavos). correspondente ao
Art 3• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
subsidio concedido pela União ao Estado, nos lermos do§ 4•, do art. 3° da Lei r•9.496, de 1997, senSala da Comissão, 19 de maio de 1998•. - Pedro Piva - Presidente - Leonel Paiva - Relator
de refinanciado o valor de R$387.308.867,45 (tre- José Blanco - Gerson Camata - Jonas Pizentos e oHenta e sete milhões, trezentos e o~o mil,
o~ocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinnhelro - OJalma Bessa - Joio Rocha - José
Saad - Bello Parga - Benl Veras - Vllson kleico centavos), assim discriminados:
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nübing - Eduardo Suplicy - José Eduardo Outra - Elclo Alvares.
PARECER N' 'Z17, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Econõmlos, sobre o Ofícios n• 36 de 1998, (Ofí·
cio Presl n1 1100, de 294t-98, na origem),
do Presidente do Banco Central do Bra·
sll, encaminhando solicitação do Gover·
no do Estado do Amazonas, a respeito do
contrato de operação de crédito Junto ii
Caixa Econõmlca Federai-CEF, relativo
ao Programa de Apoio 6 Reestruturação e
ao Ajuste F"IScal dos Estados, no valor de
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de
reais).
·
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil, mediante o Ofício S/36, de 1998 (Ofício PRESI n1 1100,
de 29 de abril de 1998, na origem). encaminha à
Presidência do Senado Federal ,o Parecer DE·
DIP/DIARE - 9810420, de 24 de abril de 1998, do
Departamento da Divida Pública daquele banco, referente à solicitação do Govemo do Estado do Ama·
zonas, de autorização para contratar operação de
crédito junto 6 Caixa Económica Federal, no âmb~o
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
F"ISCBI dos Estados, no valor de R$ 120.000.000,00.
A operação realizar-se-á, portanto, ao amparo da
Resolução n• 70/95, alterada pela Resolução n•
12195, ambas do Senado Federal, na forma prevista
do Voto 162/95, do Conselho Monetário Nacional,
com suas alterações posteriores.
Informa o Presidente do Banco Central que o~
recursos decorrentes da operação destinar-se-ão à
qu~ção de dividas flutuantes existentes em 30-11·
95, ainda pendentes, ou ao ressarcimento ao Estado
do valor correspondente às dívidas já liquidadas. A
dívida resultante da operação sob exame, por sua
vez, será objeto de refinanciamento por parte da
União, nos termos do conrato firmado entre a União
e o Estado do Amazonas em 11-3-98.
A operação pretendida deverá obedecer às seguinte características:
a) valor pretendido: R$ 120.000.000,00 (cento
e vinte milhões de reais);
b) garantidor:. União;
c) contragarantias: o Estado oferece suas re- .
ce~ préprias e quotas a que se referem os artigos
155,157 e 159,1a e 11, da Constituição Federal;

d) encargos financeiros:
- sobre os saldos devedores atualizados, inci·
dirão, a partir da data em que os recursos estejam
colocados à disposição do Estado, encargos financeiros, equivalentes ao custo de captação médio da
CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de liberação, acrescido de juros e
0,5%a.m;
.;,. os encargos financeiros acima citados serão
capitalizados mensalmente e refiX3dos trimestralmente, com base no último balancete da CEF;
- a CEF.fará jus à comissão de abertura de
créd~CÍ correspondente a 1,5% sobre o valor do crédito aberto;
.
e) forma de pagamento: a dívida será paga em
pretações mensais consecutivas, sem carência, cal·
culadas com base na Tabela Prlce, vencendo-se a
primeira em trinta dias após a data que os recursos
estejam colocados à disposição do Estado, sendo a
última em dezembro de 1998;
f) destinação dos recursos: qu~ação de dívidas
flutuantes existentes em 3()..11·95 e ainda pendentes, ou ao ressaidmento ao Estado do valor corres·
pondente àquelas dívidas já roquidada.
~ o relatório

li-Voto
Compete a esta Comissão, nos termos do art.
52, Inciso V, da Constituição Federal, combinado
com o art. 393, parágrafo único, do Regimento lnter·
no desta Casa, a Iniciativa de projeto de resolução
que Implique o exerc!cio da compêtencia privativa do
Senado Federal de autorizar operações de créd~o
de Interesse dos estados.
Os autos do presente processo encontra-se
Instruidos segundo as exigências da Resolução n•
70, de 1995, que •Autoriza os Estados a contratarem
operações de crédito previstas no Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste F"ISCal dos Esta·
dos", alterada pela Resolução n• 12, de 1997, ambas do Senado Federal.
A mesma Resolução, ao aprovar as condiç6as
de realização do Programa de Apoio à Reastnrtura·
ção e ao Ajuste F"ISCBI dos Estados, constantes do
Voto n°162, de 1995, do Conselho Monetá.rio Nacional, implicitamente autorizou a União a conceder garantia às operações de créd~o previstas no lmbilo
do referido programa.
Conforme ;o Parecer Oedip/Oiare-9810420, a
operação pleitada enquadra-se no li~e estabelecido pelo art. 3' de Resolução n• 69195 do Senado Federal. Alám d'ISSO, o Govemo do Estado do Amazo..
·nas apresentou, certidões do Tnbunal de Contas. do

98

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Estada, atestando o cumprimenta da disposta nos
arts.-27 e 212 da Contituição Federal, na Lei eo,-,.
plementar n• 82, de 27-3·95, bem como da pleno
exercício da competência tributária, relativamente ao
exercício de 1997.
O parecer lnfanna ainda que o Estado encontra-se adimplente junto às Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional e a instituição financeira não apresenta pendências. Quanto à exigência contida na Resolução n• 117, de 1997, do
Senado Federal, o parecer remete-se à decisão do
Supremo Tribunal Federal, que deferiu o pedido de
medida cautelar, para suspender, •com eficácia ex
nunc, a execução e aplicabilidade do mencionado
normativo",
As demais condições e exigências estipuladas
pela Resolução n• 69195 são atendidas pelo Estado
da Amazonas, conforme evidenciado pelos documentos que acompanham o oficio em questão.
Em razão ao exposto, manHesto-me favoravel·
mente a que se autoriza o Estado do Amazonas a
contratar a operação de crêdito em apreço, na fonna
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 51, DE 1998
Autoriza o Estado do Amazonas a
contratar,Junto à Caixa Económica Federal - CEF, com o aval da União, no Amblto do Programa de Apoio à Reestrutura·
ção e ao Ajuste Fiscal dos Estados, operação
de
crédito
no
valor
de
R$120.000.000,00 (cento e vinte bilhões
de reais).
O Senado Federal resolve:
ArL 1° Autorizar, nos termos das Resoluções
n"s 70195 e n• 12/97, do Senado Federal, o Estado
do Amazonas a contratar, junto à Caixa Económica
Federal, operação de crédito no valor de
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da
operação destinar-se-ão à quitação de dividas flutuantes existentes em 30-11-95, ainda pendentes,
ou ao ressarcimento ao Estado do valor correspon·
dente às dividas já liquidadas.
ArL 2" A operação a que se refere o caput do
art. 1• obedecerá às seguintes características:
a) valor pretendida: R$120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de reais);
b) garantidor. União;
c) contragarantias: o Estado oferece suas receitas próprias e quotas a que se referem os arts.
155, 157 e 159, I, a, e 11, da Constituição Federal;

d) encargos financeiros:
- sobre os saldos devedores atualizados, incidi·
rão, a partir da data em que os recursos estejam color.ados à disposição do Estado, encargos financeiros,
•·(•uivalentes ao custo de captação médio da CEF,
"'··•rado com base no balancete do mês anterior ao da
c..:. de liberação, acrescido de juros e 0,5% a.m;
- os encargos financeiros acima citados serão
capr.:.!:zados mensalmente e refocados trimestral·
memt. com base no último balancete da CEF;
- a CEF fará jus à comrssão de abertura de
crédito conrespondente a 1,5% sobre o valor do crédito aberto;
e) forma de pagamenta: a divida será paga em
prestações mensais consecutivas, sem carência.
calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se
a primeira em trir.;;: dias após a data que os recur·
sos estejam colocados à disposição do Estado, sen·
do a última em dezembro de 1998;
f) destinação dos recursos: quitação de dividas
flutuantes existentes em 30-11·95 e ainda pendentes, ou ao ressarcimento ao Estado do valor corres·
pondente áquelas dividas já liquidadas.
Arl 3° A contratação da operação de crédito
ora autorizada deverá efetivar-se no prazo máxime
de duzentas e setenta dias contados da data de publicação desta Resolução.
Arl 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 18 de maio de 1998.
Pedro Plva, Presidente - José Fogaça, Relator - Gilberto Miranda - José Sianco - Dlal·
ma Sessa - Fernando Bezerra - Esperdião
Amim - João Rocha - Vilson Kleinübing - lúcio Aldntara -·· BeiJo Parga - Leonel Paiva
Beni V eras - José Saad.
PARECER NO 278, OE 1998
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofício •s• n• 38, de 1998, do
Presidente do Banco Central do Brasil,
submetendo à apreciação do Senado Federal o contrato de confissão, promessa
de a"unção, consolidação e refinanciamento de dividas, celebrado pelo Governo do Estado do Amazonas com a União,
em 11 de março de 1998, no imbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).
Relator: Senador José Fogaça
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I - Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha à apreciação do Senado Federal do contrato
de confissão, promessa de assunção, consofidação
e refinanciamento de dívida, celebrado entre o Governo do Estado do Amazonas e a União, em 11 de
março de 1996, no Amb~o do Programa de Apoio à
Reestruturaçao e ao Ajuste FISCal de Estados.
Para efetuar ó refinanciamento em questão, o
Governo do Estado do Amazonas, no ofício n• 0013A/96-GE, solicna autorização do Senado Federal
para renegociar as dívidas daquele estado, mediante
operação de crédito no valor de R$120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais), de acordo com o estabelecido na lei n• 9.496, de '11 de setembro de
1997. A operação pretendida obedecerá aos termos
do disposto nas Resoluções n•s 69195, 70195 e
12197, do Senado Federal.
·
As características financeiras da operação são
as seguintes:
·
'
a) valor da dívida a ser adquirida pela União:
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).
que corresponde ao valor do empréstimo junto à
Caixa Económica Federal- CEF, concedido ao amparo do Voto CMN n• 162195, comprometendo-se o
Estado a arcar junto é CEF com os encal'llos origina·
dos entre a data de liberaççao dos recursos pela referida instnuição financeira e a respectiva assunção
pela União.
·
b) encargos:
-juros:6%a.a.;
.
•..... --·--"
- atualização do saldo devedor: mensalmente
pelo IGP-01;
c) prazo: 360 (trezentos e sessenta) prestações
mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira 30
dias após a data de assunção pela União, e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes;
d) garantias: as rece~ próprias do Estado, as
tansferências constnucionais e os crédnos de que
trata esta lei Complementar n• 67196;
e) condições de pagamento:
· - amortização extraordinária: 20"k (vinte por
cento) do valor da divida, ·correspondente. a
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), na
forma estabelecida na cláusula o~va do contrato;
-amortização: em parcelas mensais, pela Tabela Price, lim~das ao dispêndio mensal de 1112 de
11,5% da Rece~ Liquida .Real do Estado:·... ·· ......
li-Mérito
A presente operação de refinanciamento insere-se no Programa de Apoio à Reestruturação e ao

Ajuste Foscai de Estados, levado a efeno pela União,
e, desse modo, está subordinada às Resoluções n"s
69 e 70, de 1995, e n• 12, de 1997, do Senado Federal.
Essas resoluções do Senado exigem que os
estados observem os seguintes disposnivos da c~
da Resolução n• 69, de 1995, como condições prévias à contratação do refinanciamento:
1) autorização legislativa para a rearozação do
refinanciamento;
2) certidões negativas de qu~ção de tributos
federais e de regularidades de s~uação do FGTS e
declaração de adimplência junto ao Sistema Flllanceiro Nacional e aos credores externos;
3) comprovação de cumprimento do disposto
nos artigos 27 e 212 da Constnuição Federal, e na
lei Complementar n• 82, de 1995, assim corno do
pleno exercício da competência tributária conferida
pela Constnuição Federal.
Atendendo a essas condições e exigências, o
Estado do Amazonas anexou ao pedido as certidões
de adimplência e de regularidade do Estado junto ao
INSS, FGTS e de tributos federais. Ademais,
Governo do Estado apresentou a Informação n• 009196,
expedida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas, atestando o cumprimento do disposto no
art. 212 da Constnulção Federal e na lei Complementar n• 82. de 27 de -março de 1995. Constam
igualmente do processo certidões, expedidas pelo
mesmo Tribunal, atestando o cumprimento do dis·
· ·-posto no art:27;§ 2";-da Constnuição Federal, bem
como o pleno exercido da competência tributária.
Não constam do rol de documentos enviados
ao Senado Federal, aqueles exigidos pela Resolu·
ção n• 117, de 1997. Não é possível verificar, portanto, o cumprimento da norma no que respen& às
privatizações porventura realizadas no estado. En·
tretanto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, em 11·12-97, deferiu o
pedido medida cautelar impetrada pelo Estado da
Paralba, para suspender, com efiCácia ex nunc, até
decisão final da ação, a execução e aplicabilidade
dos Incisos X e XI do art. 13 da Resol~ção n• 69195,
na redação que lhe foi dada pela Resolução n• 117,
de 21·11-97 (ADIN n• 1726-6).·
Nos termos do parágrafo único do art. 1• da .
Resolução n• 70, de 1995, do Senado Federal, a
· • reatiZáÇãõ' dá tefe-rida operação de créd~o encontra·
se dispensada do cumprimento de uma série de exigências e condições estipuladas pela Resolução n•
69, de 1995, do Senado Federal, notadamente do
cumprimento dos limites de endividamento previstos
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em seu art 4•, incisos I e ll. De acordo com essa resolução, o montante e o serviço das operações de
créd~o realizadas no amparo do Prog:ama de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal d•' Estados não
serão computados, no exercício finar.ceiro em que
forem celebrados, nos lim~es de endividamento refe-

ridos.
Entretanto, as operações de créd~o realizadas
ao amparo daquele programa continuam sujeMs à
observãncia do limite definido no caput do seu art
3". A esse respe~o. é necessário destacar que, de
acordo com a apuração con~da no Parecer DedipDiare-98/52, de 27-1-98, do Banco Central, a operação de refinanciamento pretendida pelo estado não
extrapola o limite constitucional acima referido.

III - Voto do Relator
O pleito do Governo do Estado do Amazonas
enquadra-se no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Ftscal de Estados, ora
em execução pelo Governo Federal. Como se sabe,
o programa tem como objetivo principal o saneamento financeiro, patrimonial e administrativo das
unidades da federação, no con1exto de uma reestru·
turação global das finànças públicas no País. Nesse
sentido, não se restringe aos refinanciamentos das
dividas mobiliárias e contratuais dos Estados, mas
engloba também um· conjunto maior de iniciativas
destinadas à recuperação da capacidade de investimento da esfera pública." Citamos, para ilustrar, os
casos das privatizações de ·empresas e da exploração de serviços públicos, bem corno a execução de
programas de demissão voluntária e de modem·
ização administrativa tributária.
Do ponto de vista rnacroeconõmico, é necessário lembrar o custo financeiro que o programa enseja
para a União, urna vez que a forma acordada de federalização das dívidas impr~ea subsfdio, em dois
planos dis~ntos: de imediato, pelo diferencial entre o
valor da divida assumidaassunida pela União e ova·
lor a ser pago pelos Estados; no decorrer do período, pela diferença entre o custo financeiro da dívida
mobiliária federal e a taxa de juros reais de 6% a.a.
que os Estados pagarão ao Tesouro Nacional. Todavia, do ponto de vista do setor púbfico como um
todo, há, efeWamente, um ganho, decorrente do lato
de as taxas de juros incidentes sobre as dívida~. mobiliárias e contratuais dos Estados haverem-se mantido, sistematicamente, acima daquelas pagas pela
União no mercado financeiro.
A União, além disso. exige dos Estados que
venham a aderir ao Programa uma contrapartida
pelo Onus decorrente desse subsídio: o cumprimento
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de metas e ações, de alcance estrutural, que permitam, além da obtenção de superávits primários no
longo prazo, ajustes patrimoniais e administrativos
compatíveis com a reordenação das finanças públicas. Garantir-se-ia, desse modo, a estabifidade mo·
netária e a conseqüente retomada sustentada do
crescimento econOmico do País corno um todo.
o pleito satisfaz as normas estabelecidas por
esta Casa. No que respeita ao mérito, seu impacto
será positivo para o saneamento das finanças púbficas do Estado e do setor público em geral. Concluimos, em conseqüência, o nosso parecer pela aprovação do presente refinanciamento, nos termos do
seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 52, DE 1998
Autoriiza o Estado do Amazonas a
contratar operação de refinanciamento de
dividas do Estado, consubstanciadas no
contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento
de dívidas, celebrado com a União, em 11
de março de 1998, no imblto do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões
de reais).

O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Estado do Amazonas autorizado a
contratar operação de refinanciamento de dívidas do
Estado, consubstanciadas no contrato de confissão,
promessa de assunção, consolidação e refinancia·
menta de dívidas, celebrado com a União, em 11 de
março de 1996, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2" A operação de crédito referida no artigo
anterior obedecerá às seguintes condições financeiras:
a) valor da divida a ser adquirida pela União:
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais),
que corresponde ao valor do empréstimo junto à
Caixa Econõmica Federal- CEF, concedido ao amparo do Voto CMN n• 162195, comprometendo-se o
Estado a arcar junto à CEF com os encargos originados entre a data de liberação dos recursos pela referida instituição financeira e a respectiva assunção
pela União.
b) encargos:
- iuros: 6% a.a.;
- atualização do saldo devedor: mensalmente
pelo IGP-DI;
c) prazo: 360 (trezentos e sessen1a) prestações
mensais e consecutivas. vencendo-se a primeira 30
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dias após a data de assunção pela União, e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes;
d) garantias: as receitas próprias do Estado, as
transferências constnucionais e os crédttos de que
trata a lei Complementar n• 87196;
e) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: 20"k (vinte por
cento) do valor da divida, conespondente a
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais),
na forma estabelecida na cláusula oitava do contrato;
- amortização: em parcelas mensais, pela Ta:
bela Price, fimttadas ao dispêndio mensal de 1/12 de
11,5% da Receita Uquida Real do Estado.
Art. 3° A contratação da operação de crédtto
ora autorizada deverá efetívar-se no prazo máximo
de duzentos e setenta dias da data de pubficação
desta Resolução. ·
·
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 19 de maio de 1998. - Pedro Piva, Presidente - José Fogaça, Relator Lúcio Alcintara - Gilberto Miranda - . José
Bianco - Djalma Bessa - Elclo' Alvares - Joio
Rocha - Vilson Klelnüblng - · Leonel Paiva Fernando Bezerra ..:. José Saad - Bello Parga Esperidião Amln - Benl Veras. ·
'O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - .O Ele·
pediente fido vai à pubficação. ·
.O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pre·
sidência comunica ao Plenário que os Projetas de
Resolução de n•s 49 a 52, de 1998, resultantes de
pareceres lidos anterionnente, · fiCarão perante a
Mesa durante cini:o dias llteis, a fim de receberem
emendas, nos termos do art. 235, 11, "I", do Regi·
mento Interno, combinando com o art. 4• da Resolu·
ção n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há
oradores inscmos.
·
Concedo a palavra ao Senador Emandes Arnorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, dando
continuidade às denúncias feitas em dias anteriores,
votto a esta tribuna com outras denúncias.
No exercício de minhaS funções, tenho recebido
denúncias de que o Governo de Rondônia está des·
vianda recursos destinados ao Plano Agropecuário e
Florestal de Rondônia - Planafloro. Trata-se de importante programa de desenvoMmento sustentado,
aprovado nesta Casa e fiOBnciado pelo Banco Mundial.

101

Em 1996 e t997, o Banco e o Governo Federal
destinaram R$59 milhões para sua execução e
atualmente tramita no Ministério do Planejamento e
Orçamento uma proposta de termo aditivo de R$28
milhões para 1998.
Acontece que a fiscalização e o controle dos
atos do Poder Elcecutivo são competência exdusíva
do Congresso Nacional e podem ser exercidos por
qualquer de suas Casas.
· Para o exerclcio dessa competência, as Mesas
da Câmara e do Senado podem encaminhar pedido
de informação a Ministros de Estado. A não prestação das informações no prazo de 30 dias ou a apresentação de informações falsas Importam em crime
de responsabilidade.
Apresentei requerimento de informação sobre
a apfiCação dos recursos destinados ao Planafloro,
que foi aprovado pela Mesa do Senado, tendo o Sr.
11 Secretário, Senador Carlos Patroclnlo, encaminhado, em 27 de fevereiro, o pedido ao Ministro do
Planejamento e Orçamento, Paulo Paiva.
O Ministro, por meio de um memorando da Secretaria Especial de Politicas Regionais, encaminhou
documentos da Coordenação Estadual do Planafloro, que, no entanto, não atendem ao que foi solicita·
do, uma vez que as informações são Incompletas e
evasivas.
Ainda assim, verifiquei que o Governador propõe a construção de rodovia já financiada pelo Mi·
nistério por meio do Convênio n• 011/97, da Sufrarna. que destina R$271 nulhões por quilômetro para
a simples cobertura asfáHica de estrada cuja base já
está concluída. Eis ar um outro escindalo: o valor de
R$271 mil por quilõmetro de asfaHo. überado para o
Governo de Rondônia, em rodovia cuja base está
pronta.
· Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, peço licença para usar uma expressão popular: estão botando o Ministro do Planejamento em uma 'cama de
gato', ou S. Ex' está conivente com as falcatruas; o
que me parece não ser de seu caráter.- Ao que parece, um poderoso lobby está atuando para despejar
dinheiro nas mãos corruptas do Governador Valdir
Raupp, que conta com a lentidão do Judiciário e
compra a peso de ouro a conivência da Assembléia
. Legislativa e o silêncio da Imprensa regional, para
seus asseclas desviarem o dinheiro que tem sido
destinado pelo Governo Federal a Rondônia.
E não se trata só de recursos do Planafloro.
Dentre outros, tramitam na justiça casos de desvio
de recursos destinados à merenda escolar e ao
combato à AIOS. Ainda recentAmente a imprensa
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nacional diwlgou o caso do processo de privatização da Companhia Elétrica Estadual - Ceron.
O BNDES e a Eletrobrás despejaram milhões
de reais nas mãos daquele Governador e foi divulgado teor de conversa telefônica com o Deputado Olavo Pires, em que o Governador vangloriava-se de
obter recursos do BNDES para usar na campanha
eleitoral.
Nesse episódio, o Presidente da República ficou constrangido com as expflcações não muito convincentes a respeito de recomendações que dera para
o atendimento dos ped:dos daquele Governador.
Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, a tranqüilidade do Governador de Rondônia no trato dos
recursos federais pode ser medida pelo descaramento da chamada operação FGTS, em que seu cunhado, Chefe da Casa Civil, sacou os saldos das
contas dos servidores públicos, com fraude e parceria de funcionários e dirigentes da Caixa Econõmica.
A C3ixa exigiu a devolução do dinheiro, abriu uma
sindicância e, depois que a poeira baixou, nada mais
disse sobre o resultado da sindicância ou se o dinheiro foi devolvido.
Também no Programa de Ajuste Fiscal administrado pelo Ministério da Fazenda, as portas estão
escancaradas para o Governo de Rondônia, que
tem obtido recursos sem o cumprimento das exigên·
cias impostas por resoluções desta Casa.
Na verdade, Sr. Presidente, o que temos observado é que os posicionamentos do Senado Federal não são levados a sério no âmbito do Governo
Federa~ ao menos em relação a Rondônia.
Recentemente recebi informações de que o
Governador Valdir Raupp teria negociado o repasse
ao seu governo de recursos aprovados pelo Congresso para projetes de colonização do INCRA, em
resposta à posição dos Delegados Estaduais de seu
partido, o PMDB, na convenção, que decidiu pelo
apoio à reeleição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Segundo esses infomnes, os votos dos Delegados Estaduais de Rondônia teriam sido trocados
pela transferência dos recursos resultantes de
emenda de bancada.
O Congresso aprovou emenda destinando recursos para gestão do INCRA na implantação de assentamentos em Rondônia, mas agora esses recursos estão sendo desviados para convênio com o
Governo do Estado, notoriamente corrupto.
Hoje existem milhares de sem-terra, de desempregados em acampamentos por todo o Brasil. O
Sanado tem autorizado a liberação de recursoe para
Implantação de projetes de assentamento e reforma
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agrária em Rondônia, onde existem terras disponíveis e férteis. É um território virgem que, na década
de 70. acolheu mais de 500 mil brasileiros em projetes de assentamento e que conserva o mesmo potencial. Mas, em vez da aplicação desses recursos
em projetes de assentamento e reforma agrária para
minorar o sofrimento dos brasileiros que estão nesses acarr.pamentos de sem-terra, estamos assistindo alguém no Governo Federal detenninar que essez recursos sejam desviados da aplicação votada
no orçamento, por intemnédio do INCRA, e repassados para o corrupto Governo de meu Estado, onde
vai desaparecer em licitações fantasmas, notas fis·
cais frias e obras superfaturadas que, ao final, nem
serão realizadas.
Enquanto isso, os sem-terra saqueiam as estradas e os mercados, a fome ameaça com a morte
e o dinheiro, que deveria estar sendo aplicado em
projetes de colonização e reforma agrária, está sendo desviado pelo Governo de Rondônia.
A respeito da informação incompleta encaminhada pelo Ministro Paulo Paiva, estou reiterando o
pedido para S. Ex" atenda, de forma correta, o que
lhe foi solicitado pelo Senado Federal.
· Quanto aos demais assuntos, estarei com o
Ministro Clóvis Carvalho para apresentar-lhe essas
questões. Espero que S. Ex" tenha uma posição firme e determine uma Investigação competente e as
providências necessárias para acabar com o Império
de corrupção com recursos federais que se Instalou
em Rondônia.
Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, são várias as denúncias que temos feito sobre o Governo
do Estado de Rondônia e há muitas ainda a fazer, a
exemplo de um projeto do Governo do Estado para
compra de sementes de feijão - 1,5 milhão de sacas de feijão, pelo dobro do valor do mercado, em
que foram compradas sementes podres e que não
foram distribufdas; e ainda pagou-se ao vendedor
sem ter recebido a mercadoria. Muitas outras denúncias continuaremos a fazer desta tribuna, até que
chegue o momento em que o Senado tome uma posição firme quanto aos descaminhos que vem ocorrendo em Rondônia. O Tribunal de Contas da União
deveria verificar essas denúncias e a elas dar uma
atenção especial, para evitar o desperdício de dinheiro, que chegam a penaftzar o próprio projeto de
assentamento do próprio Governo Federal, que tem
recursos destinados ao assentamento dos sem-terra
no Estado de Rondônia. Todavia, tem-se a notícia
de que autoridades deste Governo, para beneficiar o
Presidente da República na questão da reeleição ou
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da •negociação de votos•, desviam esses recursos,
já aprovados, para atender aos interesses do Governo do Estado de Rondônia e de sua Bancada.
O direno à reeleição foi um mal lamentável criado nesta Casa, e os prejuízos estão aí, à vista. Cada
momento que se mexe no Orçamento atual é para a
segurança, para a garantia da reeleição do Presidente da República.
Segundo os governistas, não havia necessidade nenhuma de o Presidente da República, por interméãtO de seus assessores; tirar da boca dos semterra recursos para benefiCiar principalmente um Governo tão corrupto quanto o de Rondônia, em troca
de uma migalha de votos.
·
Tenho certeza de que se Presidente da Repóblica estivesse aplicando esses recursos para beneficiar essa gente com outros projetos, evidentemente
a sua reeleição estaria garantida. Esse comportamento explfcHo, essa negociação de votos só vem
desmerecer, a cada dia, o seu potencial para conseguir reeleger-se no primeiro tumo e, quiçá. no segundo.
. .
.
Muno obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL·AL Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srts. e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna abordar um tema que já foi analisado
com mais profundidade por diversos outros Senadores, corno o Senador Jefferson Péres e o Senador
Josaphat Marinho, que é a crise da universidade
brasileira.
Nenhum dos Srs. Senadores que aqui mencionaram o problema conseguiram apontar soluções,
evidentemente devido à complexidade da sHuação, e
não à falta de conhecimento. Todavia, esse caminho
precisa ser encontrado, seja pelo Governo Federal,
seja pelo corpo docente, seja pelo corpo discente ou
pelos diversos segmentos que compõem a nossa
universidade.
é uma crise que se arrasta já há algum tempo,
· em prejuízo não só daqueles que estão tigados diretamente à universidade • professores, alunos -, mas
também do País. Na hora em que um aluno perde
praticamente meio ano letivo, dado ao arrastamento
ou à preguiça mesmo das autoridades em encontrar
uma solução, há um prejuízo muno grande para o
nosso País. Ouanto menos pessoas preparadas,
quanto menos pessoas habiiHadas, mais crescem as
nossas difiCUldades.
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Sr. Presidente, neilhum de nós Pode.deixâr de
manifestar sua legítima preocupação com a greve
das universidades federais, .que está sob risco de
gerar wn impasse que não aproveM quem quer que
seja e que prejudica indistintamente nada menos
que 400 mil jovens em busca de formação prolissio·
na!. Por isso mesmo. não podemos deixar de louvar
a iniciativa da criação da Frente Parlamentar das
lnstnuições de Ensino Superior, à qual, desde o início, dei a minha adesão e. a minha solidariedade,
desde que const~uída com a participação de mais
de uma centena de Uustres· Congressistas e de Inúmeros partidos representados em ambas as Casas
do Congresso Nacional.
T odes nós sabemos que a ameaça do Impasse
reside na aparente impossibilidade de se harmonizar
a proposta do ilustre Ministro Paulo Renato com as
reivindicações salariais dos docentes e servidores,
representados por suas .entidades de classe. Na realidade,.não são apenas.lndices de reajuste que se
confrontam, mas as próprias concepções em tomo
do que é, atualmente, e do que deve ser a universidade pública que o Brasil quer, exige e da qual necessHB para colaborar no processo do seu desenvolvimento.
· Sem dúvida, são precárias as condições materiais das universidades públicas e também lnsatisfatórias as condições de remuneração da maioria dos
seus professores, pesquisadores e funcionários.
Mas também é incontestável que, como munas das
demais lns!Huições públicas, as universidades oficiais padecem de distorções e desvios que não podem deixar de ser considerados na avaliação de sua
reafidado aluai e que não podem ser evitados por
este ou por aquele governo; por esta ou por aquela
autoridade.
Não se trata aqui, Sr. Presidente, Srts. e Srs.
Senadores, de apurar culpas ou de apontar erros.
Trata-se, creio, apenas de se constatar um lato pelo
qual SOm<ll: todos coletivamente responsáveis.
As deficiências decorrem de algo mais antigo,
mais profundo e mais persistente do que simples
concepções filosóficas que se confrontam e que
opõem adeptos de um velho, desgastado e superado debate entre a escola pública versus escola privada, quando a questão a ser debatida é a existência de uma escola única de qualidade, seja ela pública ou privada. O problema, Sr"s. e Srs. Senadores,
permHam-me dizê·lo, é, no meu entendimento, um
velho desalio histórico, e, como tal, supera modelos,
concepções, políticas e Ideologias. T odes sabemos
que o Brasil foi virtualmente o último País deste con-
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tinente a ter universidades. O confltto qoc s" estabeleceu- a partir daí deu origem, a meu ve ·. c outras
questõe~ ~ue não são transcendentais, mas, 1m con
trárlo, marginrus, na medida em que derivam., de
um confltto expressamente refletido na ConstllUII'I'' ,
quando a Subcomissão de Educação, como Iode·:
estão lembrados, foi a llnica que não chegou a ~"ta·
belecer um projeto cap;u de gerar consenso. Sino'
de que o confronto supera questões de forma pare
se consubstanciar em questões de fundo.
Como a universi..::de brasileira é uma criação
tardia, como tardias foram tantas das Instituições sociais brasileiras, o problema se agravou, se agudizou
e se radicalizou desde a sua fundação, nos Idos do
dramático ano de 1935, uma época de radicalização
Ideológica em todo o mundo, também renetidã'no
Brasil. É desse confltto de posicionamentos políticos,
filosóficos e Ideológicos, mas de raízes históricas,
que surge a questão que vem-se desdobrando ao
longo dos anos, e que permanece até b9je sem solu·
ção, com crises interminentes e sucessriãS:1'odos
os sistemas educacionais dominantes no mundo
contemporâneo, à exceção dos que se implantaram
nos países socialistas e que ainda predominam em
nações como a China, a Coréia do Norte e Cuba,
não têm uma matriz única e exclusiva, nem são um
modelo fechado. Ou são predominantemente públicos, como na França e na Alemanha, ou são predominantemente mistos, como na Grã-Bretanha e nos
Estados Unidos. Mas ao dizer predominantemente,
não dizemos exclusivamente. São importantíssimas
as contribuições, num e noutro modelo, como de
resto também no Brasil, do aperte fetto pelas escolas
e universidades confessionais, sejam católicas, sejam protestantes.
Este, Sr. Presidente, é um dado da realidade e
não pode ser desconhecido, nem desprezado. É ·
uma observação aplicável tanto ao ensino funda·
mental ou de primeiro grau, quanto de nível médio
ou do chamado universitário ou de terceiro grau.
No caso da universidade brasileira, ela não só
é tardia, como também em sua origem é oficial, na
medida em que as duas primeiras lnstttuídas no
País, a do antigo Distrito Federal e a USP, a Universidade de São Paulo, não nasceram de iniciativas do
Governo Federal, mas, em ambos os casos, de outras esferas de poder, como todos sabemos. A deci·
são de juntar antigos estabelecimentos Isolados de
ensino superior vinculados ao antigo Ministério da
Educação e Saúde, criado em 1930, na antiga Uni·
versidade do Brasil, na década de 40, com sede no
Rio de Janeiro, terminou se muniplicando e se gene-
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ralizz.Mo em todo o País, com a proliferação do modelo ®e se consagn.u na existência de cinqüenta e
qua:'o universidades federais, mutto embora tenhamos apenas vinte e sete Estados e um Distrito Fede·
ral em nossa estrutura federativa. Esse processo de
prontera;:ão a partir do financiamento centralizado
nos cofres da União e de gestão descentralizada,
mas sem autonomia, é a raiz de uma instttuição pe·
dagogicamente • permitam-me os Sr-c. Senadores
mais ligados à área, como o nosso querido Senador
e jurista Josaphat Marinho • s~mi-autõnoma, fmanceiramente dependente e adm~:•Istrativamente hibrida. Daí decorrem seus desvio:; e distorções, que o
ex·rettor, hoje Ministro da Educação, Paulo Renato,
não se cansa de diagnosticar.
Em razão desse processe de protneração ge·
neralizada na esfera pública, a::entuado nas dêca·
das de 50 e 60, e que ocorreu também na esfera privada a partir das décadas de 70 r. BO, o resun&do é
que o sistema educacional brasileiro tomou-se caóti·
co, distorcido ê incap;u de atender às necessidades
do País. O que ocorre em relação ao ensino universitário vernica-se também nos demais níveis e ludo
isso se reflete na existência de crianças em Idade
escolar que não têm acesso, por motivos econômi·
cos e razões sociais, ao ensino básico, gerarido a
existência de dezessete milhões de anaHabetos; de
um ensino médio cujos padrões de desempenho são
apontados como uma das defociências do ensino de
nível superior; e de um sistema universitário cuja
qualidade só ago~ começa !1 ser_ aferida com o reoém-instttuído exame de quatnicação, ·instttuído às
custas de tantas resistências pelo Ministro Paulo Renato.
O resun&do é que temos universidades públicas e privadas de boa e má qualidade. Dispomos de
centros de pesquisa de excelência em algumas instituições oficiais de ensino superior, mas sem sequer
dispormos de pesquisa, mesmo que elementar,
numa grande maioria. A integração dos três vértices
que deveriam cumprir a missão da universidade,
representados pelo ensino, pela pesquisa e pela ex·
tensão, existe em algumas universidade e é desconhecido em outras. Em outras palavra, Sr. Presidente, demos tratamento simétrico a instnuições sabidamente assimétricas em sua estrutura, organização,
desempenho e resun&dos. E o que é pior. as de meno~ desempenho são, em g~ral, 1.\S ·de maior custo.
Essas, Sr. Presidente, as distorções a que me referi
no início do meu pronunciamento.
O próprio Congresso Nacional sempre foi prolí·
fico em realizar inquéritos parlamentares sobre a
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educação no País, mas os conflitos ideológicos, políe filosóficos que se agigantam lá
fora se repetem aqui dentro, como se demonstrou na
Constituinte, e, em razão disso, o debate perde em
racionalidade enquanto o ensino perde em qualidade. Exatamente em decorrência de toda essa complexidade, as soluções são sempre provisórias, paliativas e ocasionais. E como são precárias, os problemas persistem, os desafios se agravam e as soluções são sempre postergadas.
·
Não adianta resolver a questão salarial através
de uma conta de chegar entre os nfveis e modalidades que oferece o Ministério da Educação e o que
reivindicam as entidades de classe dos professores
e funcionários. Parar ar a questão é adiar o proble·
ma, prolongar o conflito e protelar a correção dos
desvios.
·

ticos~conce~uais

Todos os diagnósticos sobre as deficiências do
sistema educacional brasileiro sempre apontaram
para a excessiva concentração de recursos no ensi·
no universnário, em detrimento da universalização
do ensino fundamental. A política educacional do
Presidente Fernando Henrique Cardoso se propôs a
inverter esse quadro e está efetivainente começando
a fazê-lo. Há custos nesse processo, e um deles, lamentavelmente, está se refletindo na precariedade
das condições materiais das universidades federais.
A oferta de autonomia universMria tem sido sistematicamente reje~ada por eminentes re~ores e professores, que apontam o risco da privatiZação do ensino univers~ário público. Pelo visto, Srs. Senadores,
não há possibilidade de aproximação possível, nem
técnica, nem financeira, nem politica, entre o que deseja o Governo e entre o que aspira a comunidade
universnária oficial.
Srs. Senadores, o que me parece racionalmente impossível é termos autonomia na despesa, que
não pode ter lim~es, e dependência na receM, que é
física e financeiramente limHada às possibilidades de
arrecadação.
Se quisermos resolver o problema das políticas
públicas, como ensinou o ex-Ministro Mário Henrique
Simonsen, toma-se impossível ter liberdade no ativo
e incentivos no passivo, porque o balanço não fecha.
Para resolvermos as aspirações de bem-estar e desenvolvimento económico e social, não basta distri. buinmos as proporções do PIB, mas temos que nos
limnar a proporções da carga fiscal que já ultrapassou 31% do PIB. Não basta ordenarmos as contas
públicas na área federal, porque, na maioria delas,
há responsabilidades compartidas entre União, esta·
dos e municípios, como é o caso da educação, da
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saúde e da segurança pública. Como sabemos, todas elas vão mal nas três esferas de poder.
Como dizia, no Senado do Império, o grande
jurista Pimenta Bueno, "todas as constnuições derivam historicamente umas das outras•. AesoMda a
questão histórica, dizia ele, resolve-se o problema.
Assim ocorre com relação à educação, à saúde, à
segurança, à previdência e a todas as questões sociais. Umas derivam historicamente das outras e resolvê-las historicamente significaria também solucioná-las definitivamente.
O que, a meu ver, Sr. Presidente -já concluindo " se toma razoável e imperativo é resolver a
questão histórica da Universidade Pública. Elas devem ter a oportunidade de decidir, em conjunto com
o Governo, que representa a sociedade que pagou
seus investimentos, seu patrimônio e todos os seus
dispêndios, o caminho e a ahemativa que querem
escolher. Ou têm autonomia de gestão e fiX3ção nos
seus limnes de financiamento em função de seu desempenho e do serviço que prestam à sociedade a
que servem, ou dependem exclusivamente do poder
público e não podem ter autonomia de gestão administrativa, pedagógica e financeira, com o que correm o risco de deixar de ser universidades, em seu
sentido e significação históricas. Este, a meu ver, é o
caminho para se resolver o impasse histórico, o confino polflico e o confronto ideológico que está na raiz
dos problemas e desafios da Universidade Pública
Brasileira. A autonomia implica dever de correr riscos quanto ao seu próprio destino e qualidade. A
submissão aos padrões burocráticos que regem a
administração não Impõe riscos nem deveres, mas
sim a possibilidade de seu próprio desaparecimento
como instituição.
Não é a retórica que vai resolver esse desafio.
Não são os discursos que vão solucionar os problemas, mas o meu impulso, neste modesto pronunciamento se baseia na convicção de que assim como o
. pensamento precede a ação, a reflexão precede a
solução.

É essa, Sr. Presidente, a única contribuição
que posso dar neste debate, nesta reflexão, e na
busca de soluções para o desafio histórico que enfrentam as universidades públicas brasileiras, o Governo, e, em última análise, professores, funcionários, alunos e a própria sociedade que quer o fim do
impasse. Fora desse caminho de reflexão, análise e
entendimento, a meu ver, a universidade pública não
tem futuro, nem solução. E se isso ocorrer, quem
perde não são os re~ores, alunos, professores e fun-
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cionários: quem perde, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, é o Brasil!
O Sr. Caslldo Maldaner (PMD!> SC) • V. Ex'
me concede um aparte, Senador?
O SR. GUIUlERME PALMEIRA (PFL·AL) •
Com muita honra, Senador.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB-SC) • Senador Guilherme Palmeira, V. Ex' usou a expressão
'reflexão para se encontrar. a solução'. Eu começa·
ria por ai, pela profundidade e abrangência que essas palavras refletem. Por meio da reflexão encontraremos uma solução. Nesta tarde, da tribuna do
Senado, V. Ex' convoca toda a Nação, todo o mundo universitário, todos nós para refletirmos, para darmos uma parada, a fim de termos uma visão mais
radiante desse universo. Admiro V. Ex' não é de
hoje, e agora ainda mais pelo pronunciamento medi·
lado, paulatino, profundo, que faz hoje nesta Casa,
onde faz uma reflexão sobre a história das universidades públicas do Brasil: o surgimento das primeiras
instituições na década de 30, as razões por que surgiram, inclusive em função da gu~rra do café com
leite, conforme a história relata; e mais tarde como o
Poder Público Federal começou a absorvê-las; como
diz V. Ex", só tardiamente a universidade veio para a
América Latina. O Brasil é um dos países que em última instância têm conseguido isso. Para ser breve,
Senador Guilherme Palmeira, o chamamento que V.
Ex' faz hoje, em função da paralisação das universidades federais • praticamente todas -,talvez até com
um adendo, quem sabe até, num sinal de diálogo,
porque ele é muito melhor do que o tiroteio • é melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos de
tiroteio; quem sabe dai possa surgir uma proposta e
levanta-se a paralisação, ao mesmo tempo em que
se constitui uma comissão representativa do mundo
universitário, junto ao Governo Federal, para, quem
sabe em 30 ou 60 dias, buscarmos alguns avanços
nesse campo e repensarmos a universidade brasileira, através do chamamento de V. •Ex"; até para não
haver esse prejuízo enorme que pode acontecer,
comprometendo, segundo alguns, já o primeiro semestre deste ano. Para evitar maiores prejuízos, é
necessário que haja o reencontro, haja uma reflexão
verdadeira, como diz V. Ex", para encontrarmos uma
solução nas próximas semanas ou nos próximos
meses, através de uma comissão representativa.
Meus cumprimentos, Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUIUlERME PALMEIRA (PFL·AL) •
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner, a contri·
buição de V. Ex" dá o fecho que eu gostaria de dar
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ao meu pronunciamento. Esta Casa pode meditar
sobre a sua idéia, levar para a apreciação do Governe•. dos professores, dos funcionários, da universidad~· de uma maneira geral. A partir do debate, do diá·
logo e, como digo no meu pronunciamento, da reflexão, poderemos ter uma ação. Queremos é solução
e esperamos encontrá-la, com a contribuição desta
Casa, da Câmara. do Parlamento, dos homens que
pensam neste País. O País não pode continuar a viver com essa interrogação em seu ensino superior;
quer-se acertar o ensino de base, mas precisamos
acertar o conjunto da educação brasileira.
Muito grato a V. Ex', Sr. Presidente, com as
minhas desculpas por ter uttrapassado o tempo que
me cabia; mas a minha intenção foi de ajudar em
uma solução para esse gravíssimo problema que
vive o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILOO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr's. e Srs. Senadores, há mais de três anos, todas
as regiões do Pais têm sido palco de escabrosos
acontecimentos que gritam contra o já insuportável
agravamento da problemática social brasileira. É a
escalada de conflitos envolvendo os sem-terra, multiplicando o número de vítimas. É a morte em massa
de doentes em tratamento hospitalar, como se deu
em Pernambuco. Ou a eliminação física de idosos
recolhidos a asilos beneficiados por verbas governamentais. Ou, ainda, os incessantes levantes de presos, impulsionados pelo desespero a que são conduzidos pela desumana situação em que vivem. É o
morticínio de recém-nascidos em hospitais públicos
desprovidos de recursos para seu atendimento. São
as incontáveis demonstrações de prepotência e
mesmo crime de corporações do Estado destinadas
à segurança dos brasileiros.

É um sem-fim de incidentes que estarrecem os
brasileiros. Simuitaneamente, muttiplica-se o desemprego, produto de uma política que fere nossa soberania.
O desespero já alcança considerável parcela
de nosso povo, fruto do sucateamento da nossa
rede hospitalar, de forma que a saúde dos brasileiros se tome problema de cada qual e alimente o poderio dos pianos de saúde privados, impostos a uma
população condenada a contínuo empobrecime11to.
Diversos fatores contribuem para a desespe·
rança do nosso povo. E tudo se soma à escassez de
escolas de qualidade continuamente decadente. Es-
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tàmos, neste momento, assistindo à prolneração da
greve dos educadores e professores que reivindicam
salários mais justos, visto que os aluais sio lnsufi·
cientes este tema, aliás, foi abordado, há poucos
Instantes, pelo eminente Senador Guilherme Palmei·
ra desta tribuna, pronunciando-se sobre a greve e a
crise da universidade brasileira e, em especial, a pú·
blica.
No setor econ6mico, surgem os primeiros resultados das privatizações efatuadas: crescentes
empréstimos ele bancos ofiCiais às novas empresas
privadas. E tudo Isso sem me deter nas agruras do
povo nordestino, atormentado pelas agruras da fome
e sede.
Nesse panorama sombrio, em que se aproximam as novas eleições, há que se aplaudir a salutar
Iniciativa da Arquidiocese de São Paulo, que está
promovendo ampla campanha com a finandade de
realçar, perante a Nação, a impor1âncla decisiva do
Poder Legislativo, na solução desses problemas sociais.
· A Igreja está dando entusiástico apoio, i:onforme noticia a Imprensa, com objetivo ele conscienti·
zar, em todos os níveis e em todo o tenitório naciona~ os brasileiros do valor fundamental da escolha
de seus representantes no Senado e na Câmara dos
Deputados.
·
·
·
O Jubileu do Ano 2000, promovido por Joio
Paulo 11, Papa de carisma universalmente reconhecido, conduzirá a Roma incontáveis caravanas, do
Ocidente ao Oriente, em uníssona concordância sobre a urgência de lazer predominar no mundo justiça
e solidariedade, promovendo-se o resgate de dívidas
sociais que pesam sobre a maior parte da hurnani·

dade.
Atendendo à convocação de Roma, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem promovendo sucessivas Semanas Sociais Brasileiras, lllOitimento de conscientização sobre os dilemas destes
tempos, a fim de que o próximo século represente
novo e feliz porvir para a humanidade, com o preva·
lecimento da justiça e da fraternidade.
A cada Semana Social Brasileira, rumo ao
novo milênio, a sHuação do País é objeto de prolun·
dos estudos, seguindo-se o seu debate em todo o
território nacional. Isso se dá simultaneamente, Sr.
Presidente, com o esclarecimento da decisiva impor·
tância de Câmara e Senado, para que se governe
consoante o sentimento nacional. Professores e es·
pecialistas de renome participam da elaboração da
· temática de cada Semana, propiciando ao povo melhor informação sobre nossos problemas e, principal·

menta, sobre a C"lnd.rta governamental. Busca·se,
num esforço G.Je atingirá cada vilarejo brasileiro,
conscientizar a Nação sobre o capHal signifiCado do
Legislativo e, assim, a necessidade do eleHor acompanhar, atentamente, a atuação daqueles em quem
votou •.
Predomina, aqui, a fusio de princípios ele ética,
sem os quais tudo se toma vão. Convoca-se o alei·
tor a uma luta pela ética na polftica, pondo- se fim ao
triste espetáculo de troca de legendas partidárias, fe. ·
vendo a Infidelidade aos eleHores - e, assim, à Na·
ção - a extremos lastimáveis.
Ao concluir, lembro com saudades do nosso U·
der e companheiro Humberto Lucena, que presidiu,
de forma Incisiva, para nosso orgulho, a Comissão
Temporária Interna, Incumbida de estudar a reforma
politico-partidária. Destaco, ainda, dentre tantas propostas apresentadas, aquela que objelivava r~quidar
os abusos hoje existentes, purif.cando-se a representação popular llor meio de adoção de medidas
'"que fortaleçam os partidos políticos, cujos membros
hAÕ de· ser. submetidos à disciplina partidária, sob
pena de pronta perda de mandato, como se dava
antes do Movimento de 64. Nessa ~poca. as direções de partidos, por suas executivas, traçavam orieniaç!o, em questões de ielevAncla...Pb.rig""toriamente
seguida por Deputados e Senadores, sob· pena de·
. perda de mandato, com a llnica exceção ele questão
grave de consciência, reconhecida pela direção par·
tidária, ·assim liberando seu representante do dever
de submeter-se à ilenberação adotada. ·
I

.

•j

!

,

:

'

· LOuvo, finalmente, Sr. Presidente, a unanimida·
de com que personalidades do Pais apontam a au·

eêncla de ética como fonte dos males que ora nos
afligem, desmoralizando nossas agremiações e, infelizmente, atingindo a honorabilidade do Congresso
Nacional. Este é um problema da máxima importância para nossa democracia representativa, que acredHo encontrará solução adequada em nova legisla·
ção sobre partidos políticos, deliberando os paria·
mentares livremente, obedientes apenas às obriga·
ções éticas que os unem a seus respectivos partidos
e, por meio destes, à Nação brasileira.
.

'

.

Sr. Presidente e nobres Colegas, eram essas
algumas das reflexões que eu não poderia deixar de
trazer a este plenário no momento em que um movi·
mente nacional, encabeçado pela CNBB e por ou·
Iras Igrejas, leva uma mensagem missionária a todos os quadrantes do Pars. Reflete ele sobre o Jubi·
leu do Ano 2000, a virada do século, a ética e, princi·
palmente, os problemas sociais.
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Neste momento de reflexão, em que se prepara também um pleito do qual sairá um resultado para
a virada do século, não haveria por que não trazer
esta contribuição ao plenário do própric. f,r.nado.
Como dizia o Senador Guilherme Palmeu·~. com
essa meditação poderemos encontrar a solução
para os problemas do País.
Eram estas as considerações que eu gostaria o..
lazer nesta tarde, Sr. Presidente e nobres Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - H~
três Srs. Senadores inscritos" para lazer comunicações inadiáveis. Em vista disso, para que a Casa possa ouvi-los, prorrogo a Hora do Expediente por 15
minutos, na forma regimental.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
- Sr. Senador Geraldo Melo, Presidente em exercido
do Senado Federal, Sr"s. e Srs. Senadores, em verda·
de apenas peço ao Presidente que me conceda a palavra quando o assunto é urgente, o que é o caso des·
la matéria, porque representa o ple~o de cirx::o mil empregados e aposentados da Eletronórte.
Trata-se de um apelo aos Ministros que votam
a parte económica do Conselho Nacional de Deseslatização •. Refiro-me nominalmente ao Ministro do
Planejamento e Orçamento, Paulo Paiva; ao Ministro
da Indústria, do Comércio e do Turismo, José Bola·
logo Gonçalves; ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan e ao Ministro-OChele da Casa Civil, Clóvis Carvalho. Apelo a S. Ex's para que prestigiem esse pleito, dada a urgência da matéria, que está para entrar
em votação na próxima reunião.
Recebi expediente do Clube de Investimento e
Participação dos Empregados da Eletronorte. Sr.
Presidente, peço que V. Ex" determine, na formaregimental, que esse texto conste do Diário do Senado
e que também seja enviado expediente a essas autoridades que acabo de relacionar, para que dele tomem conhecimento em caráter ofiCial e possam determinar as providências cabfveis.
O texto é o seguinte:
Ao

exm•sr.
Senador Bernardo Cabral
Em mãos

Excelentíssimo Senhor,
Nós, os mais de 5.000 empregados e
aposentados da Eletronorte, que construíram a inlra-i!Strutura energética da Região
tlorte, e agora representados pelo Investi·
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norte, precisamos do apoio de V. Ex" nas
negociações ora em desenvolvimento com o
Governo Federal e o BNDES, no sentido de
sensibilizá~os para que possamos participar
da privatização dos ativos da Manaus Energia SIA (Eletronorte), nas mesmas condições
já oferecidas aos empregados de tantas outras empresas federais desestatizadas,
quais sejam:
Deságio de 70"/o (setenta por cento)
sobre o preço mínimo do leilão;
Representação dos empregados nos
Conselhos de Administração e FIScal da empresa;
F'onanciamento direto do BNDES para os
empregados, reduzindo os custos fonanceiros;
Prazo de atrortização rrirWnC> de 8 anos; e
Prazo de carência de 2 anos.
Para tanto, encaminhamos, em anexo,
docume~to sobre a participação dos empregados da Eletronorte na privatização dos ativos da Manaus Energia SIA, detalhando
nossas necessidades e os motivos que justificam tal pletto, assim como também a Carta
de Princípios do lnvestinorte.
Certos da compreensão e sensibilidade de V. Ex" quanto ao nosso pletto, antecipadamente agradecemos e colocamo-nos à
sua disposição.
Atenciosamente,
Assina a carta o Sr. Fernando Inácio Borges da
Silva Bastos, que é Diretor e responde pela Presidência do lnvestinorte.
Sr. Presidente, deixo que V. Ex" determine,
como há pouco requeri, o registro da participação
dos empregados e da declaração de princípios nos
Anais da Casa, mas não me furto de mostrar onde
reside a injustiça.
A participação dos empregados na privatização
de empresas federais já privatizadas está sendo feita da seguinte forma: na Copesul, os empregados
estão obtendo 70% de deságio, que é o primeiro dos
~ens que aqui se pede; na PqU, 70"/o de deságio; na
Açominas, 70% de deságio; na Petrollex, 70"/o de
deságio; na Foslértil, 70% de deságio; na CST, 70"/o
de deságio; na Cosipa, 70"k de deságio; na Usiminas, 70% de deságio; e na Acesita, 70% de deságio.
Apenas na Companhia Vale do Rio Doce, o deságio
foi de 66%, porque os empregados negociaram um
deságio menor, em troca de um maior percentual de
ações. Com isso, eles obtiveram 6,31% das ações
preferenciais da Çompanhia.
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Pergunto-me: será que isso oc:one porque, no
Norte,-.eles ficam esquecidos? Com isso, tertam dar a
esses cinco mi ef11lregados e aposentados um deságio
sobre o preço minimo no leião diferente do que foi concedido aos demais ainda há pouco aqui elencados?
Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex' que,
juntando esses documentos, ofteie ao eminente Mi·
nistro-Chefe da Casa Civil, ao Ministro da Fazenda,
ao Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo e
ao Ministro do Planejamento e Orçamento, porque,
em breve, será decidida a votação da parte económica, exatamente quanto ao deságio. Tenho certeza
de que, com esses esclarecimentos, S. Ex's darão
um tratamento equânime e justo, até por que são
cinco mil empregados.
,
Era a comunicação urgente que tinha a lazer,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNAROO CABRAL EM SEU PRO.
NUNCIAMENTO:
INVESTINORTE - CU.. de lrwes1imonto o Participaçio
dos En1>n>gados da Ele-.
· ASS: Pllftlclpaç6o _ . - de El.ETRONORTE
na pmolb:a;:io -111wo de llonaus Energia SIA
O INVESTlNORTE - Ocbo de lnvestimel1to o Pll!tidpaçiio
dos [il .. &gid:>s da Eletrono<te-. ~os ..... egados.
- - d e Elelronorle, na aqoislçlo das aç6es da Manaus
Energia SIA."'*' lotelles 'destinado pela lei,.. 9.491, de 9-91997, cem o olijeiM) de pat1idpar elativamente de oastão da
..... ompresa. Nossa carta de ptnclplos .. """ib&-18 anexa. demonstrando a pos1ura de nosso Oube.
Slo l a 1 o s - oobnl OSlo assunto:
1') DeWio .. condlç6os 8COiiClmlcas locais,

cen:a de 20%

d o s - de ene<giaolétricade-lio lgadoe ......
- - · o que vai n!qUOnl(, pelo 110\10 contralador ela ...,.
preea. """' açAo, conquanto que liiT'C)I1IS8riB adaptada a essa
180iidade, de modo a oe ev11ar um proillema .loc:ial de grardos
pcpoiç6es.
.
'

tom,-··

o lrwes1i11011e
o ""'""'"''IÍS$0 de
defender, como panldpa11te da nova ompresa. a preservaçlo da
qualidade dO oeMço de "'*Via elétrica aoe n100&d0ies da cidade
de Manaus. Nossa carta de prindpios. anexa. Mmbelece claromente o nosso co ''"'"' iss.l COiTi a quaJidada dO oeMço de oner·
gla oiétrica.
2') Os ~ """"""" podem lidqljnr as aç6es da
_ . , . privatizada medianta l'nandamonto dO BNOES.
3') A Cri:a garantia possfvet para o ftnandamento alo as
próprias aç6es odq\iridas.
4') Como. garantia' ccnslftulda petas próprias aç6es odqtiridas (ativo da praço varlilvel no rnen:ado de capitais), o """
. - deYe atingir um mfnlmo de dUas vezes o , _ dO ftnanda·

manto.
5') Com um deságlo d e - 50% IObre o praço mf'*""
dO loUoo. proposto palo BNOES, 11118 pequena variaçAo dO praço
doo eç6oe, para menor, faz COiTi que o banco llnandadOr lquide •
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_.,çao da linanciamen1o (por nonna dO Banco Clntl'al) o, ~
oeqOent""""'te, aruo a partidpaçAo dos "'"' egadOs na , _

ompresa.
A nossa oolidtaçio 4 que o deság;o a ser bacio palo Ccnlelho Nacional da oes-tizaçio, para que os ~ da
Eletronoi1o adquiram os aç6es ela Manaus Energia SIA. soja de
70% (setenta por conto) dO pr8ÇO mfnimo dO foiiAo.
·Eslamos ~a pecimos o exame de V. Exda., de
que trata-se de um pensamento enganoso, a suposição de que
cem um deságio menor o gavamo anecadaria mais, pela venda
das iiObras das aç6es aoe llO\IOS oontn:>tadoras. Occrra que os
8tra<O" •<as do marcado de capitais negociam OS1a pal<oia
das aç6es nAo ccmpradas pelos ......&gid:>s. , _ , . procuração des1es, pagando una bagateta, muilo abaixo dO.- dO 6glo
dO leilão, frustrando o que o gavamo pretliniia anecadat. Nesla
lituaçáo o gavamo nAo onecaCia mais, os ..... egados IAo P<ajudic:ados. ..........,., ainda um nsoo fiscal, a a nossa partidpaç6o
na adimlotraçAo das nows """""""" torna-se clablitada ou

mesmo inpossibilitada.

' Isto posto. oncarecemos que o deságio vial>llze a partidpaçAo dos omcxegados e aposentados da Eletronorle na nova

'menta
"""asa.a 1ftuio lnformatiw.
v. sa. ooseMit no
que o deság;o

8n8>iO,IomeddO aildusiva-

podendo

da 70% ( - por
conto) IObre o preço mfnimo do leMo 14 encontra-se ""'ISIIgradO
em Iodas as pri'olatizaç6es da """""""" laderais fé ocorridas; pois
este ' o deság;o que vlalliiza oos """'egados lnandar a c:ornpra. das aç6es das etlipi a desertnt!zadas

PAATtCIPAÇÃO

oOs EMPREGADOS

NA PRIVATIZAÇÃO OE EMPRESAS
FEDERAIS JÁ PRfVAllZAOAS
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70
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70.
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r> Ganho dos ...... egados
ri Os '"""&gados da Vale dO Rio Oooe negociaram um deúg;o
menor, em 1r0ea de um maior pa<cantual de aç6es, 6.31% (seis a - o um conléslrnos por c:onto) deS eç6oe pnileranclais da Companhia

CARTA OE PRINciPIO 00 INVESTlNORTE .

As oondiç6es para a pa111dpaçlo dos 8IT1lfegadOI no proo

cesso de privatização das '"""asas laderais procisarn ...,.. a partir dOI prtnc/pioS que clat8rminatam olnstitliçio portlo
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~.'os quais di~ a seg..ir, o ConstitUOIT>S8 nos princf·
pico que defendemos:
llossos Prlncfpõos

I) Propo!ciouar rec:ou."Mtdmento aos emprt!ga·
dos - pelo hbalho ... cms1nJÇác 00
suas respectivas empresas;

b)llernoost-ar o apreço pelos.'"'~ por.,..,.

111 da Ulião, amo ac:iorisla wili- das~.
liants das prollnlas IT"lJCianças. IBnsões • inltloz:as que
a priva1!zação pode<á provocar na
pessoas;

vida-

c) Elwolver os ~egados com o pn>grama de
privatizaçAo, paJ1icipando l1iva • positivamen1e:
c!) Democratização do capital das _.,.as,
pela polwrtzação do IJniver50 de acio<istas;

o) Fortalecimenlo do mo<eado de capitais, pelo
ingresso de grande número de novos partic:ipantes;
I) lnsttir no Ekasl o...,.._ 110 de qlinla gecação,
c:nde os •• \A ega::kiS passam a ser sócios da suas respectvas envesas. O ii8U 8r"MliWnontl e """"'""" com as
,_,.de ..... orgarQaç6os- de .... . . - por ...
z6es _.... 'allahstas. e passa a,... Wl<:Uact>.lant>ém,
80S seus i ib
M patJiliO tiaS OU adonários;
g) Oualidade do seMço de ~ elélrica eslatulário ela pai1idpoção dos 811ll'09"•
dos no processo de dosestatização com a manutençAo
ela qualidade do seMço de ene.gia tlétrica ~ à
poptJiaçio.

OOiiip10iiiiSSO

Para que estes pr'nclpõos possan ...- alcaiÇ8dos, as conciçóes para a eletiw par1icipaçio dos ••poga<kis pruc;,an lowr em
CXlt'ita lllgln; ieqiOsitc&. sobre os quais passat8rTiOS • <lsseilat.
Requisitos:

o) rep<esentaçio dos eu .. oga<kis na Mni-..çlo das
empresas priva-. mediante a sua par1lclpaçio no Conselho
de Admir"is1raçAo das ~osas. com possibilidade de """""""'
una de suas direfDrias;
b) mprasentaçAo dos ~ no Conselho FISC8I ela
~ priva!izacla - oomo ocionistiS ninoritários, com paiticipaçio OJillf8SSiva na empresa. t:>ma-se ~e • .,..,...,-,ça
dos~ no Conselho F1SC81 ela mesma;
.
c) partidpaçáo aáonária oxp!9SSiva- de modo que os omprngados sejam eletivamente sócios das empresas em que lraba·
liam; pelo menos 10% (dez por cemo) das aç6es, a m o Ieee o lei 9.491, de i-&-97;
c!) deságio que viabilizo a oomp<a das aç6es- ...-ando que:
1. a única garantia ela qual os o111poegados disp6om para o
financiamento, são as próprias aç6es:
2. os bancos rapnss :'01 as exigem garantia. quando estas
são aç6es, ro mirimo duas vezes o valor do lnanciamontD:
3. por norma do Banco Central, quando a garantia fica
ilboiliO do valor COI •balado (queda na Bolsa p.o.), a cperaçio d
automaticamente lquida.
Assim ..roo, o deságio que viabiliZa a oomp<a das aç6es
6 de 70 (setenta por cento), Já coosagrado em t>das as privatiza·
ç6es do empresas federais Já ooontdas.
o)lnanciamonto diroto do BNDES para os 811ll'09"dos,
8Yi1ando-se CUS10S adiciof>ais com o pagamomo de agente _ . .
sador, o que reduz a capaddade de
dos ornp<egados:
I) modelagem da de loima • pulverizar. possa das
aç6es,.domocto1izando o capital das novas empresas e garanlindo a formaç6o de um mercado para os B1iYos onYOMdos.

pa-

MAIO DE 1998

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
será atendido nas suas recomendações, no seu nr
querimento, de acordo com o Regimento.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Muno obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável,
por cinco minutos, ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para
uma comunicação Inadiável.) - Sr. Presidente,
Sr"s. e Srs. Senadores, em data recente, fiZ breve
pronunciamento nesta Casa, apelando para que se
encontrasse uma forma de cessação da greve uni·
versMria que ora se estende a todas as universidades federais do País.

Ontem, convidado, participei de uma assembléia de professores, alunos e servidores da Univer·
sidade Federal da Bahia. Foi uma reunião séria, opi·
nativa, sem nenhum excesso. Discutiu-se o problema da universidade quanto posslvel, em caráter geral e, de modo particular, em relação à greve e aos
motivos que a determinaram.
Apreciados esses assuntos, o coordenador da
reunião fez-me apelo para que atentasse para o pioblema de se tratar de uma greve de âmbtto. nacional,
abrangendo todas as universidades ofiCiais, e para
que, em função disso, sobretudo, a Mesa do Senado, corno Casa da Federação, pudesse incumbir-se
de encaminhar uma solução junto ao Poder Executi·
vo, especialmente perante o Ministério da Educação.
Declarei na reunião que nada poderia assegurar, nem garantir. Prometi apenas que traria o problema ao Senado e transmitiria o apelo da oorronidade, no sentido de que se encontrasse um meio de pOr
termo à divergência que se prolonga - vai por mais
de um mês - , e com riscos evidentes para a comunidade universitária e também para o Governo.
Não se trata de uma greve comum, mas ·de
uma greve iniciada por professores que, corno aqui
salientei antes, comumente não se envolvem na pa·
ralisação dos serviços, são, antes, forças moderadoras dos desentendimentos. Nesta oportunidade, entretanto, o corpo docente é que tornou a iniciativa do
movimento, que, convém que se frise, se estende,
neste instante, a todas as 52 universidades ofiCiais.
O caso , portanto, requer especial ponderação,
sobretudo porque não se trata de uma greve violenta, mas de uma greve de reivindicação, com motivos
expostos e, em boa parte, reconhecidos pela própria
Administração Federal.
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Parece-me, portanto, qÜe o apelo de professores, alunos e servidores da Universidade Federal da
Bahia tem justos fundamentos e que a Mesa do Se·
nado bem pode tomar a si o encargo de desdobrar
conversações. Tanto mais oportuno será fazê-lo
quanto se encontra, neste momento, na Presidência
da Repúbfica, o Presidente desta Casa e Presidente
do Congresso Nacional, o Senador Antonio Cartas
Magalhães. Tomando conhecimento - . por intermédio de V. Ex' e de seus c;ompanheiros de Mesa do assunto, Sua Excelência poderá lnterterir, com
sua autoridade, para encontrar o caminho adequado.

Cumpre esclarecer que, iniciadas conversações
entre o Ministério e a comunidade universitária, o Mi·
nistro fixou uma data, até o dia 23, para que cessas·
se a greve, e que, se tal não ocorrer, determinará a
sanção de corte de ponto e, conseqüentemente, de
desconto de salário.
Não é hora de discutir-se a procedência da
greve, a sua improcedência, nem a razão ou a semrazão da orientação ministerial. O problema é que se
trata de assunto que está perturbando a vida univer·
sitária do Pafs e que repercute sobre a administra·
ção, pois que à base de tudo está a discussão dos
salários Impróprios ou defiCientes do professorado.
Mas não é Isso de que se trata perante V. Ex'
e os seus companheiros de Mesa; é apenas de lhes
dar conhecimento do que ple~eia a comunidade universitária da Universidade Federal da Bahia, no sentido de que o assunto seja conduzido pela Mesa do
Senado. V. Ex' verifocará o melhor caminho para
fazê-lo. Não houve exigências. Houve o apelo para o
encaminhamento. A forma de o fazer V. Ex' estabelecerá, abrindo conversa, provavelmente com o Ministro da Educação, ou talvez com o próprio Presidente da República, que é o Presidente desta Casa.

É este o apelo que transm~o a V. Ex', na expectativa de que se encontre uma solução, que não
signifique desprestigio para a autoridade nem também hurrulhação para a comunidade universitária.
É o que transm~o a V. Ex', na expectativa de
que levará na devida consideração o apelo fei\o.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência levará, naturalmente, na devida consideração o
apelo que V. Ex' transmite, não apenas porque, partindo de V. Ex', como de hábito, se trata de uma questão
da maior relevância para o País, mas porque V. Ex'
expressa uma preocupação da qual partilhamos todos,
no sentido de que se possa encontrar, o mais rapida·
manta possível, uma solução para essa árfiCUidade

III

que se estabeleceu para a universidade e, sem dúvida, para o Governo, para o alunato, para o Pafs.
Tenho certeza também, Senador Josaphat Ma·
rinho, de que o Sr. Ministro da Educação está tão
preocupado ou mais do que nós, dada a sua responsabilidade direta nessa matéria e as suas reiteradas
demonstrações ao Pafs do deseío de realizar, à fren·
te daquela Pasta, um trabalho à attura do que vem
realizando em todas as outras frentes.
'

Afortunadamente, o apelo de V. Ex' é para que
a Mesa do Senado passe a ser intermediária da busca dessa solução. Ocorre que, hoje, a Mesa do Senado Federal está mu~o bem representada no Poder
Executivo; pois o Presidente da Mesa e do Senado é
também o Presidente da República.
Transm~irei ao Presidente Antonio Cartas Magalhães o teor do apelo de V. Ex' e estou certo de
que Sua Excelência terá, como de costume, sensibifidade para um problema de tal relevância, pois
sabe, como também sabe V. Ex', que se houver necessidade do concurso e da contribuição dos demais
Membros da Mesa todos teremos a ínensa satisfação
em colaborar para q~ o problema seja resolvido.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, por cinco minutos, para uma comunicação, ao Senador Mauro Miranda.
I.;,

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Para
uma comunicação.) ;- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores, a população de Goiás recebeu como um
golpe Inesperado a liquidação do Banco Brasileiro
Comercial, decretada na úttima sexta-feira. Com o
açodamento da decisão do Banco Central, as negociações para a formação de sociedade com um banco estrangeiro foram interrompidas, restando agora
a ameaça de desàparecimento de setecentos empregos e o risco de um longo calvário para os pequenos Investidores recuperarem os seus depós~os.
São males que poderiam ser defin~ivamente emdos se houvesse uma solução negociada para a crise do único banco privado do Estado de Goiás.
Minha presenÇa nesta tribuna tem um objetivo.
Em nome de todo o povo goiano, que represento nesta

Casa, quero transmitir um apelo eo Ministro da Fazenda e ao Presidente do Banco Central, para que garantam uma solução dEi mercado que não prejudique nem
os eflllregados e
os ilvestidores do Banco Brasileiro Comercial. A liquidação deve ser rápida e não
deve ~ir que o Banco seja adquirido por outro gru. po, nacional ou estrangeiro, para que as suas vinte e
cinoa agências não sejam fechadas.

nem

.

I

.
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Gostaria de recordar que, na semana passada,
o meU- Estado recebeu a visita ilustre do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que foi assistir err>
Acreúna o inicio da colheita de algodão. Foi mail
urna grande prova do respe~o e da consideração
que o Governo de Sua Excelência tem demonstrado
com o nosso povo e com os interesses do nosso Estado. O BBC era uma dessas instttuições que têm a
cara de Goiás. O Banco mantinha uma interface de
identidade com o povo e com a economia do Estado.
· O 'desaparecimento do Banco é como a perda de
urna parte do nosso perfil.
Por Isso, estamos na expectativa de uma solução que ajuste as necessidades de saneamento
com o espfrito de amizade e de parceria que existe
entre o Palácio do Planatto e as nossas Bancadas
no Congresso. Não queremos nada que não seja eticamente correto. Queremos a conclusão rápida das
ações de fiquidação e o encaminhamento de negociações para a absorção do BBC por outro grupo.
Garantindo a continuidade do funcionamento das
vinte e cinco agências, manteríamos os setecentos
postos de trabalho, e os investidores não teriam de
esperar anos e anos para garantir os seus direttos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muno o~rig~do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - Sobre
a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos
pelo Sr. Presidente Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO W 106, DE 1998
Acrescenta dispositivo ao ar!. 774
da Consolidação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 19 0 art. 774 do Decreto-Lei n• 5.452, de 19 de
maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte §
2", numerando-se o atua1 parágrafo único como § 1":
"Ar!. 774. •..........................................
§ 1• ··············-··~································..
§ 2" A divulgação dos atos e termos
processuais, dos despachos, de decisões incidentais e das intimações em jornal oficial
ou correio far-se-á no prazo de quarenta e
ono horas. Decorrido o prazo, poderão os litigantes, às suas expensas, promover a publicação, recebendo vista dos autos, para
esse fim". (NR)

Art. 2" Essa lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação

O prest•gio do Poder Judiciário, sensivelmente
abalado perante os jurisdicionados que, não $ando
técnicos em diretto, atribuem a demora unicamente
aoz jufzes, por justiça, deve ser restabelecido.
A elevação do número de processos ajuizados
é progressiva e 'peimanente, em decorrência de fatores múltiplos, econOmicos e sociais. Sendo morosos
os julgamentos ante a def<eiência das normas processuais, a demora para a solução final será uma
constante, por mais que os magistrados, como sempre acontece, se esforcem para demovê-la.
O aumento de órgãos judiciais e de juizes, diante
desse quadro, jamais será suficiente para atender ao
número de processos pendentes e ajuizados.
Muitas atterações foram até aqui introduzidas no
Ambno do processo do trabalho. Infelizmente, porém.
não representam mais que meros retoques paliativos.
Assim, preconizamos a presente rnodifK:ação
nas regras do processo da justiça trabalhista, COf!10
solução . técnica capaz de Instrumentalizar a sua
atuação rápida e eficiente.
-oe nada !i:liailtããiãi riows ;nas. mais vagas para
juizes tlgaâls, c!assistas, funcionários e dx:iais de j.JSIÇa
quando já se sabe de armrão que a soLoção da morosidade da ;JStiça se enxnra ra sqeação dos ertraves aiados pelas aluais regas do pcx:esso trabafistl.
A medida ora proposta f82-se necessária para
tomar efetivamente ágn o processo do trabalho, um
direno daquele que recorre à· Justiça do Trabalho
buscando manifestação sobre sua pretensão.
Pelo exposto, esperamos contar com o apoio
dos Ilustres membros desta Casa para a aprovação
deste projeto.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998. ·Senador José lgnáclo Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo DL n• 5.452, de 1"-51943, DOU 9-5-1943
Art. 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste Título contam-se, conforme o
caso, a partir da data em que for fen& pessoalmente,
ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no jornal oficial ou no que for afocado o
edttal na sede da Junta, Juízo ou Tribunal.
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Parágrafo único. Tratando-se de notifocação
posta},- no caso de não ser encontrado o destinatário
ou no de recusa de recebimento, o Correio focará obrigado, sob pena de responsabilidade do servido, a
devlvêla, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao
Tribunal de origem.

{À Comissão de ConstituiçAo, Justiça e
Cidadania • decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 107, DE 1998

Altenl a redação do § S' do an. 789
da Consolldaçio das leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 1 O § 5" do art. 789 do Decreto-lei n•
5.452, de 1• de maio de 1943, passa a vigorar com a

agilidade nos processos, é que estamos propondo a
presente alteração do§ 5 1 do art. 789 da ClT.
Como é sabido, a simples formação de um
agravo de instrumento, no sistema vigente, com as
Intimações e passagens por setores para extração
de peças, demora em média mais de seis meses. 1':
lnconcebfvel, mas é a reafldade. A adoção da extra·
ção das peças pelas partes que eliminará essa delonga.
: Estamos certos que a medida ora Stbnetida à
apn!Ciação dos lustTes Pares é uma altemativa técnica
capaz de Instrumentalizar a atuação célere do juiz.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998. - Senador José lgnáclo Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA

seguinte redação:
0

Art. 789.........__,................- ..........

§ 5" Os traslados e quaisquer peças
para a formação de Instrumentos devem ser
providenciados pelas partes ou seus procu·
radares, devidamente constitufdos, às suas
· expensas e em locais de sua escolha, equl·
pados para extração de cópias. Os autos
deverão ser devolvidos em quarenta e oito
horas, cabendo ao' diretor de secretaria ou
chefe de setor proceder à competente conferência e autenticação.

.....·--····-·-·-·-··--······-·--··-··--··'

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
1

'

· Ju.•llfi~:;Bçio

O cidadão, quer seja ele empregador ou empregado que procura a justiça do trabalho necessita
de que esta se manHeste sobre sua pretensão e lhe
defina a solução da maneira mais rápida possfvel.
A solução, tanto mais rápida quanto possfvel, é
Importante para as duas partes litigantes. Ao efl1lregado porque não vê tansfigurado seu direho, causa·
do pelo longo tempo de espera. Ao empregador por·
que a pendência judicial acarreta maHlstar à empresa. enquanto não decidida. '
Por outro lado, totalmente incoveniente se apresenta a expectativa que gera ircerteza e ansiedade.
Na presente ecouomia, que é estável, nenhuma vanta·
gem financeira resultará da delonga do litfgio.
Ao mesmo tempo, a· sociedade necessita da
breve decisão, sobretudo para melhor desenvoM·
mento dos negócios.
I
Nesse sentido, com vistas a dotar a justiça traba·
·llista de instrumentos que lhe possibilhem dar maior

. CONSOUOAÇÃO DAS LEIS 00 TRABAU\0
Aprovada pelo Dl n• 5.452, de 1"-5-43,
DOU 9-5-1943

Art. 789. Nos dissfdios inárvlduais ou colotivos do
trabalho, até o jJigamento, as custas serão calculadas
prog~ivamente, de acordo com a seguilte tabela:

. § 5° Os emolumentos de traslados e Instrumentos serão pagos dentro de 48 (quarenta e oho) horas
após a sua extração, feho, contudo, no s.to do requerimento, o depósho prévio do valor estimado pelo
funcionário encarregado, sujetto à complementação,
com ciência da parte, sob pena de deserção.
(À Comissão de ComtituiçAo, Justiça e
Cidadania -decisão terminativa.}
PROJETO DE LEI DO SENADO Nt 108, DE 1998

.

Altenl a redaçio do an. 7fi1 da Con-

aolldação das Leis do Trabalho.
· O Congresso Nacional decreta:
Art.1• o art. 7fr7 do DecrettX.ei rf' 5.452, de 11 de
maio de 1943 passa a vigorar com a segulrte redação:
•Art.' 7fi1. A compensação, ou retenção, será admhida somente para créditos de
natureza trabalhista, podendo somente ser
argüida como matéria de defesa•.

Art. 2' Esta lei entra em Vigor na data de sua
publicação.

'
Justificação

Ainda que mais simples e Informal do que o
processo civil, o processo do trabalho ainda 'nã
adotou as regras que se fazem necessárias pa ,

\14
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real e efetivarnente tonar-se ágil, como tem dire~o
aquele que bate às portas do Judiciário Trabalhista,
buscando manifestação sobre a sua pretenção
oriunda de um contrato de trabalho.
A solução, tanto mais rápida quanto possível, é
importante para as duas partes litigantes. Ao empregado, porque não vê transfigurado seu dire~:. cau·
sado pelo longo tempo de espera. Ao emprepador,
porque a pendência judicial sempre mantém mal-es·
tar na empresa, enquanto não decicfoda. Ademais, a
expectativa, convivendo com a incerteza e a ansiedade, apresenta-se totalmente Inconveniente. Sobretudo numa economia que se quer estável, corno a de
nosso País, nenhuma vantagem financeira advirá da
delonga do l~igio.
No campo do regrarnento concreto, entendemos que a compensação ou retenção somente poderão ser alegadas quando se relacionarem com
matéria trabalhista.
Na verdade, a mudança que ora propomos
consagra o Enunciado n• 18, do Tribunal Superior do
Trabalho, ln verbls:
"A~ na Justiça do Tlllbatlo,
está res1riliva as dívidas de natureza~·.

Dirimem-se assim, por completo, dúvidas que
vêm sendo levantadas em relação ao teor do dispos·
to no art. 7õl da CLT e que vêm comprometendo
sobremaneira a agilidade da justiça trabalhista.
Sara das Sessões, 19 de maio de 1998. - Senador JOIU! lgnáclo Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOUDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo DL n• 5.452, de 19-543, DOU 9-5-43
Art. 7õl. A compensação, ou retenção, só poderá ser argOida como matéria de defesa.

cA Coml:;slo oo Constituição, Justiça e
Cidadania - doclsilo terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 109, DE 1998

Altera o art. 628 da Lei n• 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Proces·
ao Civil).

Congresso Nacional de<:reta:
Art. 11 O art. 628 da Lei n• 5.869, de 11 de ja·
neiro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:

•Art. 628. -···-··························-··········-··-...••
Parágrafo único. O pletto à indenização de
benfe~orias só obsta a execução para a entrega da
coisa reivindicada se especificamente reconhecidas
na sentença exeqüenda"
Art.2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
De acordo com o art. 524 do Código Civil em
vigor: A lei assegura so proprietário o direito de
usar, gozar e dispor de seus bens e de reave-los do
poder de quem quer que Injustamente os possua
(grifamos).
Esse disposttivo é nuclear para o ajuizamento
das chamadas ações reivindicatórias,que objeti·
vam exatamente lazer com que coisas Injustamente na posse de outrem retomem a seu legitimo domlnio.
Ocorre que, a nosso ver, essa espécie de
ação não se encontra devidamente disciplinada
em nossa legislação processual civil, ensejando
Ioda ordem de Incidentes, embargos e procrastinações processuais.
É que, muttas vezes de má·fe, deixa o demandado de descrever e discutir a existência e as
dimensões dessas benfettorias quando da contestação, o processo de conhecimento, para, de forma
lnusttada, fazê-lo a posteriori durante o processo
de execução para entrega do bem.
Os que têm alguma experiência forense sabem ser comum a interposição dos chamados embargos de retenção, na busca de lndenização para
benfettorias que sequer foram apontadas ou discutidas no curso da ação principal.
Com essa lacuna legislatiiva. as ações reinvidicatórias que visam exatamente ensejar a concreta aplicação do art. 524 do Código Civil sofrem um
rude golpe, jâ na fase do desate final do processo,
submentendo-se, de modo Injustificado, a novo flu·
xo de alegações e i:ontrovérsias.
O objetivo do presente projeto de lei não é outro
senão o de sanar referida lacuna, contribuindo para o
aperfeiçoamento e a celeridade da prestação jurisdicional.
De acordo com a norma proposta, fica claro
constttuir Onus da parte demandada descrever e
discutir as benefeHorias, a partir da contestação
sob pena de ver preclulr esse diretto.
Na verdade constttui um grave paradoxo em
nossa sistemática processual civil admHir-se possa
o processo de execução ser obstado por centro·
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vérsia de natureza probat6ria, especificamente desti·
nada ao processo de conhecimento, conforme ensina a melhor doutrina.
• . · Sala das Sessões, 19 de maio de 1998. - Senador Jos61gnáclo Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N2 5.869, DE 11 PEJANEIRO DE4973
·.

l~tltui o Cód~ de Processo Civil.

o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

ArL 628. Havendo benfe~orias indenizáveis fei·

tas na coisa pelo devedor ou por terceiros, de cujo
poder ela houver sido tirada a liquidação prévia é obrigatória. Se houver saldo em favor do devedor, o
credor o depositará ao requerer a entrega da coisa:
se houver saldo em favor do credor, este poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo.
LEI N". a.071, DE 1• DE JANEIRO DE 1916
Código .Civil
ArL 524. A lei assegura ao proprietário o direito
de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los
do poder de qoom quer que Injustamente os possua. ·
Paragrafo único. A propriedade literária. cientnica e artlstica será regulada conforme as disposições
do Capitulo VI deste Tflulo. .
. ..

(À ComissAo de Constituiç!o, Justiça e
Cidadania- decisão tenninativa.}
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 110, DE 1998
Altenl o art. 261 da Lei ri' 9.503, de
23 de setembro de 1997, que Institui o
Código de TrA_nslto Brasileiro. · ·

o Congresso Nacional deereta:
ArL 1• O arL 261 da Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigor.u oom a seguinte redação:
.
. .
"Arl 261 ..............................................
§ 1° Além dos casos previstos em ou-

tros artigos deste Código e excetuados
aqueles especificados no arL 263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada quando
o lnfrator atingir, no perlodo de doze meses,

IIS

a contagem de vinte pontos, conforme pontuação indicada no arL 259.
ArL 2" Inclua-se, no artigo 261, da Lei n• 9.503,
de 23 de setembro de 1997, o seguinte § 3•:
•ArL 261. ;.........;..................................
§ a• A Imposição da penalidade de
suspensão do direito de dirigir elimina os
vinte pontos computados pa..r:a fins de conta-·· ·
gem subse<ibente.•
•
ArL a• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
ArL 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Juatlflcaçio
'
Alguns dos problemas
mais freqOentes obser·
vados no novo Código de Trânsito Brasileiro decorrem de sua longa tramitação no Congresso Nacie>nal, perfodo em que seu projeto sofreu Inúmeras
· emendas e aherações.' Posteriormente, a Imposição
de vetos, e a conseqOente eliminação de dispositivos, criou lacunas que afetam a clareza do texto e
prejudicam a correta aplicação da Lei.
Referime>-nos aqui, especialmente, ao caso da
penalidade de suspensão do dire~o de dirigir Imposta aos lnfratores que atingirem a contagem de vinte
pontos. Determina o arL 261.

"Arl 261: A penalidade de suspensão
do direito de dirigir será aplicada nos casos
previstos neste Código, pelo prazo mfnirno
de llm mês até o máximo llm ano e, no caso
de reincidência no perlodo de doze meses,
pelo prazo mfnirno de seis·meses até o má·
xirno de dois anos, segundo cmérios estabelecidos pelo Contran.
§ 1° Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e excetuados
aqueles especificados no arL 263, a suspendo do direito de dirigir será aplicada sempre
que o lnfrator. atingir a contagem de vinte
pontos, prevista no arL 259.
I

I

O

•

Entretanto, o arL 259, que trata da pontuaÇão
das lnfrações para fins de muha, teve vetado o parágrafo relativo à contagem de pontos mencionada no
art. 261. O veto, justnicado em razão de ensejar du·
plicação de muita (?) pelas mesmas lnfrações, aca·
bou por eliminar do texto da Lei a referência ao perfodo de tempo durante o qual o cometimento de in·
frações que somassem mais de vinte pontos Implica·
ria a imposição de penalidade adicional.
Estabelecia o parágrafo vetado:
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"Art. 59 ................................................
§ 1• Sempre que o infrator t.tingir a
contagem de vinte pontos, no período de
doze meses, será apenado com urna nova
mula no valor de 1.000 (mil) UFIR."
A eliminação do referido parágrafo faz com que
a suspensão do direito de dirigir atinja, Indistinta·
mente, motoristas que cometam determinado número de faltas ao longo de Ioda sua vida ou no período
de apenas um ano. Na prática, significa que qual·
quer pessoa, mesmo um motorista exemplar, acabará
um dia por ter seu direito de dirigir suspenso, já que o
oometlf!lento de sete faltas leves (usar luz alta em vias
Uurrinadas, usar buzina entre as 22 e as 6 horas esta·
cionar a mais de 50crn do meio-fio, por exemplo uttra·
passa o limite de vinte pontos previsto na Lei.
Com o objetivo de corrigir o que consideramos
uma incoerência da Lei n• 9.503, de 1997, apresentamos o presente proje:o, que restabelece o prazo
para a contagem dos pontos que determinam a apli·
cação da penafldade de suspensão do direito de di ri·
gir, as_sim como o início de nova contagem após o
cumpnmento da pena.
Pelo exposto, solicitamos a colaboração dos
nobre~ Parlamentares para a aprovação do Projeto
de Le1 que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998. _ Senador José lgnáclo Ferreira.

i

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N. 9.503, OE 23 OE SETEMBRO OE 1997
(Diário Oficial da União, 24-9--97, retificada em 25-9-97)
Institui o Cócf190 de Trãnslto Brasileiro.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Let
Art. 59. Desde que BIJICriz:ado e devidamente snai:z<m pelo Ólgão cu et llidade oom cira.nsaJ;:ão sobre a
via, será pet111itida a circulação de c:icicletas nos pa c· ;,s.

Ãrt."61·:·~:·;;~~d;·~;;;;;·p;;;;;ii~··p~-;;;·~
via será indicada por meio de sinalização, obedeci·
das suas características técnicas e as condições de
trânsito.
§ 1° Onde não existir sinalização regulamenta·
dera, a velocidade máxima será de :
I - nas vias urbanas:
a) oitenta quilõmetros por hora, nas vias de
trânsito rápido;
b) sessenta quiõmetros por hora. nas vias arteriais.
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coJetoras;
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais.
11 - nas vias rurais:
a) nas rodovias:
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1) cento e dez quilõmetros por hora para automóveis e camionetas;
2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e
microOnibus;
3) oitenta quilómetros por hora, para os demais
veículos;
b) nas estradas, sessenta quilómetros por hora.
§ 2" O órgão cu entidade de trânsito ou rodoviá·
rio com circunscrição sobre a via poderá regulamentar,
por meio de sinalização, velocidades superiores ou ilferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior.

Ãrt:25ii:··Ã·;;;;d;·i;;i;;;Çã~·~;;;;;~·;ã;·~;;;p;,..
tados os seguintes números de pontos:
1- gravfssima - sete pontos;
11 - grave -cinco pontos;
III - média - quatro pontos;
IV - leve -três pontos.
§ 1• (Vetado)
§ 2" (Vetado)
Arl 261. A penalidade de suspensão do direito de
dirigir é apeada, nos casos previstos neste Código, pelo
prazo mínimo de um mês até o máximo de um ano e, no
caso de f'eincjjência, perfodo de doze meses, pelo pra·
zo mínimo de seis meses até o máximo de dois anos,
segundo critérios estabelecidos pelo Contran
§ 1• Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e executados aqueles especifiCa·
dos no art. 263, a suspensão do dire~o de dirigir
será aplicada sempre que o infrator atingir a conta·
gem de vinte pontos, prevista no art. 259.
§ 2" Quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carta Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.

Ãrt:'263:·~:·;;;;;;;Çã;··~j;·d;;;;;;;;rt;;Çã7>''d;·~bnitação dar-se-á:
1- quando suspenso o direito de dirigir, o infra·
tor conduzir qualquer veículo;
11 - no caso de reincidência, no prazo de doze
meses, das infrações previstas no inciso III do art.
162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;
III - quando condenado judicialmente por delito
de trânsito observado o disposto no art. 160.
§ 1° Constatada em processo administrativo, a
irregularidade na expedição do documento de habili·
tação, a autoridade expedidora, promoverá o seu
cancelamento.
§ 2" Decorridos dois anos da cassação da Car·
!eira Nacional de Habilitação, o inlrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os
exames nec"Ssáríos à habRitação, na forma estabelecida pelo Contran.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Ck'·-Jania - decisAo terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
No 111, DE 1998

Dispõe sobre a Política Nacional de
Resíduos Sólidos e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Capítulo I
Disposições Preliminares

.. Art. 1° Esta Lei institui a Politica Nacional de Resíduos Sólidos e define
diretrizes e normas- para o uso eficíente de recursos naturais, bem como para
evitar seu esgotamento, reduzir e I!_revenir· a poluição, pro.teger e reCllperat: a
qualidade do meio ambiente e da saúde pública.
· § Io Para os efeíios desta Lei, entende-se por:

I • Resíduos Sólidos • tudo o- que é descanado durante o ciclo de vida
dos produtos e dos serviços e..os.restos decorrentes dãs atividades humanas em
geral; que se apresentem nos -estadGs sólido, sem i-sólido e os líquidos não. passíveis de tratamento convencional;
· ·
II - Redução na Fonte • o uso de processos, práticas, mateiiais ou energia
com o objetivo de dir:únuir o volume. de poluentes ou de resíduos na geração
de produtos ou set.Viços;
III • Minimização • redução dos resíduos a menor volume, quantidade e
periculosidade possíveis, antes de descaná-los
no .mdo ambiente;
. .
' \ l
.
i
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rv - Resíduos
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Perigoso~

- os....que, em função de sua-s propriedades
tisicas., químícas, ou in7ecto-comagiosas, -possam apre.~entar altos riscos· à
saúde pública ou à qualid~ :\e do meio ambiente;
V - Padrão de Proa.L,:::Jo· e Consumo Sustentá'{eis - o fornecimento e o
COJlsumo de produtos e ser• .:::'s que poupem recursos naturais, eliminem ou.
reduzam o uso de substâncr;;. nocivas, emissões de poluentes e volume de
resíduo!).
§ 2° Nos termos desta Lei, os resíduos sólidos classificam-se em:

I- Quanto à origem:
a) Resíduos Urbanos - os-provenientes de residências, estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, bem como os de limpeza pública urbana
e os entulhos da construção civil e similares;
b) Resíduos Industriais- os provenientes de atividades de pesquisa e de

transfonnaÇão de matérias-primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas em
novos produtos, por processos específicos, bem como os provenientes das
atividades de mineração;
~):Resíduos de Serviços de Transporte - os decorrentes da atividade de
transporte de cargas e os provenientes de portos, aeroportos, terminais
rodoviários, metroviarios e ferroviários, postos de fronteira e estruturas
similares;
~

Resíduos de Serviços de Saúde - os provenientes de atividades de
natureza médico-assistencial às populações humana e animal. de centros de
pesquisa e de experimentação na área de saúde;
e) Resíduos Especiais --os. provenientes do meio urbano e rural que, pelo
seu volume ou por suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas especiais
para acondicionamento. armazenamento, coleta, transporte.. tratamento e
destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente.

n - Quanto à natureza:
_a) Resíduos classe·! -perigosos:
b) Resíduos classe II - não-inertes;
c) Resíduos classe III - inertes
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§ 3° A classificação dos resíduos conforme sua natureza será feita na
regulamentação desta Lei, observadas, no que couber, as normas da Associação
"
Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.
··
Capítulo II
Da Política Nacional de Resíduos Sólidos .
Art. 2° São princípios básicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - a promoção de padrões ambientalmente sustentáveis de produção e
consumo;
11 - a ação articulada e integrada do poder público, agentes econômicos e
segmentos organizados da sociedade civil;
III- a cooperação, de caráter institucion~l, entre os órgãos e agências do
poder público federal, estadual e municipal;
IV - a participação social no gerenciamento dos resíduos sólidos;
V - a busca de regularidade, continuidade e universalidade do
atendimento nos sistemas de coleta e transporte dos resíduos sólidos;
VI -·a gradação das metas ambientais;
VII - a busca da minimização dos· resíduos, por meio do incentivo às
práticas de redução na fonte geradora, reutilização, reciclagem e recuperação;
VIII - a responsabilização pós-consumo do produtor, pelos produtos e
serviços ofertados;
IX - a responsabilização objetiva dos agentes econômicos e sociais por
danos causados ao meio ambiente e à saúde pública;
X - o direito do consumidor à informação a respeito do potencial
degradador dos produtos e serviços sobre o meio ambiente e a saúde pública;
XI- a educação ambiental dirigida ao produtor e ao consumidor de bens
e serviços;
XII . - a adoção de incentivos fiscais, financeiros e creditícios na
consecução dos objetivos desta Lei.
Art. 3° São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - proteger e recuperar a qualidade do meio ambiente;
II - proteger à saúde pública;
lll - assegurar a utilização adequada dos recursos naturais.
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Parágrafo único. Para alcanç~7 esses objetivos, cabe ao poder público:

I - dar priÇ>ridade a ações de r--evenção da poluição que tenham como
conseqüência a redução da geração de r:!síduos sólidos na fonte;
II - promover e incentivar o desenvolvimento e a incorporação, J<O
processo produtivo, de tecnologias ambientalmente adequadas;
-·· ·.III - promover e incentivar o desenvolvimento de ações integradas no
gerenciánlento dos resíduos sólidos, desde sua geração até sua disposição final;
IV ·- incentivar a cooperação intermunicipal e regional na gestão dos
resíduos sólidos;
V - incentivar a criação de mercados locais e regionais para os materiais
recicláveis e reciclados;
VI - incentivar a criação de centrais integradas de tratamento para
múltiplos resíduos;
VII - fomentar o consumo, pelos órgãos e agências públicos, de produtos
originados, total ou parcialmente, de m.-.terial reciclado ou reciclável;
VIII - incentivar novas formas de disseminação de informações
ambientais sobre produtos e serviços, especialmente a autodeclaração na
rotulagem, análise de ciclo de vida e certificação;
IX - desenvolver e incentivar programas de capacitação técnica para o
gerenciamento de resíduos sólidos.
Art. 4° A Política Nacional de Resíduos Sólidos será implementada
mediante:
I - o planejamento nacional integrado do gerenciamento dos resíduos
sólidos;
II - programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão ambiental
pelas empresas;
lil - a certificação ambiental de produtos e serviços e auditorias
ambientais;
IV - a garantia de recursos orçamentários e outros destinados à
prevenção da poluição, à minimização de resíduos e à recuperação de áreas
degradadas por resíduos sólidos;
V - instrumentos econômicos, especialmente incentivos fiscais,
tributários e creditícios que estimulem a mmimização dos resíduos;
VI - medidas administrativas, fiscais e tributárias que inibam ou
restrinjam a produÇão de bens e a prestação de serviços de alto impacto
ambiental;
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VII - a disseminação de infonnações a respeito do impacto ambiental
dos produtos e serviços;
VIII - a educação ambiental;
IX - o licenciamento, controle e fiscalização;
X - a divulgação pública de programas, metas e avaliações ambientais.

"Capítulo III · :
Da Gestão dos Resíduos Sólidos
Seção I
· Disposições Gerais
Art •. so A ~estão dos resíduos. sólidos será feita pela União, estados,
municípios e Distrito Federal, segundo os prinCípios e objetivos desta Lei e de
~corda com as narinas estabelecidas em seu regúlamento.
Pal;lÍgrafo único. Nas regiões metropolitanas, as atividades de gestão
dos resíduos sólidos urbanos devem ser efetivadas mediante ação integrada do .
Estado e dos municípios.
Art. 6° Con~tuem serviços p~blicos de cariíter essencial a organização,
o gerenciamento e a operação _dos_ sistemas de manejo, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento disposição final dos resíduos
sólidos.

e

Art. 7" A gestão dos residoos sólidos obedecerá ãs seguintes etapas:
1- prevenção da.jio.luição·ou redução da geração de resíduos na fonte;II - minimização-dos resíduos;
III - recuperação de materiais ou de energia dos resíduos ou produtos
descartados;
IV - tratamento dos resíduos;
V - disposição final dos resíduos remanescentes; e
VI - recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequq_da· d~
resíduo_s.
·
Art. s• As unidades geradoras, transportadoras e receptoras ae resíduos
deverão ser projetadas em confonnidade com a legislação e com a
regulamentação pertinentes;.devendo ser implantadas, operadas, monitoradas e
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t<:_r suas ãtividades encerradas de acordo com proJeto prevtamente aprovado
pelo órgão ambiental-compeu:me:
Parágrafo único. As uni :i: :!es refendas no caput deverão ter um tecmco
habilitado responsável pelo seu ~.erenciamento. na forma do que dispuser o
regulamento desta Lei.
. Art. 9" São proibidas as seguint~s formas de destinação e utilização de
resíduos sólidos:
I -lançamento "in natura" a céu abeno;
II - queima a céu abeno;
III - lançamento em mananciais e em suas áreas de drenagem, em
coleções hídricas, cursos d'água, lagoas. praias, mar'; manguezais. áreas de
várzea, terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e cacimbas. mesmo qu·e
abandonados, e em áreas sujeitas a ·inundação com periodos de recorrência de
cem anos:
"IV :- lançamentos em sistemas de redes de drenagem dé águas pluviáis,
de esgotos, de eletricidade, de telefone, bueiros e assemelhados, mesmo que
abandonados;
·v - infiltração no solo sem tratamento prévio e sem projeto aprovado
pelo órgão ambiental competente;
VI - armazenamento em edific.ação inadequada:
VII - "tratamento e disposição final dentro das -Áreas de Segurança
Aeroponuária, em conformidade com legislação específica e com a
regulamentação desta Lei.
§ I • É também vedada a- Utilização de resíduos perigosos como matéria
prima ·e fonte de energia. bem como a sua incorporação em matenars,
substâncias ou prooutos, sem prévia aprovação do órgão ambiental
competente.
§ 2° - O armazenamento, a acumulação ou a destinação final de resíduo-s
de qualquer natureza dependerão de projetos·específicos; aprovados pelo órgão
ambiental competente.
§ 3° - Em situações de emergência sanitária,. o órgão amltiental
compet~nte poderá autorizar a queima de resíduos a ceu abeno ou outra forma
de tratamento, desde que proceda ao controle das emissões.
Art. 10. As entidades e os órgãos da Administração Pública optarão
preferencialmente, nas suas compras e contratações. observadas as legislações
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pertinentes, pela aqui.;j_çãD de p;'Uuutus que at~ndam aos. requisitos de maior
durabilidade comparativa, imp:Icto ambiental e . periculosidade reduzidos,
serem recicláveis, reciclados ou passíveis de reaproveitamento, devendoAas
características constare~ da descrição do objeto das licitàções.
,Àrt; ·n. ·A, importação, a exportação e .o transporte interestadual de
resTduos dependerão .de . prévia autorização do órgão · ambiental federal
·.
competente.

-

Art. 12. A recuperação de áreas degradadas ou contaminadas pela
disposição de resíduos sólidos ··deverá .ser feita pelo responsável, de
conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental
competente.

Art. 13. O transporte-de resíduos deverá se realizar em condições que
_garantam a saúde p:!blica, a preservação ambiental, bem como o cumprimento
da legislação pertin~nte; quanto à segurança, proteção individual e
acompanhamento . de saúde dos trabalhadores que manipulam produtos e
resíduos com potencial dano à'saúde.
'
· ·
Parágrafo úníco. O transporte dos resíduos perigosos deverá se realizar
com equipamentOS' adequados, devidamente ·acondicionados e rotulados em
conformidade cõm as normas nacionais e internacionais pertinentes.

Seção II
Dos Resíduos-urbanos

Art. 14. Cabem.ao poder público municipal a implantação e a operação
dos sistemas de coleta, transbordo, transporte secundário, tratamento,
disposição final de resíduos urbanos e aterros sanitários.
§ 1° Os serviços -de que trata O.:ázput poderão ser ·feitós sob regime tle
concessão ou permissão.
§2° A indicação· de áreas para a disposição final de resíduos será feita·
pelo poder público municipal e submetida à aprovação do órgão ambiental
.
·
estaduàl competente. ·
§3° O órgão ambiental federal competente poderá .vetar a indicação de
que trata o· parágrafo . anterior, devendo, nesse caso, indicar a área mais
adequada.
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Art. 15. A ,nleta dos resirbos 1:~banos se fará de forma
preferencialmente seleti1 ;.. devendo o gerador sep:J~ previamente os residu~
úmidos ou compostáveis c: .. •: recicláveis ou secos:
rArtr 16. Os usuários do~ :.istemas de limpeza urbana ficam obrigados a
acondicionar os resídüos para cuí:.:a de forma adequada e em local acessível,
cabendo-lhes acatar orientaçà:: ~ ~,·::rmas emanadas do poder público para a
seleção e acondicionamento dos resícuos no local de origem.
Parágrafo único. Incumbe ao poder público dar ampla publicidade às
disposições e aos procedimentos do sistema de limpeza urbana, bem como da
forma de triagem e seleção de resíduos.
Art • .17. O poder público criará programas específicos para implantação
e ampliação de sistemas de coleta, tratamento e destinação dos resíduos
urbanos não-abrangidos pela coleta convencional.
Art. 18. Os sen•iços públicos de varriçãol.. àcondicionamento, coleta,
transporte, tratamento· e disposição final de resíduos urbanos serão cobrados,
devendo ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de· serviços especiais
referentes aos resíduos que:
I - contennam substâncias ou. componentes potencialmente perigosos .à
saúde pública e ao meio ambiente;·e
II - por sua quantidade ou suas características, tornem oneros'! a
operação do sen·iço público de coleta, transporte, trat:~mcnto e disposição. final
dos resíduos urbanos.

Seção III
Dos Resíduos Industriais

Art. 19. O emprego de resíduos industriais, mesmo que tratados,
reciclados ou recuperados, para utilização como adubo, matéria-prima ou fonte
de energia, ~em como sua incorporação em materiais, substâncias ou produtos.
depend~rá de prévia aprovação do órgão-ambiental federal competente.
Parágrafo único. O interessado deverá comprovar que o produto
resultante da utilização dos resíduos referidos no caplll não implicará risco·
adicional para a saúde pública e para o meio ambiente.
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Art. 20. As instalações industriais para o processamento de resíduos são
consideradas unidades receptoras-oe resíduos, estando sujeitas às exigências do
artigo 8° desta lei.
Art. 21. As unidades receptqras de resíduos industriais deverão realizar,

no -recolhimento desfes, controle das suas" características, de acqrdo com a
sistemática aproyada pelo órgão llmbiental competente.
Art. 22. Os estados e o Distrito Federal deverãq implantar programas de

gerenciamenta de resíduos industriais e de prevenção da poluição. ·
Parágrafo Únieo. ·O Poder Executivo federal estabelecerá padrões e
critérios gerais para .o cumprimento da determinação de que trata o caput.
Seção IV
l>o·s ~esic!uos de Serviços de Transporte

Art. 23. Os resíduos gerados a bordo de unidades de transporte e suas

respectivas estruturas de apoio, provenientes de áreas não endêmicas, deverão
ser enquadrados como resíduos urbanos, para efeito de manuseio e disposição
final.
Art. 24. Os resíduos gerados a· bordo de unidades de· transporte

.provenientes de áreas endêmicas, definidas pelas autoridades de saúde pública
competentes, bem como os reslduos- provenientes de instalações de serviço de
atendimento médico e animais lllortos a bordo deverão ser gerenciados como
resíduos de serviços de':saúde.
Art. 25. Os resíduos provenientes de. áreas de manutenção, depósitos de

combustíveis, ·áreas de treinamento contra incêndio-e similares, que apresentem
risco potencial- à- saúde pública e ao . ·meio ambiente, devido a ·. suas
características químicas, deverão ser gerenciados como resíduos industriais.
Art. 26~ O tratamento e. a dispesição final dos ..rc:Síduos gerados em
unidades de transporte, terminais e postos-óe fronteira serão controlados e
fiscalizados pelos -órgãos ambiental e de saúde pública c~mpetentes, em
conformidade com a legislação éspecífica vigente.
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Art. 27. As cargas em perdimento, consideradas como resíduos para fins
e disposição. final"; presentes nos terminais. públicos e priv~sy
obedecerão ao disposto na legislação cs::~ecífica.

&: tratamento

Seção Y
Dos Resíduos de Serviços de Saúde
. Art. 28. Os resíduos de serviços de saúde deverão ser .segregados e
tratados em sistemas específicos, submetidos à licenciamento ambiental, antes
de sua disposição final.
§I 0 Os resíduos de que trata o caput deverão ser classificados em
categorias estabelecidas em instrumento próprio, pelo Poder Executivo federal.
§2° -Os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde deverão
manter locais adequados de armazenamento de resíduos.
Art. 29. Os estal,Jelecimentos prestadores de serviços- de saúde deverão
elaborar plano de gerenciamento de resíduos, a ser aprovado pelos órgãos
ambiental e de saúde pública competentes.

Seção VI
Dos Resíduos Especiais
Art. 30. Para efeitos· desta. Lei; consideram-se resíduos especiais os
decorrentes de:
I • agrotóxicos e suas embalagens;
II • pilhas, batenas. e assemelhados;
!II - lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz
mista;
IV· - embalagens de medicamentos e os medicamentos com prazos de
validade vencidos;v ·pneus;
VI - óleos lumficantes e assemelhados.
Art. 31. Os fabricantes e importadores· de produtos cujos .resíduos são
classificados como .especiais ficam obrigados, dentro do prazo de doze meses
contado a partir da vigênCia desta Lei, a:
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I - criar Centros de Recepção para a coleta e identificação do material-a
s'er descartado;
II - implantar procedimentos de acondicionamento, transporte,
armazenamento, reciclagem, tratamento e disposiçjo tina! destes produ~de
forma a garantir a proteçào da saúde pública e a qualidade ambiental: I
,.-i
III - promover, no âmbito de suas atividades, estudos e pesquisas
destinados a desenvolver processos de minimização de resíduos desses
produtos; e
IV - promover campanhas educativas e de conscientização pública para
os benefícios individuais e coletivos do uso de métodos destinados à prevenção
da poluição e à minimização de resíduos.
Art. 32. A disposição dos resíduos especiais será feita em locais
destinados para esse fim, aprovados pelo órgão ambiental competente, na
forma do regulamento desta Lei.
Subseção I
Dos resíduos !de agro
tóxicos
.
.
Art.. 33. 03 resíduos de agrotóxicos vencidos ou cuja apreensão for
determinada pela autoridade competente, deverão ser, no prazo determinado
pela mesma autoridade, recolhidos pelos fabricantes-registrantes e
importadores, os quais deverão proceder à sua disposição ou a seu tratamento,
respeitadas as normas estabelecidas na legislação pertinente. ·
Art. 34. As embalagens rígidas que contiverem formulações de
agrotóxicos miscíveis ou dispersíveis em água deverão ser, obrigatoriamente,
lavadas internamente pelo usuário ·final logo após o seu esvaziamento, e as
águas de lavagem adicionadas · à calda de puiverízação. · por meio de
proc.edimentos aprovados pelos órgãos competentes.
Art. 35. O poder público criará centrais de recebimento de embalagens
rígidas vazias .lavadas segundo o disposto no artigo anterior e estabelecerá
pro.::edimentos para que sejam destinadas às indústrias recicladoras.
Art. 36. As indústrias recicladoras de embalagens rígidas de agrotóxicos
!>ão obrigadas à obtenção de licenciamento ambiental para o processamento de
embalagens vazias e lavadas de agrotóxicos.
·
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Art. 37. As embalagens consideradas não passíveis de descontammação,
devido às suas próprias características o::: 2 formulação dos agrotóxicos que
contiveram. deverão ter destinação determinada pelos poderes p~co~,
competentes.
Parágrafo único .. As.. embalagens .flexíveis -rontamin!lâãs; que entram
em contato direto com os agrotóxicos; deverão ter a destinação que for
determinada pelo poder público competente.
Subseção II
Dc.s resíduo: ce pilhas, baterias, lâmpadas e assemelhados
Art.38. Ficam proibidas a produção, a importação, a distribuição e a
comercialização de pilhas, baterias e assemelhados com as seguintes
características:
I - base de óxidos de mercúrio;
II - com mercúrio adicionado e mais do que cinco partes por milhão de
mercúrio contido nos seus materiais constituintes, quando forem para
utilização pelo consumidor-e do tipo alcalina - mãng-ãnês; · · · · ·
III - com mais de vinte e cinco milésimos por cento em peso de mercúrio
quando forem para utilização pelo consumidor e do tipo zinco - carbono;
IV - com mais de vinte e cinco milésimos por cento em peso de cádmio,
quando forem para utilização pelo consumidor e dos tipos alcalina-manganês e
zinco-carbono;
V - com mais de quatrocentos milésimos por cento em peso de chumbo,
quando forem para utilização pelo consumiqor e dos tipos alcalina-manganês e
zinco-carbono;
VI - outras que apresentem alto potencial de poluição do meio ambiente,
nos termos estabelecidos no regulamento desta Lei.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente deverá estabelecer,
juntamente com os setores produtivos envolvidos, gradação de metas visando
produtos menos perigosos e agressivos ao meio ambiente.
Art. 39. Ficam proibidas a produção, a importação, a distribuição e a
comercialização de máquinas e equipamentPs de uso industrial, veículos
automotores, produtos eletroeletrõnicos. jogos, brinquedos, ferramentas
elétrícas, telefones, computadores, lanternas. relógios, aparelhos de surdez e
quaisquer produtos eletroeletrônicos ou assemelhados que contenham pilhas e
baterias integradas à sua estrutura de forma não removível.
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Art. 40. A destruição térmica ~ de lâmpadas, . pilhas, bate~s e
assemelhados e de produtos que as contenham integradas a sua estrutura de
forma não-removi"ver somente será perinitida.por meio de equipamentos e
processos utilizados para tratamento de residuos perigosos,_ obedecidos os
requisitos
estabelecidos
pelo órgão
ambiental
competente.
'
'
'
. .
l
'
.
Art. 41. Os fabricantes e importadores de pilhas, . baterias e
assemelhados, lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e
luz mista, bem como os fabricantes e importadores de'produtos que contenham
pilhas e baterias integradas à sua estrutura de forma não-t:emovível, serão
responsáveis pelo recolhimento, .peia descontaminação e pela destinação de
~eus resp~t!v<'~ produtos.
·
Art. 42. O poder público, em conjunto com os fabricantes, importadores
e comerciantes -dos· .produtos citados nesta Subseção, · deverão· manter
campanhas de conscientização pública· e informações de· fácil acesso ao
público, de modo 1r obier a colaboração da popufaçãÓ para o recolhimento de
tais produtos apõs seu uso.
·

Subseção III
Do·s resíduos de pneus
.

:'

'

Art. 43. As empresas· _fabrieantes .ou importadoras de pneus são
responsáveis p.ela coleta e· reciclagem dos produtos inservíveis, obedecidas .as
condições e os critérios estabelecidos peloórgão.ambiental competente.
Art. 44. Os- postos de abaStecimento de combustíveis e troca de .óleos
lubrificantes e as oficinaS de manutenção de veículos deverão dar a seus·
resíduos destinação adequada, de f~rma a não afetar o meio-ambiente.
.

.

Art•.45. Os fabricantes e importadores de óleos de corte e fluidos, gases
ou gel utilizados como· isolantes térmicos e elétricos ou ·comó- meios de
produtos de arrefecimento são · responsáveis · pela coleta. reciclagem e
.disposição final dos produtos inservíveis, obedecidas as condições e' ~
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente. ·
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Capítulo IV
Do Sistema de Rotulagem e da Certificação Ambiental.
Art._ 46. (} fõmecedor de produtos e. serviços que gerem . resíduos
potenéialmente nocivos ou perigosos à saúde pública· ou ao meio ambiente
deverá informar sobre os riscos decorrentes de seu manejo e de ·seu uso para
quaisquer fins, de maneira ostensiva e adequada, se~ prejuízo da obrigação de
adotar outras medidas de proteção cabíveis.
Art. 47. Os. fabricantes e os importadores 'de produtos que gerem
resíduos potencialmente nocivos ao meio ambiente deverão informar os
consumidores a respeito dos impactos ambientais deles decorrentes e de seu
proce-s~o de produção, por meio de rotulagem, em conformidãde com os
critérios~stabelecidos pelo órgão ambiental federal competente.
§ I o A rotulagem mencionada no caput deverá conter, em língua
pol'tllguesa, simbologia e informações corretas, claras, precisas, exequíveis e
ostensivas.
§ 2° As informações ambientais na rotulagem serão passíveis de teste,
competindo o ônus da prova de veracidade ao fabricante, importador ou
comerciante do produto.
Art. 48. O poder público deverá incentivar a implantação de um
Certificado para Sistema de· Gestão Ambiental de resíduos sólidos nas
empresas e o respectivõ sistema de rotulagem para produtos.
Capítulo V
Dos Instrumentos Económicos
Art. 49. Serão concedidos incentivos fiscais ~'financeiros às instituições
públicas e P.rivadas que:
''·.,_
_I· promovam a minimização dos-resíduos sólidos;. ·
II • mantenham ou concorram para· a implantação de programas
específicos de implantaç'ão de unidades de coleta, triagem, beneficiamento ê
reciclagem:
· .
III • produzam ou. estimulem· a produção de produtos com "alçorendimento. duráveis. reciclados. reutilizáveis, retornáveis, passíveis de
conserto. reaproveitáveis e que não apresentem periculosidade para o meio
ambiente e para a saúde pública:

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

131

,
IV • incentivem ou dediquem-se a pesquisa e i'mplementaç~ ..c:!P\
processos que utilizem tecnologias limpas;
V - implantem Sistema de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos.
Parágrafo único. Os instrumentos · de que trata este artigo serão
concedidos sob a forma de créditos ·especiais, deduções, isenções total ou
parcial de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades especificamente estabelecida$. no regulamento desta Lei e de
acordo com a legislação pertiiiente...
Capítulo VI
Do Direito à Informação
Art. 50. As fontes geradoras de resíduos -perigosos estão obrigadas a
divulgar relatório anual de uso, processamento- e emissão de substâncias
agressivas ao meio ambiente, na forma fixada no regulamento desta Lei.
Art. 51. Os estados i~p~~~tãrão o Inventário Estadual_ de Resíduos
Sólidos, contendo a situação de conformidáde das instalações públicas e
privadas· receptoras de resíduos com ·as normas fixadas por esta Lei e outras
legislações pertinentes: · .. · .... · · · · · ·· · ·· ··
- · · · .. ·
Art. 52. Fica assegurado ao público em geral o acesso às informações
relativas a resíduos sólidos existentes nos bancos de dados dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do poder público.
Capítulo VII .
Do Controle e Das Responsabilidades
Art. 53. Compete aos órgãos ambientais estadual e ~unicipais promover
o controle ambiental da coleta, do transporte, do tratamento e. da disposição
final dos.resíduos sólidos.
Art. 54. O licenciamento e a fiscalização de todo e qualquer sistema,
público ou privado, de geração, coleta, manuseio, transporte, armazenamento,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos são de competência dos·.
órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente e dos órgãos e·
agência responsáveis pela saúde pública:
•· ·
·
.

I
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Parágrafo único. Parn os fins previstos no caplll. a União, os esta~.»-:

Distrito Federal e os municípi~'!' poderão celebrar convênios entre si.

Art. 55. No caso de ocorrên::·,as envolvendo resíduos que coloquem em
risco o meio ambiente e a saúde pública, a responsabilidade pela execuçiio de
medidas corretivas será:
I - do gerador, nos acidentes ocorridos em suas instalações;
II - do gerador e do transponador, nos acidentes ocorridos durante o
transpone de resíduos sólidos; e
III - do gerenciador de unidades receptoras, nos acidentes ocorridos em
suas instalações.
§ I0 Os derrama~~!ltos, os vazamentos ou os despejos acident~:; de
resíduos deverão ser comunicados por qualquer dos responsáveis,
imediatamente após o ocorrido, aos órgãos ambiental e de saúde pública
competentes.
§ 2° ~O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado
acidentalm.ente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão ambiental
competente, todas as informações relativas à quantidade e composição do
referido material, periculosidade, bem como aos procedimentos para
desintoxicação e descontaminação..§ 3° Para os efeitos deste anigo, equipara-se ao gerndor o órgão público
ou a entidade responsável pela coleta, pelo tratamento e pela disposição final
dos. resíduos urbanos.
Art. 56. Os geradores de resíduos sólidos industriais, de serviços de
saúde, de transpone, e seus sucessores, serão responsáveis pela prevenção e
pelos danos ambientais causados pela geração, manejo, acondicionamento,
armazenamento, coleta, tratamento e disposição final dos resíduos.
§ 1o Os geradores dos resíduos referidos no caput e seus sucessores, em
atendimento ao princípio do poluidor-pagador, são responsáveis pelos resíduos
remanescentes da desativação · de sua fonte geradora, bem como pela
recuperação das áreas por eles contaminadas.
§2° Os geradores de resíduos perigosos deverão apresentar anualmente,
ao órgão ambiental competente, relatório circunstanciado sobre armazenagem,
uso, transpone e disposição dos produtos perigosos ao meio ambiente e à saúde
pública. nos termos estabelecidos em regulamento.
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Art.57."" A ·responsabü •.lade do receptor de resíduos persiste apóJia
clesativação do local como Unidade Receptora, durante o prazo estipulado pela
autoridade ~;.ompetente para a recuperação ambiental plena da área.
..
Art. 58. O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem ou natureza
responde civilmente pelos danos ambientais, efetivos . ou potenciais,
decorrentes de .sua atividade, cabendo-lhe proceder, a suas expensas, às ações
de preYenção, recuperação ou remediação; em conformidade com a solução
técnica exigida pelo órgão público competente, dentro dos prazos assinalados.
. Parágrafo único. O gerador de resíduos sólidos ressarcirá integralmente
despesas realizadas pelo poder público para a devida correção ou rep.aração do
dano ambiental de ~ue trata o caput.

Art. 59. O fabricante ou importador de produtos que resultem em
resíduos sólidos cujas características de composição, volume, quantidade ou
periculosidade causem potencialmente alto impacto ambiental, é responsável
pelo recolhimento, -eliminação, tratamento-ou disposição· final desses resíduos,
após o consumo dos produtos, de acordo com exigências do órgão ambiental
competente.
Parágrafo único. Em ·caso de inobservância das determinações deste
. artigo, o fabricante ou importador deverã reparar os danos causados, nos
termos do§ 3° do art. i25 da C-onstituição Federal.
Capítulo VIII
Das lnfrações e Penalidades
Art. 60. Os ~nfratores das disposições desta lei;-do seu regulamen.to e
dos padrões e exigênciaS técnicas dela decorrentes serão punidos em
conformidade com o disposto na Lei n° 9.605, de 12 de.. fevereiro .de 1998, e
·
· ·
.··
demais legislações pertinentes.
Art. 61. Constatada infração às disposições desta.lei., os órgãos da.
Administração Pública encarregados do licenciamento e da fiscalização .
ambientais deverão estabelecer prazo, sob a forma de termcr de compromissCJ:·
de.ajustamento de conduta ambiental, para o irifrator cessar, adaptar, recompor,
corrigir . ou minimizar os efeitos negativos · sobre o : meio ambiente,,
independentemente da aplicação das demais sanções cabíveis.
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§I o Verificado o cumprimento do:tenno de compromisso de aj\!s~
de conduta. ambiental, aS multas pecuniárias aplicadas poderão ser reduzidas
em -até cinqüenta por certto de seu ,·::ior, e as. demais sanções poderão ter
exigibilidade suspensa,-conforme-dispusr.:r o regulamento desta Lei.
· §2° O tenn(} de ajustamento de conduta ambiental de que trata o caput
terá força .de título executivo extrajudict:li e seu descilmprimento total ou
parcial ensejará a execução das obrigações dele decorrentes, sem prejuízo das
sanções penais· e administrativas aplicáveis à espécie.
'

Art. ·62; Os custos resultantes da aplicação da sanção de interdiçãõ
temporária .OU definitiva COrrerão por COnta do infrator,
Artr63. O produto da arrecadação de multas decorrentes de infrações a
esta Lei éonstituirá receita.do órgãó"ou da entidade responsável pela aplicação
das penalidades e devem ser empregado na recuperação amoiental.
· Capítuio·IX .
DisposiÇões Finais

An. 64. O Poder Executivo r~gulamentará esta Lei no· prazo de cento e
. oitenta dias, contado de sua publicação.·

·
,•

..

Art. 65. Esta lei entra em v~g?r. na data da sua publicação.
• o

o

'

I

o'

JUSTIFieAÇÃO

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Rio-92, produziu decumentoS impoi1atites, nos .quais está
consignada a rota de mudanças institucionais, políticas, econômicas e sociais
que a temática ambiental vem contribuindo decisivamente para traçar, ao
longo da segunda metade deste século. Se há no horizonte um t!O\'O paradigma
de progresso para a humanidade, ele -está fortemente contido em 'Propostas,
reflexões :e conquistas daquela que começou como luta ambientalista e
transfonnou-se no questionamento mais amplo e profundo ao estilo de
desenvolvimento baseado no crescimento material, na má distribuição de

MAIO DE !998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

riquezas, no consumq tlesenfreado e na degradação simultânea do ambiyrtle
~aturai e das condições de vida da maior parte da população do mundo.
Um documento, em particular, dentre os emanados da Rio-92, aponta
para mudanças objetivas no atual estilo· de desenvolvimento. Trata-se da
Agenda 21, que alinha, em quarenta capítulos, um rol de tarefas a serem
levadas adiante para "preparar o mundo para os desafios do próximo século."
Segundo ·sintetiza o preâmbulo do documento, esse desafio será "satisfazer as
necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter ecossistemas
melhor protegidos e gerenciados e construir um futuro mais próspero e
seguro."
O quarto capítulo da Agenda 21 trata de um tema decisivo para a
humanidade e um dos mais dificeis <'~ ~~!em equacionados:· a mudança dos
padrões de· consumo, padrões estes tradicionalmente tratados como o grande
indicador de sucesso e de progresso individual e coletivo. Pai-a a Àgenda 21,
"(. ..)as principais causas da deterioração ininterrupta do meio ambiente
mundial são os padrões insustentáveis de consumo e produção, especialmente
nos países industrializados. (. ..)Enquanto isso, •os segmentos mais pobres não
tem condições de· ser atendidos' em·suas n~cessidades de alimentação, saúde,
moradia e ·educação. A mudança dos padrões de consumo eiigirá uma
estratégia multifacetada centrada na demanda, no àtendimento
das
necessidades báSicas dos pobres e na redução do desperdício e do uso de
recursosfinitos no processo de produção. "
: Dentre os objetivos traçados para o desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais para estimular mudanças nos padrõés insustentáveis de
consumo, a Agenda 21 destaca a redução ao mínimo da geração de resíduos:
·
"(.•.) a sociedade precisa desenvolver formas
eficazes de lidar com o problema da eliminação de
um volume cada vez maior de resíduos. Os Governos,
juntamente com a indústria, as famílias e o público
em geral, devem envidar um esforço conjunto para
reduzir a geração de· resíduos e de produtos
descartados, das seguintes maneiras:
a) Por meio do estímulo à reciclagem no nível dos
.processos industriais e do produto consumido;
b) Por meio .da redução do desperdício na
embalagem dos produtos;
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c) Por mei" do estímulo à introdução de novos
produtos am~ ?ntalmente saudáveis. "
Com efeito, a quantidade e varieal?.:.:! dós resíduos persistentes no meio
ambiente cresce a um ritmo sem preccdem~s. conform: alerta a Agenda 21.
Essa tendência "pode aumentar consideravelmente as quantidades. de resídüos
produzidos até c> ji"1 do século e quadruplicá-los ou quintuplicá-los até o ano
2025. Uma aoordagem preventiva do manejo dos resíduos· centrada na
transformação do estilo de vida e dos padrões de produção e consumo oferece
as maiores possibilidades de inverter o sentido das tc:dências a ruais.""·
No capítulo 4 são feitas recomendações igualmente enfáticas para a
conscientização e a informação dos consumidore:;; para o estímulo à expansão
da rotulagem com indicações ecológicas para auxiliar os consumidores a fazer
opções mais informadas; e para !r:~entivo a -programas de reciclagem
sistemas de depósito/restituição.
.
O capítulo 21 é dedicado aos resíduos sólidos. Esse capítulo. foi
incorporado por recomendação expressa da Assembléia Geral da Rio-92, por
meio da Resolução 441228 (seção I, §l2,g); na qual afirma que o manejo
ambientãlmente saudável dos resíduos está entre as questões mais-importantes
para a manutenção da qualidade do meio ambiente da .Terra.
.
Nesse capítulo é reafirmado que o tratamento dado aos resíduos ;;deve
além do simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos
gerados e buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando
mudar os padrões não sustentáveis de produção e consumo. Isso implica a.
utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital, qual apresenta
oportunidade única de conciliar o desenvolvimento com a proteçào do meio
ambiente."

e

ir

o

A Agenda 21 centra-se em quatro principais áreas de programas que
devem ser vistas de maneira integrada, constituindo uma estrutura ampla de
manejo de resíduos nos municípios. Essas quatro áreas são:
"a) Redução ao mínimo dos resíduos:
b) Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem
ambientalmente saudáveis dos resíduos;
c)
Promoção do
depósito
e tratamento
ambientalmente saudáveis dos resíduos:
d) Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam
dos resíduos. "
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Na primeira área é enfatizada a necessidade de estabelecer prazos, em
càda país. pará atingir objetivos precisos na redução ao mínimo dos resíduos.
Os prazos sugeridos tanto para capacitação técnica e operacional quanto para a,...
implementação de programas específicos estão· em tomo do ano 2000. São,
agora, exíguos, emborâ tenham sido razoáveis em 92,.quando a Agenda 21 foi
aprovada.
Mesmo que- não se possa assegurar, porém, que o Pais atinja a meta
estabelecida pelo documento, naquele prazo, deve-se apontar a
responsabilidade de governantes e sociedade· para, sem maiores .hesitações,
iniciar o processo de manejo adequado de resíduos-sÓlidos, em âmbito nacional
e com o nível de. profundidade e empenho exigidos pela gravidade e
complexidade da questão.

,

+

Na segunda área alerta-se para o rápido aumento doSfcustos dos serviços
de depó~;,C' tios resíduos, provocado principalmente p~b- esgotamento dos
locais de... despejo tradicionais, pela tendência à aplicação de controles
ambientais mais rígidos nos depósitos e pelo aumento da quantidade de
resíduos de maior persistência. Projetava-se, então, que esses custos
duplicassem ou até triplicassem até o final dos anos 90. ·A reciclagem e a
recuperação de resíduos ficam. assim, cada vez mais necessárias e rentáveis, à
medida que se modifica a economia dos depósitos de resíduos. Da -mesma
forma,. os países devem-se atualizar para criar e fortalecer mercados que
atendam a tais tendências.
A terceira área tem importância crucial para os países. em
desenvolvimento, devido a sua.correlação imediata com a saúde pública.
Nesses países. menos. de 10% .dos resíduos urbanos são objeto de algum
tratamento e nem sempre o tratamento é feito dentro de normas de qualidade
aceitáveis.
A quarta área, tinalmente, trata da importância de estender às populações
pobres os serviços de coleta e tratamento de ·resíduos, diante das evidências da
verdadeira tragédia no campo da saúde pública, representada por cerca de 5
milhões de pessoas -entre as quais 4 milhões de crianças - que morrem..a r.ada
ano no mundo. devido a doenças relacionadas à ausência daqueles serv1ços.
Para Iodas as áreas, a Agenda 21 faz recomendações importantes sobre
manejo. difusão de informações, cooperação e integração. financiamento -e
~ustos. meios científicos e tecnológicos, desenvolvimento de recursos humanos
t! tonalecímento institucional.
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O presente projeto de lei insere-se no esforço proposto·pela Agenda 21,
COmO se pode constatar On:i temas qu~ per;JãSsam SeUS dispositivos e da
preocupação em incorporar à L:dslação brasileira as inovações decorrentes das
mudanças a que nos referir;:::.; no inicio deste texto, promovidas .pela
emergência da questão ambienta: :::n toda sua complexidade. Trata-se de 1.1u
projeto que .reforça a conscientizaç •. '· e a indução de ~:~ovas posturas, tanto nos
setores público e produtivos quanto na sociedade em geral, a respeito dos
padrões de produção e consumo.
A minimização dos resíduos em todo o ciclo de vida dos produtos e
serviços e sua.redução na fonte são o elemento condutor da arquitetura do
projeto. O pano de fundo são dispositivos que operam o desafio de lidar, no
plano. das leis, com .conceitos de integração, articulaÇão, participação social,
cooperação.interinstitucional, direito à informação, responsabilização e outro"s
que se impõem como linha . de frente de conquistas democráticas
·'=.':.''ltP.mporâneas.
O maior esforço feito no Brasil parn equacionar, em legislação moderna
e adequada, o problema dos resíduos sólidc-s, foi o da Secretaria de Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, na gestão do deputado Fábio Feidmann
(PSDB/SP), que atribuiu ao Grupo Técnico de Legislação Ambiental a tarefa
de elaborar texto inicial, dentro do espírito da Agenda 21. O trabalho foi
submetido em seguida ao- crivo de especialistas, representantes do setor
produtivo, da académía, de governos estaduais e munieipais, do Executivo
federal e assessores do Congresso Nacional. Desse processo participativo
resultou o projeto de lei de um·a Política Estadual de Resíduos Sólidos de São
Paulo, que serviu de base para-a--proposta que ora apresentamos, adaptando-o
para o·ãmbito nacional. Valemo-nos também de estudos feitos pelo Conselho
Nacional do Meio Ambienfe-CONAMA e de referências internacionais,·
especia"imente o est~do ''Federal Options for Reducing Waste Disposal",
publicado pelo Congresso dos EstadoS-Unidos em 1991. Esse ·texto reconhece
que o crescimento do lixo nos países industrializados criou ímpasses
principalmente para estados e municípios, mas propõe medidas que poderiam
ser mais efetivas se aplicadas -no nível federal, a exemplo de . incentivos·
econômicos coerentes com o progressivo interesse em ..Ieduzir o volume de
.resíduos gerados e em incrementar o volume ·encaminhado para reciclagem,
compostagem e reuso.
Acreditamos que este projeto é uma contribuição ·atualizada para o
encaminhamento, no âmbito..do Legislafivo brasileiro, de um-tema_ de tamanha-
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relevãncia nacional e internacional. Esperamos, aderf.a;s, que desencadeie um
trabalho .·aberto e coletivo de aperfeiçoamento· de seus dispositivos, com· a
participação dos senhores parlamentares e de especialistas, entidades da
. sociedade civil e segmentos do setor produtivo interessados em soluçõ~s.....q~e.
além de fazerem sentido econô ·
tribuam para úma ·sociedade melhor,
élia.
mereç_a o apoio e a
,l;..u:~""'

····-··. . .. .
... _....................
. .. .

.LEGISLAÇÃO CTTAOA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCÂ
FEDERATIVA 00 BRASIL

~

Art. 225. Todos tfm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrndo.
~m de uso .,muno do povo e euencia~l sadia qualidade de vida. Impondo-se
ao poder público e à coletividade o dever de defend~·lo e preservá-lo ranllS
presentes e faturas gerações.
§ 19 Para assegurar a efetividade desse direito. incumbe ao poder público:
I:- preserva• e restaurar 'os· processos ecológicos essenciais e pro,·er o
. tnanejo ecológico das espécies e ecossistem:u: · ·
·
n'- preservar a diversidade e a integridade do ·patrirmlnio genctico do
Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e mãnipulaçao de material
genético:
·
III- definir, em todas as unidades da FederaÇao. espaços territoriais e
seus componenles a serem especialmente protegidos, sendo a alteraçao e a
s~pressao permitidas somente através de lei. vedada "qualquer utilizaçao que
comprometa a integridade dos atributos 11ue justifiquem sua proteçao:
I

'

'

,

'

(*i/

cl<.

'

IV .,;exigir, na forma da lei, para lnstalaç!o de obra ou atividade poten·
cialmente causadora de significativa· degradaç!o do meio ambiente, estudo
"PréVio de impacto ambiental, a· que se 'dari publicidãde:
V- ce-nrrolar a produçlo, a co~~rcializaçld e o emprego de técnicas.
métodos e substâncias que comJl!lrtem risco para a vid~. a qualidade de \'ida e
o meiu am.bie"te:.
·
VI - ~rmnover a educaç!o ambiental em todos os n!veis de ens!a" ~ a
consoio.:t!·:·. ,:;o,,~::,., para a preservaç!o do meio ambiente:

.· .
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- VIl - proteger a fauna e a flora. ·vedada$. na fonna !Ü lei. as 'práticas
que coloquem em riseo sua funçao ecológico. provoquem a extinç3o de especies
ou submet:lm os animais a cn!r.1d:tde.
§ 2° Aquele que explarar rec•:>os minerois li;a obrigado a recuper.1r o
meio ombiente degradado. de acordo com soluç3o técnica e•igido pelo órg3o
·püblico competente, na fonna da lei.
·
§ 3° As condutas e atividades consideudos Jesi\'3.1 ao meio ambiente
sujeitar~o os infratores. pessoas físicas ou jurldica:.. a sanções penais e
administr:tivas. independentemente da obrig:1ç:lo de rep~rar os d:mos caus:1dos.
§ ~· .\ Floresta Amazór>~ca brasileira. ~ Mota Atlâfttica. o Serra do 1\.!or. o
Pantanol Mato·Grossa.se e a Zon:i Costeira s~o patrimõnio nocional. e suo
utilizoç~o for·St·á. na fonna da lei. dentro de condiçOes que :usegurem o
preserv:tçjo do meio nmbiente.Jnc:lusive qu:1nto ao uso-dos recunos naturais.
§ s• SJo indisponíveis as terras devolutos ou orrecadadãs pelos Esrados.
por oçO<s discriminatórias. necessárias ;I proteç3o dos ecossistemos 'naturais.
§ 6° As u:i"-os que operem com reoror nucleor dever:! o ter sua locolizoç:lo ·
definido em l<i federal. sem o que n;lo poder;lo ser instalodas.

LEI t!O 9.605, DE FE\'EREIP.I) '>E .U98

Lei:

O
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
Faço s.abtr que o Cong:res:so Nacional decrrta c cu sanciono a seguinte

CAPirotOI
OISPOSlçOES GEI!.AIS
Art.

I" (VETADO)

ArL 2" Quem. de qualquer forma. eoncorre pan a pritica dos crimes p!nistoS nesta
Lei. i.nl:ide nu penas a estes cominadas. na tnedida ela sua cuJpabilidadc. bem como o di.retor. o
administr.ldor. o membro de conselho c de 6rJlo técnico. o auditor. o letmte. o preposto ou
IDinda1Mio de pessoa jurídica. que. sabendo da conduta criminosa de o~ deixar de impedir a

~'a

pritic.&. quando podía 1gir para níd·lL

ArL 3" As ,....,., jurldicas serlo lnpC)IU>bilizadn adrninisuotiva. civil c

penalmente conforme o disposto nesta Le~ DOS casos em que a irúnç5o seja co!Dtlida por decislo
de ..,. r<pm<nWlte legal ou conl1llual. ou de ..,. Ó!Jio colqõ.do. "" inleTUSe ou bmeftcio da rua
mtidade.
• , __
~aragralo WllCo. A ...,poiiSibilidade cbs pcssou juridicas lllo tsdiD a .... pessoas
ftsicas.IIDDRS. co-auroros ou ponlcipa d o - raso.
ArL 4• Podcri set dtJeoasidenrda&pc::DOa jwidaiJQ'Dpnl que sua pa

olmic:ulo 10 rtssammenro de pr<jw- .,,..._ l qualidade do ltl<io 1111biento.
Art.

·,,1dede (or

5" (VETADO)
CAPirotOII
DA APUCAC}.O DA PEIIA

ArL 6" p.,.

~içlo

e lfOdaçlo da p<nalidode. a autoridade
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i•

a Jn~dode d<> (alo.I<Ddo Om OÕSia 00 moti"" da iD&oçlo O IIUU COaoeqlltll<ia
pas a IlUde pUblica e pin: o meio ambim~
.
.
..

"

O • oo aol«edenteo do inf'rator quanto ao CUMprimento da l<aisloçlo de intemse

'

.

ambimcal:

III• a siruaeJo econdmic.a da inhtor. no caso ~r multa.

An.
libenla4e quondo:

r

A.s pmu ft"Striti\las de d\rtitos

~o

auU·I\OftW c tubs\ituem u pri'Yativu de

I ., tratar-se de crime culposo ou ror aplicada I

otn1

privativa de liberdade infnior I

quatro anos;
11 • a culpabilidade. os anucedtnleo. a co•ldUia social e a I'OftCID&Iidade do
CODclala<la. llcm como ot IDOii- e u cimmNDciu do crine iDdic:omn que a tubsliiUiçlo seja
suficiente p;n dei1os de ~vaçJo e ~-mç.!o do crime.
Paràgrafo único. As ~nas tntriti'VU tSe di.~i"" I que " ttÍCft tt\t aruao tctlo •
mesma dunç.to d3 pt"na privauva de liberdade tubstitulda. .
A.n. a• As renas

~srririv;u

de dirri10 slo:

I • pmuçJo de sn'Yiços ~ comunidade: ·
11· inlm!içla tcmporiria ele din:ito<:

III· suspens!o I'Ot'Cial ou tocaJ de aúoõd.des;
IV·~ pecuniária;

V ·recollúmmto domicili.ir.

Art. 9' A prataç.1o> de oemcos 6 comunidade coasiste aa atribuiçla ao condenado
delltt(u cnuuiw jUDto a parques c j:udiliS .,Ublicos cunidad<s ele coiiSCI"Yaçla. •· no caso de dano
: da coisai'Uiitul:>r. ~blia ou 10mbada."" rmaunçlo dCII&. se JIOSSI..I.
Art. 10. As pmu d• intmliçlo tCI!IJ'OI"iria de di-oito slo a proibiçla de o condenado
contraw com o Pockr PUblico. de receber incmúvot fiscais c•u quaisquer ouavs beneficias.. bem
como de p.3111citw" de licilAÇ6et. pelo prazo de cinco anot. n , cuo de critne1 dolosos. e de trfs
· anos. D? da mrntt cul~.
AI\. t t. ,\ suspens1o de ativid3det urt .Jf'hcW. quoando ttW rdo nti~
Obe-d«mdo ãs pmcriçõts h~I&IS.

~

·
Art. I:!. 1\. l'tft!.~Çia ~ consiste 110 ' ' : UM!\10 cm dinheiro 6 ~!lima ou 6
cntid.de ~ubli<> ou priuda com fim soei>!. de irnponincio; l•xada pelo juiz.· Dia inferior a um
ulirio rnnúmo nem supmor a ~reun1os e sessenta ufúios miuimos. O valor pqo serã deduzido
do montante de f\mrual ~ç.!o ci~ill que ror condenado o ÍT frator •.
. .. . ..
·
Ati. IJ. O ft'Colhimento domiciliar · bueia·SI'' na autodisdplina e lnlSO de
rnponsabifi~e do condenado, que dc-verL sem ~iaillnciL tr.s1'3Jtw'. trequenw- curso cu exncer
au,idW: autorizl.d&.. ~ ftCOlh.ido Mt ct,u c h.otv os ele Coisa cm rnidlncia o.a cm
qualquer local dest!Ndo • IIWI monodi• habitual. conforme esub< lecido na smtmca conclenatóriL

Alt. 14. SJo cimmst.lneiu que atenuam a pm.t:

I· baixo rrou d• instnJÇJo ou escclarlcbdedo •r••••:
11 • ampendimento do infntor. manifestado pela espon!Jneat<li:UOçla do dano. ou
JiuUaçJo si,.Ufic1uva cb dqnd.l(~ ambienW uusada;
, ;

. ttl • comunica( lo pft"via pelo •&ente do peri1o im:nrnte de depd.ac.lo ambiental;
IV • CÔI&boraçJet com. M agentts rnc:.arregados cb · icilincia e do controle ambiental.
Alt. 15. Slo cimuut.laciu que agravam •
· qualificam o mme:

r :na.

qiWido nlo constituem ou
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1• r<iDcidmcia no1 . , . , do ...,.... ombierual;
11 • ter o 1gmte cometido •

,c.&açio:

1) pan obter Vllltll..,l'"""""-;"'
b) co•gindo outmn pana cxecur;2:) material da inft2çlo;
c)

Afetando ou exJ)Ondo a periro. :·1· maneira cnvt. a sa\ade pública ou •

ambiente:

d) concorTmdo pllla danos i. propnca....:-: otlhtia;
e' :atingindn âre:u de uni<bdes de conservaçlo ou arn.s sujêiia.i. por ato do
PUblico. a rezime esreci:al de uso:

f) atingindo ãreas wb:iMS ou qU3isqucr assenwnentos humanos;·
&) nn

penado de defeso l faWI&:

h) em domingos ou ferildos:

i) 1 noite:
j) nn ópoeas de seca ou inundotOes:

I) no interior do tspaço lmitoria.l npecialmente ~tegido:
m) com o em~ao de mt1odos cru~is para abate ou captura de: animais:

.

n) m~iante (r1:ude ou 1buso de conJianç.a::
o) mediante abuso do di~ito de licença. pennisslo ou 1utoriz:aç1o am~iental:

.. . .• .

p) no il)tercsse de !'C'SOI juridiea m>núdo. &ow ou pot<illmente. ponat.s plib

ou beneficizda por incentivos fisa.is:

.. ,

q) atineindo esptties ~ üstadas em rela.tórios oficiais cW autOrid

competentes:

r) facilitada por funciotiirio plibfieo oo u<:<:leio de suu f\lnçilcs.
An. I E. t!os .,;,., ~m'istos nesu Lei. a suspenslo coadiciooal ~ pet11 pode
opfic::ada nos casos de condenaçlo 1 penl privoti~ de libmlode t11o ,pcr;or 1 tm """'·

An. 17. A verificoçlo do Jq>&lOÇio I que ....r.,. o t r do .... 71 do C6diiO p,
seri feita medilnte l1udo de ~ do dano ombieotal. e u condiç6<! 1 O<mD impostu 1

juiz deYcTio relaciorw..,e c:om a proteç!o ao mt:io ambi~e.

•
An. 11. A 'mulia seri caiiulado·oeaundo os erittriot do C6diao Peoal: 1< t<vcla;
ineficaz. ainda que aplicada no valor miJcimo. poctm rtr JUmmtada 1~ tris Ye%r:t. cmdo ~m '
o Ylllor ela Yanta@'em económic:a auferida..
•
An. 19. A pcrici1 de cOnstaUçlo do daDo ombi=tal.- qlio' pollllwl, lism
a-tante do po<julw causodo pan efeitos de ,.._.., de fiiiiÇie dleulo de multa.

Plrisflfo único. A pcricia produzido oo inquérito civil ou no juizo <lm pc>dm
oproveitado no processo pcnol. instaurando-se o eomroditório.
Alt. 20. A sententl penol condenatório. sempr< que posslvel.li....n. o nlor mlrú·
pua r<ponçlo dos daDos caiWdos pela infrlclo. cotuiderllldo os po<julz:ot oofridos pelo ofencl

ou pelo mt~o ambiente.

P:lrigrofo único. Transitado em julgodo 1 senttnÇa condcnlt.ória. 1 aOCUI;Io pod
efetuor ... pelo valor fixodo nos termos do ca{1Vf, sem prejulm do liquidoçlo pota opançlo do cL
efC'tivamente sofrido.
/
An. 21. As pen.u 1plic.ivois isolldo. eumulatin ou aJterniÚ_..
jurldicu. de acordo c:om o dtsposto no an.. J•. slo:

u

peH<
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l·multa:

n. restritivu de dircim:
llJ • pmtatlo de oervi~s t eomuniclade.

Art. 22. As penas ...uitivu de dimtos da peuoojuridica alo: ·
I •IUiptNJD ~ial ou total de aü.riclades;
n .1zdorcll;~a ternporiri• de es~~belecilnauo.
obn ou otivi.W.:
.
.

m• """blçia de ..,.,.,.,., eom o Pod.,. Público, beftl como dele o - subsldios.

tubwnç4a ou doa90<s.

I 1• A

suspens.~o

obedecendo b disposiç6et Jetaio ou

'
.
de 1tiviclades scrt apliud& quando csw 1110 ...,.....,.,

,..w...,........, ftlalivu t

~do meio

ambinue.

. t :-A interdiçlo sm •plicada qÚando o ntlbclecimeniO. obn ou ativi<bde ntivn
funcionando sem 1 dcvid.t autOrizaçJo. ou ~ desacotdo com a concedi~ ou com viollç.lo de
di<posiçlo leaal ou ,.auJ:amenw.
f 3• ,\ proibiç5o de contr.n.v com o Poder Público c dele obter subsidias.

tubvençOcs ou do~cks aJo podcri exceder o pnza de dez anos
An.. ll. A ~UÇJo de le'I'Y1~s i comuni~e rtla pus.oa juridica consistirá tm~

I· eumio de pro,i.ma; c de projetas ambientais;
11. necuçlo de obras dei'KIIf'<'OÇio de mas degradados:

III· tnJnutençto de npoços püblieos:
tV • contribuiçôet a cntidadnambiet'lt.ait ou cuhut3is pUblicas.
Art. 24. A pesso3 ;uridí~ constitWcb cu utili:ccb. J)rtp<Jndtfiltlltmc'ltc. com o lim
de permitir. r.1,iliw ou oculw a pr.atica de cnmc de fiNdo nesta lei tm dccreWb sua liqu1daç.1o
f~ seu patrimônio seri coruidendo irtSU'W'neflto do crime e como uJ pmlido em (avor do
Fundo Pmitmciúio Nacional.

CAPITULO III

.

DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INST11UMEmO DE nmú.Ç}.O
ADMINISTRATIVA OU DE CRJME . .
An. 2S. Vcri ficada a infi'lç.Jo. sedo aptftftdidos seus produtos c instrumentos.
lavnzwio.se os respectivos autos.
.

I J• Os anunais 0tr1o libenadoo em seu habmu ou enuqucs a jardins zoolóaiCO$.
ou entidades assemelhadas, deocle que r~quem sob I responsabilidade de I<CIÚcOI
habilitados.
fund.1c~t1

1

t r T1211Dd1He de l'ft'dU!os .,.,mm• ou onad<·u.s. smo imtillliç4a cimtlficas. bospitalarn, penais e outraS com fins hneficonlel.

anJiados • cloedot

11• Os prodii!D< c subprodutln da Cauna l\lo pe..cl•eis iüto clesau!dos ou doodol
·
·
alastillliç6el....,tlficas. eultunís ou oducac:iooais. . ··

Ja• Os inslnlmauos 11\illDdoo aa -pritica da lnrroçto ....So vendido!. ranntida a

sua descanttcnzaçJo por meio ela reeiclaaem.

. ·

.CAPtnn.o IV

DA AÇ}.O E DO PltOCESSO PI:HAL
Art. 26. tlu lnhç6es penais

~sw

nesta IA

1

açJo pmaJ i pUblica

iDc:oodicioaada.

Pn,rúo único. (VETADO)
Art.l;. 'tios aima ambientais de menor J<Oienc'al ofmoivo. 1 ~de aplicadl>
Imediata de peDOIUiriliva de clireitoo ou multa. ptnÍIII no an. 76 da Let n• 9.099, de 26 de
,._boo de 1 9 9 , , - poda( S<r fonnulada desde que tenh.l haoido I prma COIIIposiçlo do
1111biaal. ele que 1n11 o an. 74 d a - lei.. uho C!lt cno d_e comp!Onda imp>albilidacle.
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1ot1. Jl. AJ dis'posiçea do.,_ 19 da ui ,. ••.099. de 26 dt ~<~embn> -dt 1995
aplicam..: aos cri:lr-s de mmor potmciaJ ormsivo derUlidos nesta Lei. com .., s,e.-.•int~

~r~:

·-

I· a declaDCJo de núnçlo de pUDibilicladt. de que,..,. o § 5' do artigo ~<ferido no
<tiJ'I'I. depmderá de laudo de conswaçJo de r<ponçlo do dano ambicnllll ressalvada a
impossíbilidade prevista no inciso I do f

t• do tnesmo anjgo:

•

11 • u hipótese de o laudo de constata'Jo cnmprovu n1o ler sido compJcs.a a
pruo de sus~o d~ p~ seri f'r'On"Ogado. ati! o pcr1odo mtxima prevtsto no
aruao rdmcSo f'O tapvl. acraeado de ml.lt um ano. com tUS'J)er-s&o do pruo d.a prncritlo:

~ ~

• . m.... ~ dt piOiiopçlo, ...... aplic:artc u condiç&et dot inci>asll. UI e IV
. do fI do amao m....,llflldo no capur:
IV • fllido o pruo de pnmogaçlo. pn>etdcr·Je·' l lavn!UR de novo laudo dt
COftStiUÇio de rrparaçlo do cLano ambitntal. podendo. tonforme se1.1 resultado. Sn' novamente
prorTOJido o periodo de ·~· ati o mi.x.imo prnisto no inciso
dme aniao. obsnv.do o

n

dispcmo no inciso III:

V • esgotado o pram máximo de proiTOgaçio. a dccl:nçio de extinçio de
punibilid.adc dependerá de laudo de consu.taçio que comprove ter o ac:w.ado tornado as

pto"H:Ihteia.i n«euârias • repar.açJo imearaJ do dano.
CAPlnJLOV
DOS CRJMES CONTRA O MEIO AMBIENTE
Stç!o I

DoiCrimts contra a Fauna
1vt. 29. Maw. l'l(nt,uir, caç:u. apanhar. utiliz:lr cspécimu da fauna silvestre.
naÚYOJ ou em rou mirratoria. sem a devida penniss1o. licença ou autorizaç.lo da aul0rid3de
comptten~.r. ou em degcordo com a obtida:

Pma. detenç~o de seis mnn 1 um 1no. c muJca.

§t•tncone nas mesmas perw:

I • quem impede a procriaçlo da fauna. stm licmça.

auto~ ou em

dtsaoonlo

coma obtida:

n. quem modifica, danifiu ou d~strói ninho. abrigo ou criadouro natural:

suatda.

III • quem vende. expOe l venda. exporta ou adquil<.
kln em cativcito ou
depósito. utiliu ou tr.u\Sportl ovcn.. larvas ou espécimes ela (a\Ull 11IYC'S'D"e. nativa ou cm rota
micruóriL btm como produtos c objt'IM ckla oriundos.. provmieutes de criedounn 8lo autorizados
ou tem 1 dtvida permissJo. licença ou autonzaçlo d.a autoridade competente.

t 2" No caso de auarcla dome.úca dt npé<íc til....,.. nJo coosicleiW ameaçada de
ntibçlo. pode o juiz. considenndo as C1mmsúncias. deixar de aplicar a pena.
ll' Slo tJpé<imn da fauna silv"""' todos aqucln pcnmc:cntn b tspê<in nativas.
milnlóriu e quai>quer outras. aquiticas ou tm-ntrCS. que tcitlwn todo ou pene dt ,.11 ciclo dt
.;da ocomndo demro dos limites do tm1t6rio bruileiro. ou lguu jurisdicio.Ws bruiltiru

I 4' A pena i aumentada de metade. se o trime opBticado:
I .. conn espêcie nn ou considenda ameaçada de C'Xtinç1o. ainda que somente no

,..., da lnhoçJo;

n • cm periodo proibido • caça;
UI • durante a noite:
tV ·com abuso de lic:::ft'lct:
'V • em unidade de consef'\·tç&o;
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........
profluional.

\'1 • com empre:JO de m~todos

1 .s•

A pe"'

0\1

in.suumen\os capazes ele provoeu ctcsuuido cm

e aum~tada ~~~ o triplo.

se o crime decOm do e•mfcio de c1ç.a

f6• As disposi"0t1 de1:te IJ1Íf0 nJQ Se tpficam lOS IIOS dC' pe'SCI.

Art. lO. Exporur pano c"erior peles e couros de anlibioS c ftpteis m. bruto, sem a
autoriz:sç.So da auroncbde ambiental compe1cntc:
Pena • reclusJo. de um a uh an01. e multa
r\rt. 1 t. lntrodUZtf cs~ime 3rum.sl no P3is. ""' pvecer tecnico oficial Ca,.-onvel c
lictnça nP'"Ciid3 por au1ondade competente:
rena • detcnçJo. de Uis mnes a wn ano. c mulu.
Alt. l:. P~IIC31 aro de abuso. maus-tntos. ferir ou muular ansma.is silves~

4om~sticos ou domestic~os. Mllvot ou nótico1:

Pena • detmçJo. de tth meses a um ano, c multa.

f 1• Incorre nas mesnw penas quem ruliza e.xpaiincia dolorou ou cnx:l
aní.m&1 vivo. ainds que pua fi.ns ct\dJ.ticos ou ciendficos. quando cústimn tec:UnOt altemati~s.
§ 2" A pena ó •wnenw!J de 11111 sexto I um te~o. se oedn< motle do IIÚmal.
Art. ~J. Pro•·ocar, pela emissJo de rOuen1es ou UITWnelltD de "'"""""
perecimento de espec:im~s d.J fauna aquitica existentes em rios. bgos. açudes. l~oas. baias
-'luas jurisdicionais bru1leiras:

Pma • detrnç.Jo. de um a tris anos. ou multa.. ou ambas cwnu.Jilivameme.
Parignfo UrticO. Inca~ nu mmnas ~nas:
I • quem
domlnio publico:

U\Uól

dear>daçSo em vi..iros. açudes ou
·

OSiaÇ6n

de >qllicuhun

.
· Jt • quan urlora campos nannis de invenebndos 1quiticos c :.!1as. sem liccnt
pmninlo ou autoriuçSo dl autoridade ~ompe1rnte:
r
·

ou

III • quem fundei• embaruçees lanç• delri1os do qualquer ft>tum::a sobre bane
cSe moluscos ou corais. de,·id:unrnte demarcados em cana niutica.
Art. H. P..ar em periodo no qual a pHC:• seja proibida ou em Jupres inLmlilad

pot ór&lo compe..,...:

Pena • d<tenc!o de um .ano a !ris

cumulativunetue.

·

IIIOS

ou

muJ~a.

· ou ambas as pen

Ptriça(o único. Incem IIIS mnmas penss quem:

·
I • paca npécies que devam ser ~adas ou ~imrs com tatn.1nbos inferiam
_....,itidos:
11 • pesco qiWIIiclades superiores is pmniticlas. ou median1e
"*"lhos, petm:hos. l«nic.u • mtlodos n!o pmnilidos:
·
.

1

utiliuçlo de

III • lr.WpofU. eomem.Jiza. beneficia ou iodumialiD e"'"imes J><O"mien<es ela
col<u. aponha • pesca proibidas
'
Art. 35. Pnc.u mtdiantc a Utilinc;Jo de:

I • e•plosiws ou substlncias que. em cootato com a
semtlhantc:

'gu.a. produzam

11 • subst1nciu tó'Õcas. ou cnnro ~ntio proibido pela autoridade COft!l)e1mte:

cfeilo
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Pena· reclusa~~ de wn ano 1 cinto anos.
Art. )6. Pano O> cf,iros desta Lei. consickn-sc pesca IOdo ato tcndmtc o minr.
extrair. colew. apanhar. apret"::o..:- ou C.:JpNrV ~irr~t dos gnrpos dot peixes. ct\lStiUOs.
moluscos c vcgews hidrõb1os. su.-.cedveis ou n1o de ap1nr:1W1lcnlo «onóm~co. ressalvadas as
espkin ameaçadas de CXIInçio. tonuantes IU.S listas oficial\ «!A fauna C da Oora.
Art. )7. N:lo ~ cnmc o abau: de animal. quand<• ruliDdo:
1 .. em enado de necenidadr:. pu. saciar 1 fome do agente ou de sua f~llia~

11 ·para P"'"'" lavouru, ponwa c r<l>anbo. d.1 aç1o pmlatória ou des<nUdo,. de
animais. desde que legal e e•~cnte autorizado pela autoricbde competente;
111-(VF:TADOl
IV • por ser nocivo o animal desde que assim carwcriDdo pelo 6ra:lo compc~Cnre.

SeçJo 11

Dos Crimes con... o Flora
An.. )8. Ocswir ou cWUfic.u Oornta considcrad.l de prncrvaçJo pttmancntr:.
mesmo que em fomw;lo. ou utillzi·la com infringtncia cbs normas de proteç.lo:

Pma- detenç1o. de wn 1 trb anos. ou mulu. ou ambas as penas cumulatiY&mCnte.
Parl..grJfo WUco. Se o crime for ruJ,oso. • pma Jtri reduzida l mttsde.
An. 3~. Corw :ll""orcs nn florm.a considerada de ~açlo pmnmentc. srm
penniss.Jo da autondade compttr:nte:
Pma. detr:nçlo, de um a trf1 anos. ou multa. ou ambas as~ cumulativamemr:.
r\n .ao. C.:aus.v dJnO darcto ou indire1o ãs Unid.ades de Conservaçio c u áreas de
ql&e tr.u.a o an.. 27 do lXcrc'o n• 99.274. de 6 de junho de 1990. indepmdentanmte de sua
localizo~:

Pena • reduslo. de um 1 cinco 11101.

§ ,. F.ntende·SC ror UnicladH de ConKT\·aç&o

IS Resenas Biolôlta.s. Rcwn-as
e Municipais. Florcsw Nacionais..
Esudu.a:s e Mwticipass. Alns de PmttÇ.So Ambiental. ,\teas de Relcvan1e Interesse Ecolócico c
Rexnas Extrativisw ou outras 1 smm criadu pelo Poder Público.

Ecológi~ EstaçOcs Eco\óe•us. P3rques N~ionais. Estaduais

f :ZO A ocontnr:u de d.1no afeundo cspecics amea;..W de ntinç» 110 interior d.u
Uaidades de Conscrvaçw S<Ti considc:r>d.l cin:unstincia ll!'"vattte para a liuçJo d.1 peno.
§ ]• Se o crime fC'r culposo. a pena seri mluzida l meude.
Att. 41. Provocar &nctndio cm mata ou flort'S\1:

Pena .. rc'Ciuslo. de dois 1 quatro anos. e multa.
Parign(o Unico. Se o crime' culposo. a pena é de dctenç!o de seis mese-s a um ano.

emulu.

An. -12. F:~~bric~. under. cnnspocur ('lU solur hl6es que possam 1'~'-oar
inc:irk:;os nas norestaS e denu.ss formas de v~ettç.So. em iru.s ur~ ou qualquer tJpo de
usenwnmto hwnano:

Pezu .. detençio de wn a vis anos ou mulu.. ou ambas as pems cumul:~~tiv:unmte.
Att. 41. (VETADOl

An. 44 E.xtn~r de norntas de ~inio rüblico ou considcrad.iu _de prnnvaç~
pnmannue. km rre\-i:ll :lutnriz:sç1o. redr:l. arri::l. cal ou qu.l!quer espê'cie de mtner.us:

Pm1 • detenç~o. de se•s mnes 1 um ano. e multa.
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An. 45. Ci>rur ou transformar om C3t\'Jo madeiro de lei. wim classili...S. por 110
elo Podei' Público. para f&nS industi'Uis.• cnuaeticos ou para qualqUtr outra cxploraçto. económica
ou n.lo. cm desacordo rom as detmninaçõeslrlait:

Pena • r«lus1o. de am 1 dois anbs. c mui,.
An. .C6. Recebe-r ou adquirir. para fins comntiais ou industrúis. ma.deir2. lenha.
C2n'Jo e outn)s produtos dt on,em '·caet:J. sem nicir a c~1bicio de licença do \'nwkdor.
outorradlpola autoridade comP<'mtc. e..,.. mllllit·se d.1 Yi~ lrue d....a ~o rn>duta otJ
final beneficiamento:
:
.
·
·

Pena. detcnçJo. de seis mnn 1 um ano. c muhL
P.n,rafo ianico ln<otTe nas mnmu ponas quem •mde. npõ< 6 ~ tnn cm .
depôsi1o. nn,pora ou 'u:u~ J~Udtira. lenha. cardo c ovtros ptodutos de ~rirem \·qcul •. 1tm
licmç:a ,·iJicb pM"a IOdo o 1emro d:. \'iqem ou do ~to. ourcqadJI 1"fl• autoricbde
.com~mte.
· ·

A1t. 47. (VETADO)

••• oçto·

Alt. 41. lmpodir ou dilicul,.. a ..,menç~o ltllllnl de Ooreaw o deatoia ""-de

Pma • dctmçlo. de ocis meses a um 1n0. e multa.
Alt. 49. Dc:stnlit. dao.ificar. losar ou maltrlllf. por qualqucriiiOdo ou aoeio. ,._.
de Dn>olll<Dtaçlo de loJP:Idouros públicos ou om ~edade pnvadallbtia:
·

Pct10 • dcteTiçJo.
cumulatinmente.

de

tru m.,..

1

um ano. ou IDUita. ou ....... u .,._
•

Parigrafo único. N'o crime culposo. a pma ~de ama se;s mnn. ou multa.
An. 50. Destruir ou danificor nornw tutivu ou plantadu ou ..,.uçlo liudora de
dunas. proretol'l de mangues. objeto de especial prtJft'Vaç4o:
•

Pma • detençlo. de ris mestlll wn ano. e muJt&.
Alt. 5 I. Comrn:wizar motossern ou utilizi·la em noraw e 11&1 demais r....... de
vqNçSo. sem licença ou registro da auloridade competente:

' Pena • detençlo. de IrEs meses a wn ano. c "'uJu..
Alt. 52. Pme~nr em Unidades do CoRS<rnÇ~o conduziodo subsllnciu ou
iNtnlmontos ptoprios para caça ou para explonçjo de produtos ou aubpoodutos lbenUs. liccn~a

cb autoridade eompet<!ntc:

·

,

Pena • dctençJo. de seis mesn 1 um ano. c mulu..

An. 53. Nos crimn previstos nesta Seç1o, a pma f 1umcntada de um scuo 1 um
t~se:

·

· ·

I • do f:ato resuha a diminuiçSo de iauu ururais.a erosJo do solo DY 1 modiracaçlo
·

do ftJime clirn.itico~

11 • o crime e cometido:
t)

no pe'tiodo de queda c!as Jtmtnttt:

bl no periodo do ro .....çlo de ......ç~:.
c) contn espi-ciet nru ou ameaçadas de
somente no local da inf'ro(lo; .
.
d) em fpoc.:l ~e seca ou inun~o;
C) durante

Í nohe.cm domlnco OU feri&do.

ntin~lo.

aind& que a

~

ocorn

~14~8~----------------------~A~N~M~S~DO~SENADOFEP~
~w

Da ~oluiçlo c""'"" Crimes ~•.,.bimtais

c-

Att. 54.
tx>lui.ao de qualquer II&IUI<Z> cm nlvtis tais que resultem ou
,.,..., mulW" tm danos a sau<:< hwnana. ou que ptOYOqUtm 1 mortandade de animais ou a
dcswiçlo siplili<Olin elo nora:

Pena • recluslo. de um 1 quatro anos. e mu!t.a.
§ 1• Se o trime i culpooo:
Pma • detrnçJo, de tcis rncst"J 1 um ano. c rnuJLL

§ :r Se o trime:

I • 10rnar 11m1 át<a. urbano ou nnl. imprOpria par111 ocupaçlo humana:

11 • uusar poluiçlo .am>osftrica que pn>Yoquc a r<tiBda. aioda que momendoea. dos
babitontn elos 4r<u afeud&s. ou que ....,. danos din:tos • salicle elo populaçlo:
UI • cauur poluiç.lo hJdrica que tome nrccssJria a inlcmrpç:lo do ab&steeimmlo

pUblico d~ qu.a de uma comwvd.lde:

IV • difieulW" ou impedir o uso público .W pniu:

V• por l_.,to de tnlduos sólidos. liquidos ou rasosos, ou d<tritoa.
. 61cos ou substincias oleosas, cm desacordo com as niaéncw cstabclecidu cm leis ou
ft'l\damenros:

Pen.t • rWuslo. de wn 1 cinco anot.

f J• Incorre rtzs memw penas pl'n'ist&$ no p.vip'zfo anterior quem cfciur de
adotat. quando asslm o exiBir a autoricbde competente, mtdidn de p1'fC.IUÇlro cm c.uo de risco de
Uno .mbicatal 1f11W ou itttvenlvd.
.
Alt $5. Excc:UW' pesquiSL bvra ou cxa1(lo de re-c\&t'SOS minnais sem a com9tfmte
autori%açJD, pennin1o, conecss.lo ou licença. ou em desacordo com a obtida.:
Pm.a • detençSo. de tcis rnnesa wn ano. c multa.

Parignfo Unico. Nas mtsm.l.$ penas incone quem deiu de I'1!'CUpeTV a iru
pcsquisld.a t"U uplorad&. nos ttrmot d.a autorizaç.lo. pmnjss.lo. licença. concesslo ou
detmnibaÇ1o do Orglo competente.
Att. 56. Plllduzir, procnsar. nnbalat. imporlar. cxporw. comcrcializlr. fome
annaww. cuardar.ter em dqmito ou usar produso ousub-tfnc:j• \6Uca.. pcfiJo~
IJOCiva i saück hum&NI ou ao Indo ambirnle. rm des&cDrdo eom u air-mciaJ esrabeleeid.3~
trans'portar.

&eis ou no1 sem regulamemos:
Pena • lft~o. de

·
WT\ 1

qqatro anos. c mulLI.

f t• Nas mesnw penas incom quem abandona os prod1110t oa substiDi:W. R feri

no ~Dptll. ou os utiJiu em desxordo com u normu de Jt1uranç.L

f :r Se o pn>dulo ou 1 substJm:ia for nuel.., ou rad.ioatin. a poM I auma11aóo

1r Se o <rimei culpooo:
fem • cicla>çto, de oeis,.,.... a 11111 CIO, C tDUita.
M. 51. (VErADO)
M. 51. Nos mmn dolosos ~stos n<stJ S<Ç!o. u pmas snio aumcntadu:

J • de um sexto a um ·~· se multa cUn.) inn'eniwl Aflora ou ., meio amb

cm &trai:
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n • de wn. terço a1i a metade. se rewh.a lnSo corporal de na'I'Wnll l""e ~ ourr
III ·Ali à dobro. se ftsuhar 1 mane de ouuem.
Pmgrafo ti.n.ico. As pm.aJicladrs previsw ~e aniao somente ser1o aplicadas 1
fato alo resulur mme rrws 1r1ve.

Att.S9. (Vf:TADOJ
Ati. 60. Construir. r< formar. ampliar. insular ou faur funcionar. cm qualquer r
do 'errit6rio na.ttonal. tsUbttecilntntos. obras ou serviço; po~Wmente f'Oluidores. sem lic,

ou 1utoru>çlo dos órslos ombitnllis comp<UnteS. ou conlrvw>do u
rtplomrnum pminontrs:

nomw loaa:

PtNI • de1ençlo. de wtt sei:- mnn. ou multa. ou ambu as pmas cumulativame·
·

Ati. 61. Ois...,minar <loonça ou prova o••
fauna: i flora OU 101 O<OSIISlerrw:

lsricWillrl. i pr<uáriL i

"'*'., que possam

ta1111l

cbn

Pm1 • reclw.Jo. de um 1 quatro anos. e mul1.1..
SrçJoiV
Dot Crimes tontn o Ontenarrwmo Urbanl• e o Ptltrim6nio CuhuraJ
Ati. 61. Dnuuir. inutilizar ou dNrionr.

I ·bom rspotialmrn•o proltlido por loL 1111 administrou"" ou drcislo judicial:

li ·""~Uivo...,;...,. museu. bibliotK&. pi....:o...._ inslallçlo ciemlfica ou sir
protq:ido por lei. tto ~suativo ou dC'cislo judidal:
Pena • rKbtsJ.o, de wn 1 lrfs anos. c multa.

Pariçafo .Wco. Se o crime ror culposo.
· dctlmÇio. srml'ftJWZD da multa.

I peDI

i do sois -

I Ulll

anc

An. 63 t\huar o asr«ID ou CS'U'Utur'3 de edifiaçlo nu locaJ nprcWrr.
por ki. 110 odmuuslnll"" ou domiO judJaal. rm ndo do seu nlor poisqisl
ecol6aoco. IUrUtlco, anlslico. llislbrico. culnn!. roliaioso, ""ll*'llllico, etDop-if•co
prv~C~Ido

moaurnmtaf. 1m1 autorizaçSo ela autoridade competrnte ou rm deslc:ordo com 1 concedida:

'
Pma • roclusSo. """' 11rts ..,.,, o multa.
Att. 64. Promover consD"UÇ5o cm solo nJo edifiúvel. ou no seu tntomo. as
fUlo de seu 'l&lor SJ11S&8,1SU..,;o. «olÕIÍCO. tnlstico. ,\11\stic.o. hiS1.ôrico. Culto.:
rchJioso. arqueolócico. CtraORriJito ou monumengl. sem lutonuçio d.a autoridade compc1ente

COMiderado

tm.

rm deucordo com 1 concedida:

Pma • dctmçJo. do oris IMtCS 1 um ano. o mulll.
Ati. 65. Pichar,

anfitu ou

por

ouuo rnrio oonspun:ar ediftcOÇJo ou monumo

· Pm~ • detençlo. de trfJ me«t 1 um ano. r mulll.

Plrign.fo únito. Se a atO for ru.lizado rm snonumcnto ou coisa lomb.da em 'Wi~
do ..., nlot anlmco, arqurolóaico ou histórico. 1 prna é de ..., mnn 1 um ano do dr1cnç1r
muiiL

Soçjo

v

Dos Crimct conn a Admin.inraçl•• AmbimW
Att. 66. Faza o fun.:ionãno publico afii'D\KJ,• f&IM ou C'nlanos&.. omitir 1 vt'I"Cb
JODelll infonnacc)n ou cladot tkluco-ctcaUficot cm J'toceduncncot de auconzaçJo ou
liccnct.atner~~to lmbimtal:

Pona • rrcluslo. do um 1 1rts anos. o multa.
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•
Art. 67. Coocec1e-- o fuucionano pUblico hcmça. autonzaç.iõ ou peimiss~.o c
dcsatordo com as normas amb1:nws. pan 1.!1 auvidades.. obnJ ou scniços cuja rnliz:aç.lo dcpe11
de ato auton.zativo do Poder Públit"c
Pma • detmç.So. de unr 1. tr'k anos. e multa.
hrãgra!o ú.nico. Se o crinv • euJposo. I pena r de m
sem prejulzQ elo muJIL
Alt. 61. Doi ..r. oquole q,., -.···- o deve< Ioga! ou
obriaiÇio de relevante intnn.se ambienta..

ftlese11

con~ntu.al

um ano de detmç!.

de faze.Jo. do cump

Pma • detrnçto. de um 1 trn ano!>. t muha.

Paragrafo ún1co. Se o crime é cuJpo10, a J"el•• I de trh mnn a wn ano.
prejuJzo da mulu.
Art. 69.

qumo.. ambientais:

SC'

obstlir ou di&oul.., • ~ fiscaliu<Jon do Pod<r Público no tnro. de

Pena • d<t<nç~o, de 11111 ai>& anos. e muliL

cAPlrut.o vr

DA INFRAÇÃO ADMINISTRA11V A
Alt. 10. Coasidm..e inlioçJo adrni!listrativa ambicnt&J IOda oçJo ou omilSio que
viole as ;qru juridicas de uso. aozo. promoçlo, ~e~ do meio ambiente.

f I' Slo auroricúdn competentes para Javr.u auto de infnoçJo ambicnt&l • W..urar

01 funcionâri01 de ilr11os ambirnws intea,ranta do Sistema NKioa&l cSe
Meio Ambitnte • SJSNAMA. designados para as atividades de fiscalizaçlo, bem corr.o os aamres
d.u CopiLMW dos Portos. do Ministtrio da Marinha.

procts10

ada:rWUstrativo

f l' QualquCJ pesSOL consuundo irún;lo ambiaual. podcri diriair r<prescnuçlo
ls autoridades ~lacionad.u no p~~ngrafo anterior, patW e feiro do cxtmeio do teU poder de policia..
f J• A auJoridade ambiental que liver coohccimtnto de inlraçJo ambieot&J ~
obriaoda o promo._ o sua apurtiÇio irnediat.a. mediorue processo adtninistntivo próprio, sob .,....
d.e c.cHuponsabilidade.

f 4' lu infraçcln ambicnuis slo opura&W em .,........ administmivo pn!prio.
auqundo o dir<ito de ampla dofesa e o contraditório, observadas os disposiçGcs desta Lei.
Alt. 11. O processo admini-rivo para apunçio de introçJo 11111bicmal deve
obtenar os sqwntn pruos mãxunos:

I • vin<c di.as para o inmtor ofOTOCet defesa ou irnpu1JIOÇJo contn o 01110 de
inlnçlo. contados da data ela c1tncia cb autuaçJo;
U • crinu dias pan a autoridade competente ju(aar o euto de in&açlo. contados da
d.uo da sua lavtann. apt«mtada ou lllo o defesa ou impugnaçJoo:

III • vinte dias Pllrl o inmtor I:I:Co1rer elo dccislo condcnal4rio 6 lnstlocia superior
do Sistema Nacional do Meio Ambiente • SISNAMA. ou • Difttona de Portos e Costas. do
Milüstmo da Marinha. de acordo com o tipu de alltUOÇio:
ftOti(ICIÇio.

IV - ciDco dias para o pqamcmo de multa. contados ela d.uo Ílo reecbirnmto ela

n • mtú<a oimples:
l1J • multa dilria;
IV • opruus&o dos onimois. prodtAOI. IUbprodutoo da fat.tno. non. insuWikllluo.
.,.....bot. equipamemos ou wfoulos de qualquer nanrraa utilizados na infnçlo:
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V • dmruiçio ou inutilizaçlo do p!'Oduto:

VI • oUJ1)<nSio de mola e (abriaçlo do p!'Oduto:
VIl• emb&rliO de obro ou lliviclade:

VIII • demoliçlo de obra;
IX • •USJ><Mio ~ar<ialou Ullal de a~i•idad..:
X-(VETADO)

XI .. rntritiva d~ dirtitot.

f 1• Se o infi"ator comeu:r. limuhmeanca&e. duu ou enais in&.ç6es. ICT·lhe-lo

~plicados. cumulaúnmentt. as sançOd 1

elas «>minadas.

I r A ad..nlncia s<ri aplicada ~la inolnm<incia du disposiçOd deslll Lei e da
leaislaçto em •isor. ou de ~r<Ceirot rcruJ.vaenwu, ...,. ~Rjuizo dat demais sonçclcl l'fCYiSI&J
....... anifO.
.
I ]• A multa simplet ln't ·~licada ~pre que o •smte. por nealiamtia ou dolo:
I • advmido por i,....ularicladn que 1<~ sido pntic.adas. deixar de S&M-Ias. ao
pruo auinalado pot óralo comJ>OIC111e do SISNAMA ou ~la CapiiiDia dot Ponot. do Miaitlmo
da Marinlla:
.
.
'

.

.

.

.

,
11 • opuse-r embatoço 4 (ucalizaçlo dos 6ralot du SISNAMA ou da (lpilania dot
Ponot. do Minit1trio da MorinhJ.
§ •• A multa simJ>Iet pode ser convt11icb cm serviçcn de ~. melhoria c
ttt:;puao;::lo di qualidade do meio ambiente.. ·

s•

§
A mulll diüia teri aplicada llmlpr< que o eomeúmemo da inhçlo se
prolonsu no l<mpo.

f 6• A api'HT\Sio e dtmuiçlo referidas 11os incisos IV c V do capw obc:dtcmo ao
di'PO'•• no an. 2S des11 Lei.
§ ,. As ..,ç~~e, indiudat nos inchot VI a IX do <DI"'' smo aplicadas quando o
produto. a abn.. a ativicbde ou o est&belecimento n.10 esuvemn abtdeccndo l.s pacriçOes k&ait
ou reaulamenW't's.

f a• As unçOO restrilivas de dirtito slo:
J• suspm.slo de rraistro.licmça ou autorizaç.&o:
lt • C&neelammto de rt&iJtrO.IittnÇI OU IUIOri~Jo:

111 • J)ftda ou restriç5o de Incentivos r benrficiot fiscais:
IV • pad.a ou •suspcnslo da panicipaçJo rm linhas de
Hllibelecimmlos oficiais dt crrdilo:
· '

financi~mmto

tm

V • proibiçSo de conU':IW com a Adminisuaçto PúblitL pelo perlbdo de arl ris
An. 73. O. nlores omadados cm _......,., de muii&Siiõí ~ ambi.,.
rcvenidot ao fundo Na<ionaJ do Meio ArDbiaw!. cnad< ~la Lei a•7.797.ole lO de julbo d•
1959. FIII>Cio Naval. criado ~lo De<mo a• 20.923. de I de JUICIIO clc 19Jl. (\mdoo aa:luais o•
IDIRUcipais de me:io ambiatle. ou eomla&ot.. coo!onne cl.iqNKr o ~ ln
I1

· An. 74. A mull.llt:lã pot bose a unidade. hecw:. m..., cúbico. quilocr- ou outr.
medida pcniDentc. de acordo com o obj<10 juridia> lesado.
·

An. 7S. O valor da mulll de que lrlll nte (lpirulo """ lixado DO ~ desu

Lei • tcnisido J>Oiiodicamenre. com bose nos lndic:e> ntabclccidoslll lecislac:io pctiiD<IIIe. setldc
o minimo de RS SO.OO (cirlqllmll rcait) e o mUimo de RS ,0.000.000.00 (CIIIq>laU mi!Mcs dr
reais~

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

152

Alt. 76. O pa@atncnto de mui I& imposta pelos isuoo..••~·mi<:ipios.l>\slriu> Ftdl:n
ou Tmitórios substitui a muJ.ta redmJ u mem1a bipole'se de incidéncia.

. . .
CAPITULO VIl
DA COOPERAC.I.O INlUNACIONAL PARA A PRESEF.VAC.I.O DO MEIO AMBIENTE
· Alt. 77.1tesguozdodos a sobc::ania aacional. a on:lem pUblica o os boas cosom o

Ocmma brasi1ciro prallrà. 110 que ..,....,. ao meio ambitnl<. a DOCaSAria coopuoçlo a owo
pais...., l!Uiqu<r ~ous. qumdo~licillldo pua:
·
. I • pn>duçlo de prova:
11· cume de.objOIDS elua~Z<S:

. :·

lU • WOIUIIÇ6es tobre pessoas e coisas;
•

·

a~de

IV • P,.,.,Ç. lmlporiria da pessoa pn:sa. cujas d<ci>nçllcs lel1ham r<lmncia para
anu causa;

V • Ollll"'S fomw de ossis1b>eia permitidas pela leaislaçlo cm visor ou pelos
ll'alodos de que o Brasil seja pane.
·

I 1• A oolicit.JÇJo de que 11'110 a~e anip scn tliriaida ao MiDisúrio da .hazjça. que

• rtme1ai. quando IICCCSSirio, ao 6r1., judic:ürio
inhri t autoridade_ ... -.la.

compclciiiC

para decidir a -

mpoi!o, ou a

f 2" A 101i<:ii&Çlo cl..ai conter.
I · o~ c a qualiJicoçlo da OUZDridade aoliciLJniC:

11 • O obj<10 e O IDOIÍVO de 1U0 formuloçlo:

nt • a dcscriçlo summa do proc.edimcnto nu cuno no pais oolic:iiiGIC;
IV· a espocificoçto da 11SSis1b>eia oolicitada:
V • 1 documrnta;So indispmshelao seu esclaneimmto, quando for o caso.
• .
.
M. 71. PU11 ~ .,,,.,...,uç~o dos fim visados ncs1a Lei o CS)><cialm<IIIC pan a
I'<Cipn>c!dadc da coopenç1o tntemactonal. deve ..,. lrWIIJdo SISIC!na de comuoiao;6cs apto a
fadliw o intcrdmbio rápido 01<JIIIV de infonnaçclc1 com ólliOS de outn>s palxs.

CAPITULO VIII
DISPOSICOES FINAIS
A1t. 79. Aplicam-se subsidiariamcn~e a esta Leó:.. ,;,;posiçllcs do Códi&D Pmale do
Códico t1c Ptocuso Paw.
A1t. &0. O Poder E..cvtivo rcauJamenuni esta Lt i no prazo de ,.,..,.. tliu a COIIW

de 11\111 publicoçlo.

Alt.II.IVETADOl
A1t. 12. R<VOram·J< &S diJposiçlles CID contritio.
Brasilia. 12dc fevcmro de 1991: 177" dalncltpt'lldmcia e 110' da RrplibliCL

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Ki-ause

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Assuntos
Económicos e de Assuntos Sociais- cabendo a esta última a decisão
terminativa.)
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. ii SR." PRESIDENTE (Geraldo Mello)- Os projetas .serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
·
É Udo o seguinte:
REQUERIMENTO N" 327, DE 1998
Senhor Presidente, Senador Antonio Carlos
Magalhães,
Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo
2", da Constituição Federa!, combinado com o pre·
visto no art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federa!, requeiro sejam solicitadas, ao Exm• Sr. Mi·
nistro da Industria, do Comércio e do Turismo infor·
mações sobre as questões abaixo relacionadas:
1 - Se se confirma o fato de a montadora Ford
- segundo o jornal Folha de S.Pauto, edição de 1•
de maio corrente, página 2·10- ter sido a única, en·
tre as onze montadoras de veículos habilitadas no
regime automotivo brasileiro; a descumprir as regras
do regime na importação de 30 mil veículos no ano
passado;
2 - O descumprimento de táis regras, mesmo
que já tenha sido corrigido, causou prejuízos ao erá·
rio? Em que valor?
3 - A referida montadora sofreu alguma multa
ou punição pelo descumprimento de tais obrigações?
4 - Houve falhas da fiscalização ou das audí·
torias que proporcionaram as irregularidades atribuí·
das à Ford?
6 - Há noticias de que a Ford e outras montadoras obrigam os seus revendedores a utilizar as carretas rcegonhas1 da sua escolha, pelo custo por elas
arllitrados, para o transporte dos seus veículos das fá·
bricas às cidades onde se sediam os revendedores,
quando outros transportadores se proporiam a realizar
o mesmo transporte por um terço do preço. O Poder
Executivo brasileiro está a par desse processo?
Justlflcaçio
A imprensa publicou, em despercebidas linhas,
que a montadora Ford, em 1997, importou 30 mil
veículos sem cumprir as regras do regime de impor·
tação, estabelecidas entre o governo brasileiro e as
montadoras. Tais regras, de um modo gera!, definem
que as montadoras podem comprar no exterior veí·
culos e autopeças com reduções tarifárias de impor·
tação desde que suas exportações sejam equivalen·
tes ao total de importações. O regime de importação
inclui bónus, que favorecem as montadoras, se estas
adquirem máquinas e equipamentos nacionais, etc.
Há, pois, urna permuta de interesses entre o
governo brasileiro e as montadoras instaladas em
território nacional.

Causa estranheza que a Ford - com o prestí·
gío que tem no Brasil e com os favores ofoclaís até
aqui recebidos - tenha podido importar 30.000 veí·
culos - provavelmente melhores que os fabricados
em nosso pais - sem cumprir a parte que lhe cabia
cumprir por força do entendimento firmado com o
nosso governo.
É preciso, pois, que se esclareça detalhada·
mente o processo que pennníu tal irregularidade.
Também se deve apurar a eventuarKiade de
abusos que estariam cometendo algumas montadoras, exigindo que seus revendedores paguem o que
por elas ou por outros for arbnrado pelo transporte
dos veículos fabricados. ·
Ora, com tal proc&dimento as fábricas que assim
atuam estão usufruindo um lucro Indevido e, na outra
ponta, encarcendo o preço do veículo a ser revencido.
· Agridem, portanto, o consumidor, que Ignora esteja pa·
gando, pelo veículo que comprou, um preço no qual
está embutido o valor excessivo do frete.
Estas são as razOes que me levam a este Re. querimento de Informações.
Senado Federal, 19 de maio de 1998. _ Sena·
dor Edson Lobio.
Regime Automotivo Investimento foi de US$6,9 bl
MONTADORAS T~M SALDO .
POSITIVO DE US$611 MIL
Folha de S.Paulo

Denise Chrlsplm Marln
da Sucursal de Brasflia
Resultado da auditoria do MICT (Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo) divulgado ontem mostra que as 11 montadoras e veículos habtli·
tadas no regime automotivo brasileiro inv9stiram
US$6,899 bilhões em 1997.
.
No mesmo perfodo, os nove fabricantes de Má·
quinas agrfcolas e rodoviárias Investiram US$154,6
milhões, e os cinco produtores de carrocerias e reboques, US$76,6 milhões.
.
Os resultados foram apresentados pelo minis·
Iro José Botafogo Gonçalves (MICT) e mostram ainda que todas as montadoras habilitadas cumpriram
as regras do regime automotivo em 1997.
No total, essas empresas lmpotaram US$4,820
bilhões em veículos e lnsumos. Mas suas exportações alcançaram US$5,432 bilhões, o que resulta em
saldo positivo de US$611 bilhões.
As regras do regime definem que as montadoras podem comprar oo exterior veículos e autopeças
com reduções nas tarifas de importação de SO"k e
40"k, respectivamente. Para Isso, suas exportações
têm de ser equivalentes a esse total de Importações.
Como prevê o regime, o resultado das exporta·
ções inclui os bónus que as montadoras ganham
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quando compram máquinas e equipamentos nacionais ou ferramentais estrangeiros. Essas compras
totaliZaram US$1,066 bilhão.
Dentre as montadoras, a Ford era 8 unica que
havia descumprido as regras do regime na importa·
ção de 30 ml veiculas no ano passado. A denúncia
surgiu em setembro. Pressionada pelo MICT, a empresa acabou corrigindo a distorção.
O Ministro Botafogo afirmou ontem que as importações com beneficias fiscais da Ásia Motors
continuarão suspensas até que a empresa dê sinais
de Investimento 'irreverslvel' no país.
Isso signifoca que não foram aceitos os argu·
mentes da empresa de que foram lnjetados US$120
milhões em lnfra-ilstrutura e que o capital social da
empresa subiu para R$480 milhões em março.

REQUERIMENTO N' 329, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos de art. 336,
allnea b, do Regimento Interne para c Projeto de
Resolução n• 51, de 1998, que autoriza c Estado do
Amazonas a contratar, junto à Caixa EconOmica Federal, CEF, com c aval da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Faseai
dos Estados, operação de crédito no valor de cento
e vinte milhões de reais.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998.

~/-V~DB

)~)1~~,j

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESCIENTE (Geraldo Mello) - O re·
querimenta rodo será despachado à Mesa para deci·
são, nos termos do Inciso III do art. 216 do Regimen·
to lntemo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão tidos
pelo Sr. 1' Secretário Secretário em exerclcio, Sena·
dor Carias Patroclnio.

São lidos os seguintes :
REQUERIMENTO N' 328, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos da alínea b, do art. 336, do Regi·
menta Interno, requeremos urgência para o Projeto
de Resolução n• 50, de 1998, que autoriza o Estado
do Espirita Santo a contratar operação de refinancia·
menta de dividas do Estado, consubstanciada no
contrato de conf.ssão, assunção, consolidação e refinailc:ianiento de dívidas, celebrado com a União em
24 de março de 1998, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Faseai dos Esta·
dos, no valor total de quatrocentos e vinte e nove mi·
lhões, oitocentos e oitenta e sete mil, sesicentos e
quarenta e oito reais e setenta centavos.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998. -
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os requeri-

mentos serão votados após 8 Ordem do Dia, na fonna
do disposto no art 340, inciso 11. do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patrocínio.

É fido c seguinte:
REQUERIMENTO N' 330, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea 'b' do Regimento Interno para c Projeto de
Resolução n• 52, de 1998, que autoriza c Estado do
Amazonas a contratar operação de refinanciamento
de dívidas do Estado, consubstanciadas no contrato
de confiSSão, promessa de 8Ssunção, conscrodação e
refinanciamento de dívidas, celebrado com a União
em 11 de março de 1998, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FIScal dos Estados, no valor total de cento e vinte milhões de reais.
Sala das S~ssões, 19 de maio de 1sg<!.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo ·Melo) •- A
Mesa pede a atenção do Plenário para o seguinte
fato: esse é o terceiro requerimento de urgência tido
na abertura da Ordem do Dia da sessão de hoje.
Como sabem os Srs. Senadores, o Regimento só
permite a apreciação de dois requerimentos de ur·
gência, exceto quando se trata de urgência a, rela·
clonada à calamidade pública, que não é o caso. : ' '
Entretanto, não seria a primeira vez que esta
Casa concordaria em apreciar mais de dois requeri. mentos de urgência em uma mes.ma.SI!Ssão. Assim.
em obediência ao Regimento, antes de despachar o
requerimento que acaba de ser Udo,. consutto se o
Plenário concorda com a apreciação de um terceiro
requerimento nesta sessão. (Pausa.) '
· '
Não havendo objeção do Plenário, o niquerimento, a exemplo dos demais, será votado após a
Ordem do Dia.
·.
,.
[
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em
sessão anterior, foi tido o Requerimento n• 326, de
1996, do Senador José Eduardo Outra, solicitando,
nos termos do art. 71, Inciso VIl, da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas da União realize inspeção especial extraordinária sobre ó Projeto de Irriga·
ção de Jacaredca 11 e o contrato firmado entre o Governo do Estado de Sergipe, através das empresas
públicas Companhia Estadual de Habitação e Obras
Públicas (CEHOP), Companhia de DesenvoMmento
de Recursos HídricOS e Irrigação de S(lrgipe (Cohidro)
e a Empresa Contécnica Lida - Consuttoria e Planelamento - e a Construtora Norberto Odebrecht S.A.
a fim de examinar os aspectos que especifica.
. A Presidência comunica ao Plenário que os awJ.
sos do referido requerimento encontram-se à disposi·
ção dos Srs. Senadores nas respectivas bancadas.
Em votação o requerimento.
· :
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tornará as providências necessá·
rias para fazer cumprir a decisão do Plenário.

É o seguinte o requerimento aprovado:
REQUERIMENTO N" 326, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso IV do art. 71 da
Constituição Federal, que seja solicitado ao Tribunal
·de Contas da União a reafiZ8ção de inspeção especial e extraordinária sobre o 'Projeto de Irrigação de
Jacarecica u· e o contrato firmado entre o Governo
do Estado de Sergipe, através das empresas públicas
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas
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(CEHOP) e Companhia de DesenvoMmento de Recursos Hídricos e Irrigação de 5erWe (COHIORO),
e as empresas Contécnica Lida. _ Consuttoria e Pia·
nejamento e a Construtora h.::berto Odeaechet
SA, ' a fim
de examinar os aspectos relacionados
'
abaixo
.
· I. Quanto à elaboração do 'Projeto Básico e
EspecHicações da Barragem e Sistema de Irrigação
de Jacarecica' e a contratação da empresa Contéc·
nica Uda. _ Consuttoria e Planejamento.
·
• Qual foi a modatidade de contratação da referida empresa?
..
• Quem são os proprietários, qual é a experiência anterior acumulada na área de IrrigaÇão e
'qual é o capital social da empresa em questão?
• Qual o valor desembolsado pelo Governo do
Estado à esta empresa?
• Especifocar as falhas detectadas pela Secex·
SE na elaboração do Projeto Básico que não levou em
consideração o aumento da demanda para abastecimento de água na região e também não considerou a
existência e a necessidade de remoção de urna esta·
ção de captação de égua bruta da Companhia Esta·
dual de Saneamento nos Imites da área ilundável.
• Apurar as conseqüências das falhas detectadas para o conjunto do projeto.
• VerifiCar quais foram as medidas tornadas
pelo Governo do Estado de Sergipe frente às falhas
cometidas pela empresa citada.
11. Quanto a ldentifiCBção e a justificativa sócioeconômica do projeto.
• IdentifiCar a área que será benefiCiada pelo
projeto de Irrigação.
• Apontar os benefícios diretos do projeto. Es·
peciflCar as características dos proprietários rurais
· que serão beneficiados. Indicar a dimensão da área
média das propriedades que serão benefiCiadas.
• Informar sobre a existência de passiveis desapropriações para a reaf1Z8ção das obras. Na hipótese positiva: levantar a extensão e a dimensão das
áreas desapropriadas, relacionar as propriedades
abrangidas pelas dilsapropriações, discriminar os
proprietários que sofreram o processo de desapropriação, quantifiCar o valor pago pelas desapropria·
ções e comparar o valor pago pelas desapropriações
e o valor de mercado das respectivas áreas.
• Estudar a relação custo-benefício do projeto
de Jacarecica. Especifocar quais serão os resuttados
do projeto do ponto de vista do crescimento económico, do Impacto sobre o volume da produção agri·
cola e da geração de emprego e renda para a região
e para o Estado.

.
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III. Quanto a paralisação, a s~uação atuat e as
perspectivas de lér'mino das obras.
• Levantar as causas e as responsabilidades
pela paralisação das obras.
• Estimar o Valor dos custos sofriéc:; pela Construtora Norberto Odebrechet SA e os preJufzos para o
erário püblico decorrentes da pamtisação das obras.
• Confrontar os valores pagos à Construtora
Norberto Odebrechet à título de ressarcimento pelos
custos resultantes da paralisação das obras e o Rem
'Operação e Manutenção do Canteiro de Obras',
constante do contrato entre o Governo do Estado e
a referida empresa.
• Verificar a hipótese de pagamento em duplicidade à Construtora Norberto Odebrechel S.A. em
razão da paralisação das obras.
• Informar sobre o percentual de realização do
cronograma físico das obras e o percentual do valor
contratual desembolsados até a presente data para
a execução do projeto.
• Fornecer o valor dos recursos liberados pelos
órgãos públicos concedentes e convenientes até o presente momento e a estimaliva do custo final do projeto.
• Indicar o cronograma e a previsão para a
conclusão das obras. Informar sobre o montante dos
recursos necessários para a finalização das obras.
IV. Quanto a aspectos econômicos específicos
do projeto
• Comparar o valor do custo por hectare irrigado do Projeto de Irrigação de Jacarecica com os valores da média dos programas de inrigação em nível
nacional. IdentifiCar as causas geradoras de eventuais discrepâncias observadas.
• Comparar IOdos os preços de itens especfficos
licitados em todas as etapas da obra e os preços da
tabela do ONOCS e do mercado regional e nacional
• Informar sobre o cronograma de desembolso
e o valor total dos recursos pagos à Construtora Norberto Odebrechet SA durante todo o período do contrato vigente.
V. Quanto a aspectos genéricos do projeto
• Avaliar o comprometimento do processo licitatório em deoonência da imperfeição na elaboração
dos requisitos de capaOOade técnica dos licitantes. Analisar a ocorrência de direcionamento da licitação em !unção desta inegularidade detectada pela Secex-sE• Explicitar e especificar a falha no controle
dos documentos de regularidade fiscal que foram
apresentados pelo licitante. Analisar os procedimentos adotados para as alterações contratuais entre o
Governo do Estado de Sergipe e a Construtora Nor-
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berto Odebrechel Verifcir se iodas as tõrffiãlidãdes
legais e. as justificativa~ técr)_ica~ for_am obedecidas. .
• Aprofundar a investigação sobre os indícios
relativos à execução de serviços em data anterior à
vigência dos convênios e termos aditivos detectados
pela Secex..SE.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - O Sennor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.639-41, adotada
em 14 de maio de 1998 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o pagamento
dos militares e dos servidores públicos do Poder
Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das r.deranças, e
nos tennos dos §§ 4• e 5' do art. 2' da Resolução n•
1/89-CN, fiCa assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Vdson Kfeinúbing
Hugo Napoleão

Gilberto Miranda
José Alves
PMDB

GetSonCamata
Carlos Bezerra

JaderBarbalho
Nabor Júnior

PSOB
José lgnácio Ferreira
Lúcio Alcântara
Bloco Oposição (PTIPOTIPSEIIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha
Epitacio Cafeteira
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Arolde de Oliveira
Abelardo lupion

Roberto Pessoa
Sérgio Barcettos

PSDB
Edson Silva
Marcus Vocente
Luciano Castro
Moisés Bennesby
Bloco (PMDEIIPRONA)
José Aldemir
Noel de Oliveira
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Jair Bolsonaro
Gerson Peres
De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN,
foca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 19-5-98 -designação da Comissão Mista
Dia 20.5-98 - instalação da Comissão Mista
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··Até 2Ó.5-98 - prazo para recebimento de
emeQ.das e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibUidade
Até 29·5-98- ·prazo final cià Comissão Mista
Até 1*98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.643·2. ·adotada
em 14 de maio de 1998 e publicada no dia 15 do
mesmo més e ano, que •Attera a redação dos arts.
31 e 44 da Lei n• 9.473, de 22 de julho de 1997, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 1998".
De acordo com as Indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fiCa assim conslitulda a Comissão Mista Incumbida de emitir parecer s~bre a matéria:
Suplentes
PFL
Ojalma Sessa
RomeroJucá

Romeu Turna
José Alves
PMDB

Jader Sarbalho
Nabor Júnior

• Gerson Carnata
Carlos Bezerra

PSDB
Beni Veras
Osmar Dias
Bloco Oposição (PT/PDTIPSBJPPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Epitacio Cafeteira
Leomar Ouintanilha

SENADORES
Suplentes
PFI..
Hugo Napoleão
Edison lobão

Francelino Pereira
Gilberto Miranda
PMOB

Jade r Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Carnata
Carlos Bezerra

PSOB
Osmar Dias
Jefferson Peres
Bloco Oposição (PTIPOT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Epitacio Cafeteira
Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Titulares

DEPUTADOS
Titulares

Até 29-5-98- prazo final da Com1ssão Mista
Até 13-6-98- prazo no Congresso Nacional ·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.645-2, adotada
em 14 de maio de 1998 e publicada no dia 15 do
mesmo mês e ano, que •Autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em lavor do Ministério do Planejarnento e Or·
çamento, crédito extraordinário no valor de RS
4.400.000,00, para os fins que especifiCa".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de em~ir parecer sobre a matéria:
Titulares

SENADORES
Titulares
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Suplentes
PFL

José Lourenço
João Ribeiro
Hugo Rodrigues da Cunha
Messias Gois
PSDB
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro
Yeda Crusius
Paulo Mourão
Bloco (PMDB/PRONA) .
Fernando Oiniz
lidia Ouinan
Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda
· Fernando Ferro
PPB
Hugo Biehl
Romel Anlzio
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989..CN.
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a 1rami·
. tação da matéria:
Dia 19-5-98- designação da Comissão Mista
Dia 2()-5-98-lnstalação da Comissão Mista
Até 2()-5-98- prazo para recebim.lnto de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibUidade

Suplentes
PFI..

José Melo
José Egydio

Oscar Andrade
Dolores Nunes

PSOB
Mário Negromonte
Aberto Goldman
Renato Johnsson
João l.eAo
Bloco (PMDB/PRONA)
Alceste Almeida
De Velasco
Bloco (PTIPOT/PCdoB)
Marcelo Oéda
Fernando Ferro
PPB
Márcio Reinaldo Moreira
Felipe Mendes
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 19·5-98- designação da Comissão Mista
Dia 20-5-98-lnstalação da Comissão Mista
Até 2()-5-98- prazo para recebimento de emendas e para a Corr.issão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 29-5-98- prazo final da Comissão Mista
Até 13-6-98- prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O. Senhor .Presidente da República enviou ao Congrêsso
Nacional a Medida Provisória n• 1.654-:1.~, adotada
em 14 de maio de 1998 e publicada no d~<. 15 do
mesmo mês e ano, que "Estabelece mecanismos
objetivando incentivar a redução da presença do seter público estadual na atividade financeira bancária,
dispõe sobre a privatização de instituições financt'iras, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 41 e 51 do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista Incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelino·Pereira
Gilberto Miranda
PMOB

Jade r Barba!ho
Nabor Junior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989.CN,

foca estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 1g.5-95 -designação da Comissão Mista.
Dia 20.5-98 - instalação da Comissão Mista
Até 20-5-98 - prazo para recebimento de emen·
das a para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 2g.5-95 - prazo final da Comissão Mista
AI€ 13~98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.660, adotada em
18 de maio de 1996 e publicada no dia 19 do mesmo
mês e ano, que "Cria a Gratificação de Desempenho
de Atividade de Ciência e Tecnologia- GOCT para
os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e InfraEstrutura em Ciência e Tecnologia, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 41 e 5' do art. 2" da Resolução n•
1189.CN, foca assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PSOB
Carlos Wilson

Lúdio Coelho

PFL

Bloco Oposição (PTIPOTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

PMOB
Leomar Ouintani!ha

DEPUTADOS
Titulares

Jader Barba!ho
Nabor Júnior
Sérgio Machado

PFL
Darei Coelho
Sau!o Queiroz

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes
PFL

Ricardo Rique
Bloco (PTIPOTIPC do B)
Fernando Ferro
PPB

Roberto Campos

Leomar Quintanilha

Titulares

Bloco (PMOBIPRONA)

Matcelo Déda

Sebastião Rocha
PPB

João Almeida
José Thomaz Non6

Edinho Bez

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDTJPSBIPPS)
Eduardo Sup!icy

PSOB
onso Sperafico
José Aníbal

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSOB

Suplentes

Manoel Castro
Paulo Cordeiro

France!ino Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PPB
Epitacio Cafeteira

Suplentes

Titulares

Carlos Airton

lnoc:êncio Ofcveira
José Ca~os Aleluia
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-<:N,
foca estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 19·5-98- designação da Comissão Mista
Dia 20-5-98 -instalação da Comissão Mista
Até 24-5-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibirodade
Até 2-6-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 17-6-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Será feita
a devida com.micação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esgota·
do o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

-Item 1:
PROJETO OE LEI DA CÂMARA N" 9, DE 1996
(Em regime de urgência, nos tennos do
Requerimento n• 322, de 1998, art. 336, b)
· Discussão, em turno, do Projeto de Lei
da Câmara n• 9, de 1998 (n• 4.39&'98, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que cria a GratifJCaÇão de Oese~ de Atividade de Ciência e Tecnologia- GDCT, e dá outras providências, tendo
' '
.
Parecer favorável, sob n• 241, de
1998, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator Senador Romeu Tuma.
A Mesa escla~ ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão. ·
··
·
·
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
O SR. ROMEU TUMA (PFl- SP)- Sr. Presi·
dente, peço a palavra para encaminhar. ·
· O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Relator, para encaminhar a votação.

1S9

O SR. ROMEU TUMA (PFl- SP. P811l enca·
..ninhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esclareço apenas que esse projeto
origina-se de veto presidencial ao Projeto de Conversão da Medida Provisória n• 1.625142, que eliminou pré-requis~o de dedicação exclusiva para fazer
jus à gratifiCSÇlo. Esse veto traria um prejulzo enor·
me para os que trabalham nesse segmento de pes·
quisa, ciência e tecnologia. A urgência desse projeto
visa restaurar as gratifiCaÇÕes e pontuações exigidas
para esse mister, restabelecendo a dedicaçio exclusiva.

,

.

i Peço o voto favorável, dada a urgência para a
manutenção dessa vantagem na folha de pagamento do próximo mês.
. ; O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - S. Ex"
então encaminha o voto favorável.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior para encaminhar a votação.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. P811l
encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
em nome da Liderança do PMDB, recomendamos o
voto favorável a esse projeto, que foi objeto de acor·
do entre todas as lideranças partidárias do Congres·
so Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação.
As Sr's. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
é o seguinte o projeto aprovado:

PRoJETO DE LEI DA CÂMARA NO 9, DE 1998
(N' 4.396198, na Casa de ongem)
(De Iniciativa do Presidente dll República)
Cria a Gratlflçação de Desempenho
de Alivldade de Clincla e Tecnologia GDCT, e d6 outras provld6nc:lu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11 FICa lnstitufda a Gratif.cação de Desempenho de AtMdade de Ciência e Tecnologia GOCT, devida aos ocupantes dos cargos efetivos de
nfvel superior das carreiras de Pesquisa em Ciência
e Tecnologia, de Desenvolvimento T ecno16gico e de
. Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e
·Tecnologia, criadas pela Lei n• 8.691, de 28 de julho
,de 1993.
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§"1 1 A GDCT também. será devida aos ocupan·
tes dos cargos efetivos de nlvel intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico, criad3 pela
lei n• 8.691, de 28 de julho de 1993, em exerclcio
de atividades Inerentes às suas atribuições em órgãos e entidades a que se refere o§ 1' do art.1 1 dareferida lei.
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carreira ou cargo e órgão ou entidade onde os benefiCiários tenham exerclcio:
I - no máximo oitenta por cento dos servidores
poderão fiCar com pontuação de desempenho individual acima de setenta e cinco por cento do limite
máximo de pontos focados para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo vinte
por cento dos servidores poderão fiCar com pontuação de desempenho individual acima de noventa por
cento de tal limite;

§ 2' A GDCT terá como Omite máximo dois mil,
duzentos e trinta e oito pontos por servidor, correspondendo cada ponto, para os cargos de nlvel superior, aos percentuais estabelecidos no Anexo I, e .. --·· -11-no·mínimo Viiifê""pOr c~nto dos servidores
para os cargos de nível iniermêdiáiio;··aõS pereen.:
deverão focar com pontuação de desempenho indivituais estabelecidos no Anexo 11, Incidentes sobre o
dual até setenta e cinco por cento do limite máximo
maior vencimento básico do nível correspondente ao
de pontos fixados para a avaliação de desempenho
do cargo, observados o disposto no art. 2' da lei n•
individual.
8.477, de 29 de outubro de 1992, e os Omites esta§ 1• Ato do Ministro de Estado da Administrabelecidos no art. 12 da Lei n• 8.460, de 17 de setemção Federal e Refonna do Estado definirá normas
bro de t 992, e no art. 2' da Lei n• 8.852, de 4 de fe·
para a aplicação da regra de ajuste de que trata este
vereiro de 1994.
artigo.
§ 3" Os ocupantes de cargos de nível superior
§ 2' Na aplicação da regra de ajuste de que
de que trata o caput somente farão jus à GDCT se
trata este artigo, não serão computados os servidoem exercfcio de atividades inerentes às atribuições
res ocupantes de cargos efetivos:
das respectivas carreiras nos órgãos e entidades a
I - quando Investidos em cargos em comissão
que se refere o§ 1' do art. 1' da Lei n• 8.691, de 28
de Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
de julho de 1993.
§ 41 A GDCT será paga em conjunto, de fonna
não cumulativa, com a Gratificação de Atividades em
Ciência e Tecnologia de que trata o art.22.da lei n•.
8.691, de 28 de julho de 1993.
§ 51 Para cálculo da GDCT não se aplica ao
vencimento básico a vantagem de que trata o àrt. 21
da lei n• 8.691, de 28 de julho de 1993.

§ 6" Farão jus à gratifcação de que trata o c:aput
deste artigo os servidores ocupantes de cargos efetivos e de empregos de nfvel superior mencionados no
art. ZT da lei n• 8.691, de 28 de julho de 1993.
§ 7' O Poder Executivo expedirá regulamento
estabelecendo outros critérios para a percepção da
GDCT, tendo em vista as peculiaridades e o significado das tarefas desenvolvidas nas atividades de
pesquisa e ciência e tecnologia.
Art. 2' A GDCT será calculada obedecendo a
critérios de desempenho individual do servidor e Institucional dos órgãos ou entidades, conforme dispu·
ser ato conjunto dos Ministros de Estado da Admi·
nistração Federal e Refonna do Estado e da Ciência
e Tecnologia
Art. 3' A avaliação de desempenho Individual
das carreiras e cargos de que trata o art. 11 deverá
obedecer à seguinte regra de ajuste, calculada por

11 - no seu primeiro período de avaliação.
Art. 4• O titular de cargo efetivo das carreiras e

cargos refendas no art. 11, quando investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6 e
DA5-5, ou equivalentes, fará jus à GDCT calculada
com base no limite máximo dos pontos fixados para
a avaliação de desempenho.
Art.

s• O titular de cargo efelivo das carreiras e

cargos referidos no art. 1' que não se encontre em
exercício nos órgãos e entidades a que se refere o§
t• do art.1' da lei n• 8.691, de 28 de julho de 1993,
excepcionalmente fará jus à GDCT:
I -quando cedido para a Presidência ou VocePresidéncia da República, perceberá a GDCT calculada com base nas mesmas regras válidas como se
estivesse em exerc!cio nos órgãos ou entidades cedentes;
li - quando cedido para órgãos ou entidades
do Governo Federal, distintos dos indicados no § 11
do art. 11 da Lei n• 8.691, de 28 de julho de 1993, e
no Inciso anterior, da seguinte fonna:

a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS-6, DAS·S, ou equivalente, perceberá a GDCT em valor calculado com base
no disposto no art. 49 ;
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b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDCT em valor
calculado com base em setenta e cinco por cento do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho.
Parágrafo único. ·A avaliação institucional do
servidor referido no Inciso I será a do órgão ou enli·
dade de origem do servidor.
Art. 6" Durante os períodos de definição dos
critérios de avaliação de desempenho individual referidos no art. 2" e de sua primeira avaliação de desempenho, o servidor perceberá a GDCT calculada
com base em setenta e cinco por cento do limite má·
ximo de pontos fucados para a avaliação de desempenho
Parágrafo único. O primeiro período de avalia·
ção de que trata o caput não poderá ser inferior a
seis meses.
Art. 7" Até que sejam definidos os critérios de
desempenho institucional referidos nesta . Lei, a
GDCT será calculada utiliZando-se apenas critérios
de avaliação de desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto. no caput não se
apliCa aos órgaos e entidades que possuam criténos
de avaliação de desempenho Institucional já Implantados.
Art. a• O servidor aposentado ou o beneficiário
de pensão, na snuação em que o referido aposenta·
do ou o instnuidor que originou a pensão tenha ad·
quirido o diretto ao beneficio quando ocupante de
cargo efetivo das carreiras ou cargos referidos nesta
Lei, fará jus à GDCT calculada a partir da média arit·
mética simples dos pontos de desempenho utiliza·
dos mensalmente para fins de pagamento da gratifi·
cação durante os últimos vinte e quatro meses em
que a percebeu.
Parágrafo único. Na Impossibilidade de cálculo
da média referida no caput, o número de pontos
considerados para o cálculo será o equivalente a se·
tenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fucados para a avaliação de desempenho.
Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efenos financeiros a partir de 8 de
abril de 1998.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 2:

'

DiScussão, em tumo único, ·do Projeto
de Resolução n• 34, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n• 191, de
1998, Relator Senador Esperidião Amin),
que autoriza a República Federativa do Bra·
si! a contratar operação de créd~o externo
no valor equivalente a até quatrocentos e
quarenta e dois milhões e cem mil francos
franceses, junto ao Banque de Paris et de
Pays Bas - PARIBAS, destinada ao financiamento dos débijos da Companhia Esta·
dual de Energia Elétrica - CEEE, referentes
à construção da Usina Termelétrica de Can·
diota III - Unidade I, a serem assumidas
pela União, em decorrência da Lei n• 9.143,
de 8 de dezembro de 1995.

Ao projeto não foram ofereddas emendas nos
lermos regimentais.
A Presidência informa ao Plenário que deterrri·
nou a irdusão da matéria em Ordem do Dia em virtu·
de da retirada pelo autor, Senador ESperidião Atrin, no
último dia 5, do Requerimento de informações n•
227198 ao Ministro de Estado de Minas e Energia. que
até então inte~ a tramitação da matéria.
Passa-se à discussão do projeto, em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A IMliB vai à Carissã:l Dieba IXll3 a ll:dJção frei.

É ó seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 34, DE 1998
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex·
temo no valor equivalente a até
F442.100.000,00 (quatrocemoa e quarenta
e dois milhões e cem mil francoa franceses) junto ao Banque de Paris et de Pays
Bas - PARIBAS destinada ao financiamento doa débltoa da Companhia Estadual de Energia Elétrlca - CEEE, referentes à construção da Usina Tennelétrlca
de Candiota III - Unidade 1, a aerem assumidas pela União, em decorrência da
Lei n" 9.143, de 8 de dezembro de 1995.
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O Senado Federal resoive:
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no
valor equivalente a até F442.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem mil francos franceses), junto ao Banque de Paris et de Pays Bas •
PARIBAS.
§ 1• Os recursos advindes da operação de crédijo referida no caput deste artigo destinam-se ao r..
nancaamento dos déMos da Companhia Estadual de
Energia Elétrica - CEEE, referentes à construção da
Usina Termelétrica de Candiota III- Unidade I, a serem assumidos pela União, em decorrência da Lei n•
9.143, de 8 de dezembro de 1995.
§ 2" A autorização concedida no caput faca
condicionada à assinatura pela Companhia Estadual
de Energia Elétrica - CEEE de contrato com a
União, com o oferecimento pela referida empresa de
gara.,tias e depó!ilo de caução, no valor em reais
equivalente a F442.100.000,00 (quatrocentos e qua·
renta e dois milhões e cem mi francos franceses),
em conta a ser aberta no Banco do Brasil SA para
esta finalidade.
Art. 2" As condições financeiras básicas da
operação de créd~o são as seguintes:
a) devedor: República FederatiVa do Brasil;
b) credor: Banque de Paris et Pays Bas- PA·
RIBAS:
c) valor: equivalente a até F442.100.000,00
(quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem mil
francos franceses), incluindo-se atrasados e crédito
novo no valor de F210.000.000,00 (duzentos e dez
milhões de francos franceses);
Parágrafo único. Relativamente ao crédito
novo, as condições financeiras são:
a) valor à vista: F31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil francos franceses) correspondendo a 15% (quinze por cento) do crédito novo;
b) valor financiadcr. F185.104.500,00 (cento e
oijenta e cinco milhões, cento e quatro mil e qui·
nhentos francos franceses), sendo: F178.500.000,00
(cento e setenta e oito milhões e quinhentos mil francos franceses) correspondendo a 85% (oitenta e cin·
co por cento) do créórto novo; e F6.604.500,00 (seis
milhões, seiscentos e quatro mil e quinhentos francos franceses) relativos ao seguro de crédijo, corres·
pendendo a 3,7% (três inteiros e sete décimos por
cento) do valor financiado (F178.500.000,00);
c) garantidor: Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Ex!érieur- COFACE;
d) juros: até 6.07% a.a. (seis inteiros e sete
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor
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do pnncipal, contado a partir do dia do primeiro de·
sembolso relativo a·çada tranche de crédito ·até o úl·
limo vencimento do crédito considerado, e com base
no número exalo de dias de cada período de ju·
ros/ano;
·
e) comissão de gestão: até 0,4% a.a. (quatro
décimos por cento ao ano) sobre o rnontantQ não uti·.
lizado do contrato, contada a partir da assinatura do
contrato, calculada no início de cada semestre com
base no número exato de .dias dividido pelo ano de ·
360 (trezentos e sessenta) dias;
I) comissão de compromisso: 0,4% a.a. (qua·
tro décimos por cento ao ano) sobre o saldo não desembolsado, contado a partir da data da assinatura
do contrato, calculada no início de cada semestre
com base no número exalo de dias dividido pelo ano
de360dias;
g) despesas gerais: as razoáveis, limitadas a
0,1% do montante financiado;
h) juros de mora: até 1% a.a. (um portento ao
ano) acima da taxa operacional;
'
I) condições de pagamento:
do principal - em seis parcelas semestrais,
Iguais e consecutivas, vencendo-Se a primeira seis .
meses depois da data de exped~õi:fà Cáda iõie-de
equipamentos;
dos juros- semestralmente vencidos;
da comissão de gestão - em um único paga·
mente, 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão do
registro da operação no Registro de Operação F'onanceira • ROF;
'
da comissão de compromisso - semestralmente antecipada, pagável após a emissão do ROF;
das despesas gerais '- após a ·emissão do
ROF, mediante comprovação, devendo ser pagas
em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que
só possam ser pagas em moeda estrangeira. '
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução foca c:ondicionada à prévia aprovação pelo Congresso Nacional de crédito especial destinado à previsão orçamentária da operação objeto da mesma.
Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos e
quarenta dias, contados da data de sua p\JbriCBÇáo.
Art. s• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR: PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 3:
t

.

'

Votação, em turno único, do Requerimento n• 269, de 1998, do Senador José lgnádo Ferreira, sofK:itando, nos termos regi·
mentais, a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1997, de
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sua autoria, que regulamenta a experimehtação técnico-çientífica na área de engenharia
· genética, vedando os procedimentos que visem à duplicação do genoma humano com
a finalidade de obtenção de clones de embriões e seres humanos, e dá outras providências.
Votação do requerimento, em turno único.
As Sr's Senadores e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
·
O Projeto de Lei do senado n• 69, de 1997, vai
definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 4:
Discussão, em turno único, da redação
final do Projeto de Resolução n• 33, de 1998
(apresentada pela Comissão Diretora corno
conclusão de seu Parecer n• 233, de 1998,
Relator Senador Geraldo Melo), que autoriza
o Estado do Paraná a emitir, mediante ofer·
• tas públicas, Letras"Financeiras do Tesouro
do Estado do Paraná - LFTPR, destinandose os recursos ao giro de sua dívida mobiliá·
· ·---· ·-rlãVãiiccYel'no Primeiro semestre de 1998.
. A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à redação final até o encerramento da discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
· Encerrada a discussão sem .a apresentação de
emendas, a redação final é considerada definitiva·
mente aprovada, sem votação, nos tennos do art.
324, do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

REOAÇÂO FINAL 00 PROJETO OE
RESOLUÇÃO NO 33, OE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
Presidente, nos tennos do art.
48, Hem 28, do Regimento Interno promulgo a seguinte ·
RESOLUÇÃO NO

; OE 1998

Autoriza o Estado do P81'11n6 a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Flnanc:elrP do Tesouro do Estado do Para"' - LFTPR, destinando-se os recursos
ao giro de eua dívida mobiiiM!a vencfvel
no primeiro semestre de 1998.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1• É ·o Estado do Paraná autorizado, nos
termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado F=ederal, a emitir letras Financeiras do l esouro do Es·
lado do Paraná • LFTPR. cujos recursos serão destinados ao giro de sua divida mobiliária ~"nc!vel no
primeiro semestre de 1998.
Art. 20 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituldos, mediante aplica·
çaõ da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a parcela de 2% (dois por cento);
11 - modalidade: nominativa-transferlvel;
III - rendimento: Igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-lei n•
2.376, de 25 de novembro de 1987;
IV -prazo: até cinco anos;
V- valor nominat. R$ 1,00 (um real);
VI - características dos lftulos a serem substi·
tufdos:

SEltC
Titulo

611461

Vencimento

15-3-1998

Quantidade

39.110.743.211

VIl - previsão de colocados e vencimento dos
t1lulos a serem emitidos:

SEUC
Colocação Vet !Cimento

16-3-1998

15-3-2002

Titulo

611460

Data-Base

16-3-1998

VIII -forma de colocação: meá1311te ofertas pú·
bficas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 do
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
IX· autorização legislativa: Lei n°12.100, de 24
de março de 1998.
§ 1• A pubrcação do anúncio do leilão para oferta
dos lllulos referidos neste artigo será feita com antecedência mfnima de três dias de sua realização.
§ 20 O Estado do Paraná encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos EconOmicos, toda a documentação referente à
oferta dos títulos emitidos ao amparo desta Resoluçao, bem como a cadeia d~ emissões desde a origem da divida.
Art. 3' O Banco Central do Brasil encaminhará
ao Senado Federal,· até o décimo dia de cada mês,
para exame da Comissão de Assuntos Econõmicos,

todos os registros de compra e venda, em todas as
modalidades; dos títulos emitidos com base nesta
Resolução, efetuados no mês anterior, até a efetiva·
ção da venda definitiva.
Art. 41 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de du·
zentos e setenta dias, contado a partir da data de
sua publicação.
Art. 51 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PllESIDENTE (Geraldo Meto)- Está es·
gotada a matérià constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exercido, Senador Carlos Patrocfnio.

É Udo o seguinte:
REQUERIMENTO N-331, OE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, atfnea a, do Regimento
lntenno, requeremos urgência para o Projeto de Re·
solução n• 49, de 1998, que autoriza a União a contratar operação de créd~o externo junto ao Banco ln·
ternacional para Reconstrução e Desenvolvimento •
BIRD, no valor equivalente a até US$198,000,000.00,
destinada a financiar parcialmente o Programa de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Ári·
do Brasileiro- PROÁGUA.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998. - EJ.
elo Alvares- Francelina Pereira- Hugo Napoleão
-Jefferson Peres- Geraon Camata.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o requerimento.
. Os Sr. Senadores que o aprovam queiram per·
rnanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Nos termos do art. 345, Inciso I, doFtegimento
lntenno, passa~e à imediata apreciação da matéria.
Discussão, em tunno llnico, do .Projeto
de Resolução n• 49, de 1998 (apresentado
peta Comissão de Assuntos Econõmicos
como conclusão de seu Parecer n• 274198.
Relator. Senador Belo Parga, com voto contrário do Senador Lauro Campos), que autoriza a União a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - B!RO,
no valor equivalente a até cento e noventa e
o~o milhões de dólares norte-americanos,
destinada a financiar parcialmente o Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídri·
cos do Semi-Árido Brasileiro- PROÁGUA.
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A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à propos~o até o en- '
cerramento da discussão.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloca/PT•
SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para encami·
nhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
tem a palavra para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT·
SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, pela primeira
vez. desde que pertenço a esta Casa. vamos votar
matéria em regime de urgência baseada no art. 336,
a, do Regimento Interno, que diz respeno a casos de
calamidade púbfoca.
Votei favoravelmente ao requerimento de urgênàa e vou fazê-lo também em relação à matéria. No entanto, se chegamos, particularmente no Nordeste, ao
estado de calamidade pública, posso assegurar que a
~ não é de Deus. Não adianta apenas pedir ajuda
a Deus para resotJer o problema da seca, até JlOitlOO
Deus só ajuda aquele que faz a sua parte.
Se estivéssemos naquela época em que não
existiam mecanismos que possibiln&ssem fazer uma
previsão da chegada da seca. poderiamos sempre
colocar a a~lpa nos desígnios de Deus. Só que não
vivemos mais naquela época; hoje, a tecnologia, os
computadores, os satélnes permnem prever, com razoável precisão, os fenômenos climáticos. Tanto é
assim, que esta Casa chegou a compor uma Coinís·
são, proposta pelo Senador Esperidião Amin, para
apresentar sugestões concretas relativas aos efeitos
do fenômeno El Nlõo, que Iria provocar enchentes
no Sul e seca no Nordeste.
'
Estou aqui com uma série de matérias publicadas na Imprensa brasileira recentemente. Elas mos·
Iram o descaso do Governo com relação a todo esse
processo. A Folha de S. Paulo, de 7 de maio de
1998, faz referência a um relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que já foi Inclusive objeto de pronunciamento neste Senado pelo Senador
Eduardo Suplicy, segundo o qual a seca no Nordeste seria extremamente aguda. Esse relatório foi elaborado há seis meses.
Há também matéria de O Globo sobre o desli·
no que foi dado ao crédno suplementar de R$150
milhões, que foi aprovado pelo Congresso Nacional
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no fim do ano passado ou no inicio deste ano aliás,

aprovado pela Comissão Representativa do Congresso Nacional, àpesar de não ter sido objeto de
acordo das lideranças. A matéria mostra que esses
R$150 milhões foram utilizados para a troca de votos a lavor das refonnas defendidas pelo Governo.
Mais adiante, o mesmo jornal Folha de S.Paulo mostra que a Sudene, em abril de 1997, solicitou
uma verba de R$84,3 milhões. A União aprovou
apenas R$1 milhão. Esse pedido da Sudene foi também com base nesses relatórios cientfficos que mostravam a snuação a que poderia chegar o Nordeste
brasileiro.
Outra matéria, agora do jomaJ Correio Brazifien... mostra que o Governo aJmpriu, no que diz respeito
ao programa de irrigação, apenas 20% do prometido,
que estava lncluldo no Projeto Mãos à Obra.
Há uma outra matéria do jomal Correio Brazllienae que, a meu ver, tem uma manchete mu~o de
acordo .com a realidade: "Tragédia tem mais culpa·
dos na terra que no céu". ·
Enfim, há uma série de matérias relativas à for·
nia i:om que as etaes brasileiras têm continuado a
tratar a snuação da seca no Nordeste. ·
Portanto, Sr. Presidente, é chegado o momento de todos nós, da chamada classe política, Independente de partido, deixarmos de tratar a questão
da seca do Nordeste da forma corno vem sendo Ira·
!ada ao longo dos séculos: um caso de emergência.
Vem a seca. dar surgem as frentes de trabalho, ces·
tas básicas - essas utilizadas lnctusille corno forma
de manipulação eleitoral, já que é mais fácil barganhar o voto de uma pessoa que já foi despida de
qualquer dos atributos estabelecidos naquilo que se
·,
. . .. . ,.
chamava cidadania.' '
Votamos a favor, sim, Sr. Presidente, da urgência e do empréstimo. Mas esperamos que não tenhamos que passar por snuações semelhantes: votarem regime de urgência artigo que se refere Calamidade pública, ·ou seja, matérias ·que sobre as
quais houvesse uma visão por parte dos governantes no sentido de realizar obras que venham a solu·
clonar o problema da seca do Nordeste de maneira
estrutural, vamos continuar aqui eternamente votan·
do medidas paliativas e sempre esperando que, em
Deus sendo brasileiro, Ele venha a resolver um problema que na verdade é dos homens, que não têm
tido capacidade para solucionar.
Voto a favor, Sr. Presidente, mas com essa declaração de voto.
Muho obrigado.
O .SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador BeiJo Parga, Relator, para
encaminhar.
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O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srts. e
Srs. Senadores, creio que não paira qualquer dúvida
sobre a urgência de votarmos essa proposição.
Quero assinalar que esse tratamento dado se
prende à resposta que o Congresso Nacional deveria dar à conjuntura e, também, à reação que o Governo necessitava deste. Trata-se de um hem, dentro daquele conjunto de programas, agrupado sob a
denominação de Brasil em Ação. Conquanto ele venha a responder. à ·crítica shuação conjuntural .do
Nordeste, é um programa de maior amplhude, com
um maior tempo, corno está assinalado na exposi·
çâo de motivos da proposição do Senhor Presidente
da República encaminhada ao Congresso. Embora
este seja um programa a ser conduzido nos nove
Estados da Federação, em cujas fronteiras estão localizadas as áreas do semi-árido, na área do Minis·
tério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia legal, csrtamente ele será conduzido, nos
termos propostos pelo Governo, pelo Ministério do
Planejamento.
Então, justifiCa-se a urgênCia, Sr. Presidente, e
o trabalho que o Governo já vem faZendo, que culmi·
na com esse pedido de empréstimo para o Banco
Mundial, no qual estão envo.lvidos os Estados. São
· recursos próprios da União e dos Estados. A parte
do financiamento vem dar uma estrutura financeira e
possibilitar que esse trabalho, que não é de hoje, fortaleça a região do semi-árido, para o qual pedimos e
. esperamos a anuência de todos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o projeto.
As Srts. e Srs. Senadores que aprovam o piojeto queiram pennanecer sentados. (Pausa) ·
Aprovado.
·· · ·
O projeto vai a Comissão Oiretoià para redação final.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, parecer da Comissão Oiretora, oferecendo a
redação final, que será Udo pelo Sr. 19 Secretário em
exerclcio, Senador Carlos Patroclnio. ·
· ·

as

É &do o seguinte:
PARECER N' 279, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do ProJeto de RHolu·
ção n• 49, de1998.
A Comissão Oiretora apresenta a redação final

do Pl1)jeto de Resolução n• 49, de 1998, que autoriza a União a contratar operação de crédho externo
junto ao Banco lntemacíonal para Reconstrução e

Desenvolvimento • BIRD, no valor equivalente a até
US$ 198.000,000.00 (cento e noventa e oho milhões
de dólares norte-americanos), destinada a financiar
parcialmente o Programa de OesenvoMmento de recursos Hídricos do Semi-Árido Brasileiro - Proágua.
Sala de Reuniões, em 19 de maio de 1998.Geraldo Melo, Presidente -Carlos Patrocfnlo, Relator- Lúcidio Porfella- Marluce Pinto.
AVISO AO PARECER N' 279, OE 1998.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu
Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento intemo, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1998.

Autoriza a União a contratar operação de crédito externo )unto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvovim~>nto - BIRD, no valor equivalente a
até US$198,000,000.00 (cento e noventa e
oito milhões de dólares norfe-amerlcanos), destinada a financiar panclalmente o
Programa ele Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semi-Árldo Braslelro PROÁGUA.
· · O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a União autorizada, nos termos daresolução n• 96, de 1989, restabelecida pela Resolu·
Ção n• 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a
contratar operação de créd~o extemo com o Banco
· internacional para Reconstrução e OesenvoMmento BIRD, no valor equivalente a até US$198,000,000.00
(cento e noventa e oho milhões de dólares nrte-ameri-

c:arios).

-

.

· Paragralo único. A opereção de c:rédtto referida
neste· artigo destina-se ao financiamento parcial do
Programa de OesenvoMmento de Recursos Hldri·
cos do Semi-Árido Brasileiro- Proágua.
..... Art. 2' A operação de c:rédtto externo será realizada de acordo com as seguintes condições:
· 1- mutu4rio: República Federativa do Brasil;
li - mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e DesenvoMmento- BIRD;
III- w.br. equivalente a até US$198,000,000.00
(cento e noventa e oho milhões de dólares norte-americanos);
IV - finalidade: financiamento parcial do Programa de OesenvoMmento de Recursos Hfdric:os do
Semi·Árido Brasileiro- PROÁGUA;
V - prazo de desembolso: até 31 de dezembro
de 2003;
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VI -juros: partir da data !la eada desembolso
R:idirão juros à ..xa do Custo de Empréstimos Qualificados calculados sobre o semestre precedente, acrescido de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);

VIl - comissão de compromisso: O,75% a. a.
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre
o montante não desembolsado, contado a partir de
sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
VIII - condições de pagamento:
,
a) principal: em vinte parcelas semestrais e
consecutivas em 15 de maio e 15 de novembro de
cada ano, vencendo-se a primeira prestação na décima primeira data de pagamento de juros e a última
na trigésima primeira data de pagamento;
b) juros: semestralmente vencidos, em 15 de
março e 15 de setembro de cada ano;
c) da comissão de compromisso: semestral·
mente vencida, em 15 de março e 15 de setembro
de cada ano.
Parágrafo único. As datas estipuladas poderão
sofrer rnodüicação em razão da data de assinatura
do contrato.
Art. 3" A autorização conced~ por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua pubfiCBção.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data
de sua pubfiCBção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Aprovado
o projeto e estando a matéria em regime de urgência.
pass&-5e à ined-.ata apreciação da redação final.
Em discussão a redação f1nal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
: Em votação. '
Os Srs. e Sr"s. Senadoras que a aprovam
queiram pennanec:er sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa·
se, agora, à apreciação do Requerimento n• 328, de
1998, de urgência, Hdo no Expediente, para o Projeto de Resolução n• 50 de 1998, que autoriza o Esta·
elo do Espírito Santo a contratar operação de refi·
nanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada
no contrato de confissão, assunção, consolidação e
· refinanciamento de dívidas, celebrado com a União
em 24 de março de 1998, no êmbno do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FISCal dos Esta·
dos, no valor total de quatrocentos e vinte e nove mi·
lhões, onocentos e onenta e sete mil, seiscentos e
. quarenta e ono reais e setenta centavos.
Em votação o requerimento.
c

c

c
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Os Srs. Senadores e as Sr"s. Senadoras que o
aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ortlem do
Dia da sessão elo segundo dia útil subseqOente, nos
tennos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno,
combinado com o art. 4• da Resolução n• :r7, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 329, de
1998, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n• 5 t, de 1998, que autoriza o Estado do Amazonas a contratar, junto à Caixa Econ6mi·
ca Federal - CEF, com o aval da União, no ãmbno
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
FISCal dos Estados, operação de crédno no valor de
cento e vinte milhões de reais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e as Sr"s. Senadoras que o
aprovam queiram pennanec:er sentados. (Pausa).
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ortlem do
Dia da sessão do segundo dia ú!ll subseqUente, nos
termos do art 345, inciso 11, elo Regimento Interno,
COIT'binado com o art 4• da Resolução n• :rr, de 1995.
. ' O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento n• 330, de
1998, de urgência; lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n• 52, de 1998, que autoriza o Estado elo Amazonas a contratar operação de refinanciamento de dividas 'do Estado, consubstanciadas no
contrato de confisSão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dividas, celebrado
com a União em 11 de março de t 998, no êmbno do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
FISCal dos Estados, no valor total de cento e vinte
milhões de reais. '
Em votação requerimento.
. .Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. '
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos
termos do art 345, inciso 11, do Regimento Interno,
COIT'binado com o art. 4° da Resolução n• :rT, de 1995.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final do Projeto de Resolução n• 34, de
1998, que, nos termos do art. 320 do Regimento lntemo, se não houver objeção do Plenário, será lido
pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Carlos
Patrocfnio.
:

o

é Ud~ o seguinte:
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PARECER Nt 280, OE 1998
(Oá COmi~o Oiretora)
Redaçio final do Projeto de Resolu
çio n' 34, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redaçâo final
do Projeto ele Resolução n• 34, de 1998, que autoriza a Repúbru:a Federativa do Brasn a contratar ope·
ração de crédito externo no valor equivalente a até
F442.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois
milhões e cem mil franw~ ::anceses) junto ao Banque de Paris et de Pays bas - PARIBAS, destinada
ao financiamento dos déb~os da Companhia Esta·
dual de Energia Elétrica - CEEE referentes à cons·
trução da Usina Tennelétrica de Candiota III - Unidade I, a serem assumidas pela União, em decorrência da Lei n• 9.143, de 8 de dezembro de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de maio de
1998.- Geraldo Melo, Presidente -Lucldio Portella, Relator- Joel de Hollanda- Marluce Pinto.
ANEXO PARECER N' 280, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou,· e
Presidente, nos temnos do art.
48, Item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

eu,

RESOLUÇÃO N'

, OE 1998

Autoriza a Repúbnca Federativa do
Brasil a contratar operação da mdlto ex·

temo

no

valor

equlvaiente

a

até

F442.100.000,00 (quatrocentos e qua~nta
e dois milhões e cem mil francos franceses) )unto ao Banque de Parla et da Pays
Sas - PARIBAS, destinada ao financiamento dos débitos da Companhia Estadual de Energia Elélrlca - CEEE, referentes à construção ela Usina Termelélrlca
de Candlota III -Unidade I, a se~ assu·
mldas pela União, em decorrência da Lei
n1 9.143, de 8 de dezembro da 1995.
O Senado Federal resolve:

Art. 1• t a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédtto externo, no
valor equivalente a até F442.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem mil francos franceses), junto ao Banque de Paris et de Pays Bas PARIBAS.
§ 11 Os recursos advmdos da operação de crédtto referida neste artigo destinam-se ao financiamento dos débitos da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, referentes à construção da Usi·
na Termelétrica de Candiota III - Unidade l, a serem

assumidos pela União, em decorrência da lei n•
9.143;de Bde deze.~ro de 1995.
§ 2' A autorização concedida neste artigo é
condicionada à assinatura pela Companhia Estadual
de Energia Elétrica ,.. CEEE, de contrato com a
União, com o oferecimento pela referida empresa de
garantias e depóstto de caução, no valor em reais
equivalente a F442.100.000,00 (quatrocentos e qua·
renta e dois milhões e cem mil francos franceses),
em conta a ser aberta no
do Brasil SA para
esta finalidade.
Art 2' As condições financeiras básicas da
operação de crédno são as seguintes:
I - devedor. Repúbflca Federativa do Brasil;
11 -credor: Banque de Paris et de Pays Bas PARIBAS:
ffl - valor: equivalente a até F442.1 00.000,00
(quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem mil
francos franceses) Incluindo-se atrasados e crédito
novo, no valor de F210.000.000,00 (duzentos e dez
mtlhões de francos franceses).
Parágrafo únicO. Relativamente ao crédito
novo, as condições 'inanceiras são:
· · ·I~ vaJor'á vista: F31.500.00Ó,OQ (trinta e um
milhões e quinhentos lllll francos franceses), corres·
pondendo a 15% (quinze por cento) do crédno novo;
li- valor financiada: F185.104.500,00 (cento e
ottenta e cinco milhões, cento e quatro rrul e qui·
nhentos francos franceses), sendo: F178.500.000,00
(cento e setenta e otto milhões e quinhentos mil francos franceses), correspondendo a 85% (oitenta e
cinco por cento) do crédno novo; e F6.604.500,00
(seis milhões, seiscentos e quatro mil e quinhentos
francos franceses) relativos ao seguro de crédito,
correspondendo a 3,7"/o (três inteiros e sete décimos
por cento) do valor financiado (F178.500.000,00
(cento e setenta e o~o milhões e quinhentos mil francos franceses)];
ffl - garantidor. Compaigne Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur- COFACE;
IV- juros: até 6,7% a.a (seis Inteiros
sete
centésimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor
do principal, contado a partir do dia do primeiro desembolso relativo a cada tranche de créd~o até o último vencimento do créd~o considerado, e cem base
no número exalo de dias de cada perlodo de ju·
roslano;
V- comissão de gestão: até 0,4% aa (quatro
décimos por cento ao ano) sobre o montante não uti·
riZBdo do contrato, contada a partir da assinatura do
contrato, calculada no Inicio de cada semestre com
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b~se no

número

exalo de dias dividido por ano de
treze{l!os e sessenta dias;
VI - comissAo . de compromisso: 0,4% a.a.
(quatro décimos por cento ao ano) sobre o saldo não
desembolsado, contado a partir da data da assinatu·
ra do contrato, calculada no início de cada semestre
com base no número exalo de dias dividido pelo ano
de trezentos e sessenta dias;
·
VIl - despesas gerais: as razoáveis, fimitadas a
0,1% (um décimo por cento) do montante financiado;
VIII- juros de mora: até 1% a.a. (um por cento
ao ano) acima da taxa operacional;
IX - condições de pagamento;
a) do principat. em seis parcelas semestrais,
Iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis
meses depois da data de expedição de cada lote de
equipamentos;
d) dos juros: semestralmente vencidos;
c) da comissão de gestão: em um único paga·
mente, quarenta e cinco dias após a emissão de re·
gistro da operação no Registro de Operação F~~~an·
ceira-ROF;
d) da comissão de compromisso: semestral·
mente antecipada, pagável após a' emissão do ROF;
e) das despesas gerais: após a emissão do
ROF, mediante comprovação, devendo ser pagas
em reais, exceto aquelas Incorridas no exterior que
só possam ser pagas em moeda estrangeira.
·
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução é condicionada à prévia aprovação pelo Congressõ Nacional de crédito especial destinado à previsão orçamentária da operação objeto da mesma.
Art. 4° A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos
e quarenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. s• Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, requerimento que será Udo pelo Sr. Primeiro
Secretário em exercfcio, Senador Cartas Patrocfnio.
É Udo o seguinte:
REQUERIMENTO NO 332, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321, do Regimento lntemo,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Resolução n• 34, de 1998, que autoriza a
República FederatiVa do Brasil a contratar operação
de crédito extemo no valor equivalente a até quatrocentos e quarenta e dois milhões e cem millrancos
franceses, junto ao Banque de Paris et de Pays Bas
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- PARIBAS, destinada ao financiamento dos débitos
da Companhia Estadual de Energia Elétrica- CEEE.
referentes à construção da Usina Termelétrica de
Candiota III - Unidade I, a serem assumidas pela
União em decorrência da Lei n• 9.143, de 8 de dezembro de 1995.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998.son Klelnublng- Esperldião Amln.
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o requerimento que acaba de ser lido.
As Sr"s. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Em cfiS·
cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s. e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Volta-se
à Usta de oradores.
O SR. JOSt EDUARDO OUTRA (Bloco/PT SE) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex', Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BlocoiPT SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber se o requerimento de ins·
peção especial extraordinária do
que apresentei e loi distribuldo à Mesa, já foi votado hoje.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse
requerimento loi o primeiro a ser votado na sessão
de hoje; foi votado antes da Ordem do Dia e aprova·
do pelo Plenário.
.
O SR. JOSt EDUARDO OUTRA (Bloco/PT SE)- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, por ces·
são do Senador Nabor Júnior. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Bianco
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Senadores,
assomo à tribuna para registrar um acontecimento
que BrasOia, mais precisamente o Congresso Nacional, está presenciando desde ontem: a Marcha "Brs·

vu-
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sma em Defesa dos Municípios', que conta COn:\ um
grande número de prefe~os.
Trata-se de um movimento municip~c'ista brasileiro sob a coordenação da Confederaçã:, Nacional
dos Municípios, Associação Brasileira do~ Municípios, Associação Brasileira de Prefe~os, Frente Nacional de Prefe~os, União de Vereadores do Bra.~il,
entidades estaduais de prefe~os e vereadores. Aprt?sentam-se com uma voz forte e firme de quem conhece a realidade e constata as difiCUldades em que
vivem os nossos Municípios. Eles vêm sensibilizar o
Congresso Nacional e alertar os poderes constituídos, principalmente o Governo Federal e o Congresso Nacional, sobre as graves dificuldades por que
passam os Municípios, apesar de todo esforço, determinação e trabalho realizado por seus administradores.
As reivindicações dos prefettos constam dessa
publicação, cuja introdução considero Importante ser
lida, por representar o pensamento desses representantes do Poder Executivo municipal:
"Nos llltimos anos, os Municípios brasileiros vêm assumindo pesados e crescentes
encargos e atribuições que, até os anos 80,
eram quase totalmente financiados pelos governos federal e estaduais. As ações nas
áreas de saúde, educação, assistência social, habitação, transporte e trâns~o são
exemplos dos sucessivos repasses de responsabilidade aos Municípios, sem a respectiva alocação de recursos financeiros.
Para atender a pressão dessas demandas,
os Municípios desenvolveram esforços no
sentido de aumentar suas recew próprias
e reduzir custos. No sentido contrário, no
entanto, têm assistido a um processo de
subtração de recursos municipais. São
exemplos ÕISSO a extinção do IWC, o imposto de competência municipal sobre os
combustíveis; a retenção de recursos municipais 'no Fundo de Estabilização Faseai; a
Lei Kandir e a 1imitação de créd~os, dentre
outras propostas apresentadas.
O quadro geral dos municípios é bastante preocupante. Mantendo-se a atual política, seus esforços de arrecadavão ficarão
lrrernediavelmente comprometidos com conseqOências graves para a população atendida. Tal comportamento vem ferindo de morte o poder dos municípios, seguindo linha
diametralmente oposta ao espfrito e às disposições da Constttuição brasileira vigente
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que reconhece o município como ente federado.
Com o objetivo de reverter tal sMção,
os dirigentes municipalistas conclamam os
Prefe~os. os Vereadores, os Secretários, os
Conselheiros Municipais de· todos os· partidos políticos, entidades sindicais e populares e demais defensores da causa municipalista para integrarem esta luta que marca.
sem dúvida, com esta Marcha Brasília em
Defesa do Município, que está sendci realizada.'
É Importante que se diga que vários Parlamentares comprometidos com a causa dos Municfpios estiveram no local onde se realiza esse evento, aqui no
Congresso Nacional. São mais de três 11111 Prefe~os
que vieram à Srasma e entregaram eo Presidente em
exercido do sOOado, Senador Geraldo Melo, que se
comprometeu a analisar, estudar e, quem sabe, exercer o seu poder e a sua força política junto ao Governo
Federal para que algumas leis sejam melhor analisadas e até algumas medidas sejam revistas.
Temos conhecimento de que, neste momento,
os Prefe~os se dirigiram ao Palácio do Planalto, para
solicitar ao Presidente da República em exerclcio,
Senador Antonio Carlos Magalhães, que os receba e
eles possam entregar as suas propostas. Os Prefeitos precisam ser valorizados, respettados e ouvidos.
O elenco das proposições constantes do presente documento sintetiza o pensamento das lideranças municipais, manffestado em reuniões realizadas em diferentes pontos do te~6rio nacional e sis·
tematizado em dois encontros acontecidos durante o
mês de abril no Congresso Nacional.
Dentre as mais ~es proposições elencadas a seguir, as entidades municipalistas priorizam:
- aumento dos recursos destinados ao FPM;
- refroanc:iarTle de dívidas cbs Ml.ri:fpíos. a
exef1'l:lo do IPl ;i foi fei!o com os Governos cbs Eslados;
- repasse aos Municípios de 100% dos recursos arrecadados por Intermédio do IPVA;
- regulamentação da cobrança de taxa de iuminação púbroca;
- aprovação da lei complementar do ISS;
-aumento do Piso de Atenção Básica- PAB.
Pedem ainda uma revisão, visando ao aprimoramento da legislação sobre educação no que se refere ao Fundo de Participação dos Municipios e ao
de valorização do magistério. Neste ponto, há alguns
transtornos porque tomaram como referencial dalas
anteriores.
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Considero também importante, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, um ed~orial public;idO h_oje, 19 de
maio de 1998, no jornal Zero Hora,'llo· Estado do Rio
Grande do Sul, em relação à Marcha dos Prefe~os.
Lerei apenas parte dele, que é extenso, para que V.
Ex's sintam que a questão transcende partidos e governos e, principalmente, que ela não pode esperar
que as coisas aconteçam gradativamente. É preciso
urgência nas decisões. O editorial inicia dizendo:

"Os prefeitos brasileiros, num ·movi·
mento coordenado e suprapartidário, con·
vergem sobre Brasma para exercer pressão
junto aos Poderes da União. Grande parte
dos 5.507 municipios do Pais terá seus governantes hoje e amanhã às portas dos Mi·
nistérios - e eles estão desde ontem, diga·
se de passagem ~ e nos gabinetes dos Le·
gisladores numa tentativa de comover o Poder central em relação ao que consideram
uma desproporção entre os encargos que
pesam sobre as administrações locais e a
latia do bolo tnbutário que lhes é atribuida
para suportá-los. ,
•·
·
É nisso que se resume a queixa genérica dos
prefeitos: estão recebendo mais transferência de
atribuições que de recursos.
Contudo, prossegue o editorial:
"Mas há também pedidos especfficos,
condensados em treze pontos, que juntam
desde as pretensões ao aumento do fndice
no Fundo de Participação dos Municipios
(dos aluais 22,5% para 33%), até renegocla·
ção das dívidas com a União, reforço do
Piso de Atenção Básica e municipalização
dos recursos do fPVA.
O retrato que os administradores muni·
cipais estão levando a Brasma é conhecido
- e ouvimos isso de viva voz dos prele~os.
Ele coloca as municipalidades como perde·
doras no jogo dos repasses: o fundo de par·
ticipação estaria sendo entregue apenas
parcialmente, o que configuraria um des·
cumprimento da obrigação prevista no art.
159 da Const~uição Federal. Coloca-as tam·
bém como vítimas da Lei Kandir: apesar do
ressarcimento, a Federação das Associaçõ·
es dos Municípios do Rio Grande do Sul
(Famurs) estima que cerca de R$130 milhões deixam de entrar anualmente para os cofres dos municípios no Estado do Rio Grande do Sul em decorrência da desoneração
das exportações.'
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Não leremos o od~orial na Integra, mas é exa·
tamente.lsto. C~mos atenção para a grande Importância e necessidade de se investir em uma refor·
ma tr.outãria e fiscal como forma de equilibrar essa
questão.
• O Sr. Romeu Tuma (PFL-5P) - V. Ex' me
permite um aparte? .
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT RS)- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP) - Quero,
-aprove~ndo o tema que V. Ex' traz a este Plenário,
lmportantfssimo, principalmenie para aqueles que lu-.
tam por um municipalismo sério, realmente vo~do
para o Interesse dos munlclpes e da sociedade, que
convive com os vereadores e prefeitos sobre os
quais a angústia maior é descarregada. homenagear
estes que aqui compareceram e que aqui foram recebidos, Inclusive lembrando os elogios que teceram
ao Senador Geraldo Melo, que preside a sessão, e a
V. Ex' por tê-los colocado à vontade a fim de apresentarem suas reMndicações. ÍJVe oportunidade de
lá estar presente e de sentir-me feliz pelos elogios
que os dois Senadores receberam da comunidade
de prefe~os e vereadores, a quem, frise-se, aprovei·
to para homenagear. Agradeço a oportunidade do
aparte para me solidarizar com as palavras de V. Ex".
A SRA: 'EMIUA FERNANDES (Bioco/PDTRS) - Agradecemos a V. Ex' e aprove~mos para
dizer que sabemos do empenho de vários Srs. Par·
lamentares, Deputados e Senadores, que lá estiveram, reafirmando seu compromisso com a questão
dos municlpios.
r
Todavia.' até chamávamos a atenção, na hora
em que fizemos a nossa breve saudação de homenagem e de respe~o. sim, por se tratar de uma luta
de cidadania; um clamor de alerta que o$ ·prefe~os,
que são autoridades, tanto quanto nós. que se preocupam com a situação do povo brasileiro, de acordo
com suas responsabilidades para com as suas comunidades. !
Uma coisa precisa ser claramente colocada:
se não trabalharmos para que, em primeiro lugar,
. tenhamos condições, de forma equilibrada, justa e
igualitária. de buscar repassar os recursos ao
mesmo tempo em que passamos responsabilidade
para os municlpios, certamente este Pais passará
a enfrentar muitas dificuldades, já se associando a
todas que estamos enfrentando. quais sejam, o
desemprego, a queda de arrecadação, os juros ai·
tos. o endividamento; enfim, toda uma série de
problemas que precisamos tratar de frente e ur·
gentemente.
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Temos que renegociar dívidas; não podemos
impedir que recursos cheguem aos municípios; te·
mos que rever dados e números, inclusive, Srs. Se·
nadares, que dão a garantia do repasse aos municf·
pios do Fundo de Valorização do Magistério. Sabemos de municlpios no nosso Estado cujos dados
são de 1966. Estão, pois, desatuali:tados. A realida·
de era outra. Os municípios, hoje, se prepararam, in·
vestiram, estão passando a assumir o compromisso
do ensino fundamental; porém, por outro lado, não
estão tendo o retomo e até estão apreensivos neste
sentido.
Então, a meu ver, foi muko importante a manifestação positiva de apoiamento e de solidariedade
que o Congresso Nacional deu aos Prefettos. Logicamente, esta é a primeira etapa; temos ainda ou·
Iras etapas a se concreti:tarem nas propostas de ai·
teração de leis que eles estão apresentando, na
análise que o próprio Presidente da República, com
a sua equipe económica, deve lazer de medidas que
já existem e de leis que já estão em vigor.
É Importante ainda que se registre que, em
determinado momento, rapidamente, pensou-se
que nem todos os Prefeitos teriám acesso ao es·
paço onde estava sendo realizada a reunião, ou
seja, aqui no nosso auditório. Contudo, tão logo to·
mamas conhecimento do lato, entramos em conta·
to com a segurança desta Casa, conversamos
com o Senador Geraldo Melo, e as portas foram
abertas..Trata-se de um movimento respeitável e
plenamente identificado com a sociedade, formado
por autoridades que aqui estão vindo aqui, deixando seus municípios, para encampar essa luta, dar
transparência e pedir o apoio do Congresso Nacio·
nal e do Poder Executivo. ·

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - Permite-me V. Ex' um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANOES(Bioco/PDT RS) - Sim, concedo o aparte, Senador Casildo Maldane r.
O Sr. Caslldo Maldaner (PMDB - SC) - Eu,
para aderir ao pronunciamento que V. Ex' faz. recor·
do que, em 1995, se não me falha a memória, houve
um grande movimento, idêntico a esta Marcha dos
Prefettos, a esta marcha do movimento municipalista
a Brasllia. Depois daquele, se não me engano, o
maior que tenho noticia, denlre outros, é o de agora,
que começou ontem - um movimento pacifico, de
reflexão, de repensar as corsas. É possível, inclusi·
ve, notar que a maioria dos Prefettos que estão aqui
em Bras ma, que estão compondo esse grande movi·
menta, são oriundos de municípios médios e peque·
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nos. E por quê isso ocorre? Em virtude do empobrecimento que tem havido nessas comunidades; em
virtude até de uma evasão - o famoso êxodo - de
pessoas, que vão dos pequenos municípios para os
maiores, formando as grandes metrópoles. E sempre tenho dito que, para reverter isso, precisamos
partir para a lnteriori:tação do desenvolvimento. As·
sim, poderemos ajudar até as grandes metrópoles,
que padecem hoje de três problemas fundamentais:
a segurança pública, a habkação e o saneamento
básico. Ocorre que, nas pequenas comunidades, as
pessoas buscam a satisfação de suas necessida·
des, as quais só vêem satisfekas nas grandes metrópoles. Com isso, o movimento econômico dos
nossos menores municípios cai, ocorrendo o seu
empobrecimento. Para revertermos isso, só com a
interiorização do desenvolvimento. Parece-me que,
dentre os temas listados por todos os Preleitos, teriamos que partir para um movimento, Senadora,
para que o nosso Banco de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, sob a orientação do Governo Federal, passe a incentivar a interiori:tação do
desenvolvimento, a criação de novas indústrias, não
nas grandes metrópoles, mas lá, nas pequenas comunidades, onde há problemas de haMação, segu·
rança e mã~e-obra. Ai sim, levando o emprego, a
saúde, a educação e também o lazer, estaremos
ocupando eqüitativamente o Pafs, como um todo,
e ar estar!amos formando uma espécie de diques,
para que esse êxodo, essa evasão não aconteça.
Se ajudarmos a encontrar soluções com prefeitos, vereadores, comunidades e entidades organiza·
das dos Municípios, incentivando tal iniciativa através do BNDES e do Banco do Brasil, em vez de fechar agências em pequenas comunidades, podemos
tomá-las agentes de desenvolvimento, em conjunto
com autoridades municipais e entidades organi:ta·
das, a fim de que nossos jovens lá permaneçam.
Creio que esta é uma meta que precisamos alcançar. Ao lado das reivindicações que ai estão, devemos colocar esse movimento a fim de que, nessa in·
teriorização, busquemos soluções perenes para o
Brasil como um todo. Por isso, meus cumprimentos
a V. Ex', Senadora Emitia Fernandes, municipalista
por excelência. O clamor de V. Ex' representa esta
Casa como um todo.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT RS) - Muno obrigada, Senador. O raciocínio e a li·
nha do aparte de V. Ex' é acolhido por nós, não apenas integrando nosso pronunciamento, mas também
caminhando na mesma direção do que temos defendido. O Brasil precisa urgentemente lazer uma revisão de rumos. Há 50 anos, tivemos o desenvolvi·
mente e a valorização do homem do campo e lhe
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eram oferecidos estímulos para a sua permanência
ali. Gradativamente, com o crescimento da Industrialização no País, as coisas começaram a se reverter.
O campo foi abandonado, não mais se ofereciam as
mesmas perspectivas de educação, estabelecidos
os limnes e as condições da época. Todavia, as pessoas permaneciam no campo. Era importante investir. O crédno chegava, e havia a oportunidade da
manutenção da lamma, do crescimento e da produção. O desenvoMmento do produtor, desde o pequeno até o grande, dava-se numa outra dimensão,
num outro espaço, numa outra abrangência.
As pessoas vieram para os grandes centros, e
os grandes centros estão ar a desafiar os governos
municipais, estaduais e mesmo o Governo Federal,
pelo inchaço que receberam.
'
Como V. Ex" mesmo assinalou, estamos com
grandes problemas nas áreas haMacional, de segurança e infra-estrutura, e o modelo de metrópoles e
de regiões urbanas está quase que esgotado. Pelas
suas dimensões, pelas suas características, pela
sua história e por se tratar de um pais com dfferenças regionais, o Brasil tem condi~s de investir maciçamente na produção primária, na agroindústria,
levando, logicamente, a estrutura e as condições
para aquelas tamnias permanecerem no campo.
Agradeço o aparte de V. EXo e me somo a sua
sugestão. É muno importante que as pessoas e os
prefettos trabalhem e administrem essas questões.
Essa sttuação realmente nos preocupa. V. Ex" talou
que este é um dos maiores movimentos de prefettos
já ocorridos, e, deste Governo; eu diria que é o
maior que está acontecendo. É suprapartidário, pluriparlidário, porque aqui estão todos os partidos, o
que signifiCa que os Municípios brasileiros estão
chegando ao seu ponto máximo de resistência. Portanto. é compromisso, sim, desta Casa e do Governo Federal, apresentar propostas concretas urgentemente para tentar amenizar esse problema.
Se o Governo Federal aflmlava, até mesmo na
sua cartilha elettoral de compromisso, que era impossível promover o crescimento do País sem que
recursos disponí\'eis chegassem aos Municípios,
sem se dar a distribuição adequada e, principalmente, sem se manipular financeiramente as administrações municipais com arrocho, 'sofrimento e corte
. constante de recursos, por que agora está se dando
o inverso dessa proposta? Há uma concentração,
sim, por intermédio de uma lei ou de outra, de uma
medida provisória, enfim,· toda a direção é de concentração. Então, perguntamos: por que os Municípios estão sendo obrigados a responder, cada vez
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mais, por iniciativas que deveriam estar melhor distribuídas entre as diversas instâncias dos Poderes
Executivos do País?
Portanto, é Incompreensível que o Governo Federal, diante da snuação aluai, pretenda resolver ou
continuar ; resolvendo seus problemas de caixa,
como já tez durante toda esta sua administração, penalizando Estados e Municípios. Estão levando
adiante um processo de distorção do sistema federativo, cujas conseqüências, certamente nefastas, não
Interessam a nenhuma das regiões do Brasil nem ao
conjunto da Nação brasileira.
'
o Carlos Bezerra (PMDB- Ml)- Penntteme V. Ex" um aparte?
'
A SRA.
EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT RS) - Ouço com prazer V. Ex".
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB- Ml)- Senadora Emil ia Fernandes, V. Ex" tez, na tarde de hoje,
um discurso de extrema importãncia. Foi muno feliz
ao focalizar que a estrutura de nosso País tem que
ser reexaminada. o ponto cruci<.l do reestudo dessa
estrutura é a questão do municipalismo. Praticamente todos os palses do mundo adotaram, corno a forma de melhor governar, a promoção da administração municipalista. O Brasil, em vez disso - temos
um problema históri:o, secular- aclotou a centralização administrativa desde a época de El Rei, das capttania$ herednárias, do Brasil Império, e não há
meios 'de desmantelar esse processo. A União ainda
fiCa
60% dos recursos anrecadaclos no País, o
que é
contra-senso. o prefetto, para construir
uma pequena escola, um posto .de saúde, comprar
uma ambulância ou um ônibus escolar tem que vir a
Brasma·e'fiC8r meses esperando um convênio. Nossos gabinetes são constantemente acionados para
tal finalidade. É um absurdo nos preocuparmos com
assuntos dessa natureza e ainda termos que viabRizar o recurso elo convênio do ônibus escolar, da ambulância. rruc1o isso está embutido nesse modelo irracional que o Brasil adotou há séculos e precisa ser
mudado. Creio que a principal reforma é desmantelar tal estrutura. A União deveria ficar apenas com as
questões' nacionais: 'as Forças Armadas, a polltiica
extem3. alguns itens que são eminentemente nacionais. O restante teria que ficar exclusivamente por
conta idos Estados
principalmente, dos municípios, que devem ser a grande mola propulsora de
tudo. Nós fazemos aqui o inverso, esvaziando os
municlpios; Está provado que uma obra fetta pela
União custa mais caro, enquanto que fetta pelo Esta, do diminui um pouco seu custo; executada pelo município:: o. valor diminui muno mais ainda, tornando
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bem mais barata. Então, felicito V. Ex' por trazer à
tribuna, na tarde de hoje, assunto de tamanha importância. Estou totalmente de acordo corn V. Ex' em
que a nossa estrutura deve ser revisada o mais rápido possfvel, e o ponto número um dessa revisão é a
questão do municipalismo. Parabéns a V. Ex'.

A SRA. EMIUA FERNADES (Bioco/POT- RS)
-Muito obrigada, Senador.
Entendemos que muito se tem falado em municipalização. Temos de ter cuidado, porque algumas
questões são levadas e passadas, mostrando um
quadro para os próprios municípios que aceitam e
admitem a municipalização. Passam-se os encargos, mas os recursos são cortados ou chegam com
atraso.
Mas é preciso aprofundar essa discussão: até
que ponto é importante essa centralização, que prejufzos está causando e quais devem ser as exatas
responsabilidades dos municípios, com o devido respeito e valorização da União e dos Governos dos
Estados, sem que se necessite dessa continua peregrinação dos prefeitos, batendo de porta em porta
dos parlamentares, dos ministros, para que minguados recursos cheguem aos seus municípios muitas
vezes atrasados, com cortes e, às vezes, até negados por burocracia de dentro de gabinetes estabelecida por técnicos do Poder Central.
Sr. Presidente, os municfpios do meu Estado,
Rio Grande do Sul, enfrentam grandes obstáculos
em conseqüência das d~iculdades irrpostas pela
atual política econômica, que tem prejudicado a agricuttura, provocando falência no comércio em geral, o
desemprego crescente, acarretando queda na arrecadação. Desde o ano passado, V. Ex's são testemunhas da nossa presença e da nossa voz sempre
denunciando que inúmeras comunidades do Estado
do Rio Grande do Sul foram atingidas ora por estia·
gens, ora por grandes enchentes, e os recursos não
chegaram.
' Amanhã, traremos a este plenário os dados referentes ao recurso de R$ t 50 milhões, aprovado por
esta' Casa para atender os municfpios atingidos pelo
El Nino. Recurso que não chegou. Mostraremos a
resposta do Ministério do Planejamento e Orçamento, eom quadro espec~icado, municfpio por municfpio deste Pais, e o valor destinado a cada um deles,
como também o critério utilizado para distribuição
dos : recursos que deveriam ter chegado ao Rio
Grailde do Sul. No ano passado, tivemos seca e enchente, e este ano a enchente se repetiu em alguns
municfpios, mas o Estado do Rio Grande do Sul não
recebeu nem a metade dos recursos que lhe cabem,

MAIO DE 1998

segundo as estimativas do próprio Governo. Então,
vamos abordar e aprofundar este assunto amanhã e
pôr à disposição dos Srs. Senadores a relação dos
municípios de cada Estado, para que V. Ex's e nós,
que temos a responsabilidade de fiscalizar os recursos públicos, veriliquemos ln loco se os recursos
chegaram aonde deveria, se são necessários e para
que fins estão sendo utilizados: se para o bem públi·
co, se para evitar desastres, se para recuperar o que
já foi atingido ou para garantir votos para determinados redutos eleitorais.
A Sr'. Benedita da Silva (Bioco/PT - RJ) Permite-me V. Ex' um aparte?
A SRA. EMIUA FERNANDES (BlocQIPOT- RS)
- Com muito prazer, Senadora Benedita da Silva.
A Sr'. Benedita da Silva (Bioco/PT- RJ)- Senadora Emilia Fernandes, quero parabenizar V. Ex'
pelo seu pronunciamento. Pretendia fazer um discurso acerca da marcha dos nossos prefeitos. Porém,
V. Ex', com muita propriedade, aborda o assunto
nesta tribuna, poupando-nos, de uma certa forma.
de sermos repetitivos e, ao mesmo tempo, garantindo-nos a oportunidade de aparteá-la para dizer que,
de fato, muitos de nossos municípios vêm sofrendo
o fenômeno El Nino e passando por momentos de
dificuldades, precisando, portanto, de serem recebi·
dos decentemente pelos governantes. Estamos assistindo hoje aos nossos prefeitos como peregrinos
de pires na mão. Uma outra agravante é que a maioria não faz parte da base de sustentação do Governo e, por isso, não têm como se queixar, pois sequer
são recebidos. Mas penso que os que fazem parte
da base de sustentação do Governo também precisam receber apoio, porque não está em jogo sigla
partidária alguma, mas, sim, a população. Tenho repetido que ninguém mora na União ou no Estado,
mas no Municlpio. E é do Município a maior responsabmdade de fazer valer uma política bem centrali·
zada. Estamos passando por uma situação dilfcil em
todo o Pais. Fomos, juntamente com mais de 2 mil
Prefeitos e Vereadores, a Senadora Júnia Marise, o
Senador Eduardo Suplicy e alguns Deputados,
numa marcha até o Palácio do PlanaHo, a fim de que
essa Comissão fosse recebida pelo Senador Antonio
Carlos Magalhães, Presidente em exercício. Lá, tiveram a oportunidade de repassar os documentos ao
Senador Antonio Carlos Magalhães, que, na exposição que fez. disse que gostaria mu~o que o Presidente Fernando Henrique Cardoso os recebesse.
Falou também que seria importante que esse movi·
mento constituísse uma comissão permanente para
dialogar com o Presidente- Fernando Henrique Car-
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doso, procurando uma possível solução. Mas, Senadora-tmilia Fernandes, pedi o .aparte a V. Ex" para
registrar a minha ausência deste plenário, por estar
acompanhando os prefeaos e, ao mesmo tempo,
para lamentar profundamente que, em plena crise
que estamos vivendo em vários Municfpios do meu
Estado, Rio de Janeiro, não me deparei com um dos
nossos prefeaos sequer. Lamento que o Rio de Ja·
neíro, que tem sofrido com uma política quase que
de "marginalização, não tenha vindo a essa grande
mobilização nacional, em que o Estado de V. Ex" se
fez majoritariamente presente. Estamos apoiando o
movimento, independendemente de Estados. Temos
problemas e o Município do Rio de Janeiro, como os
municípios dos demais Estados, está carente de políticas que precisam ser implementadas. São problemas que surgem a todo Instante, e não são simples·
mente relacionados à questão da segurança, mas
também à saúde, ao saneamento, à habaação e tan·
tas outras necessidades.' Lamentavelmente, não
pude aqui reclamar essas necessidades, nem deba·
lê-tas com nossos representantes. Parabenizo V.
Ex" por estar nesta tribuna tratando deste assunto, e
quero crer que, no decorrer" da semana, falaremos
muito a esse respeao, porque a demanda é grande.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/POT RS)- Senadora Benedaa da Silva, agradeço o apar·
te de V. Ex" e reconheço a sua Importância. Ou seja,
fiCa confirmado, neste momento, que o Presidente
da República em exercício, Senador Antonio Carlos
Magalhães, recebeu a representação de prefeaos e
a pauta de suas reivindicações. Por um lado, lamentamos profundamente que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso não estivesse no Brasil, não estivesse em Brasma, lendo em vista que essa marcha
de prefeaos não foi algo improvisado; estava marca·
da há meses. Os prefeaos estavam divulgando sua
vinda e pedindo essa audiência ao Presidente da
Repúbroca. Mas Sua Excelência tinha seus compromissos internacionais, e, no grau de Importância
com que as questões nacionais são tratadas, o inter·
nacional é muao mais Importante. Porém, foi oportu·
no, porque estava lá o Presidente .Antonio Carlos
Magalhães. E o Congresso Nacional, a partir de agora, assume um compromisso duplo: por intermédio
do Senador Geraldo Melo, que já o havia assumido
e, agora, por parte do Senador Antonio Carlos Magalhães, que recebeu essas propostas e pode, tran·
qOilamente, articular os Partidos da base governista,
·
.
tendo o apoio da Oposição.' 1 •
Este é um assunto que une todos nós: a Impor. táncia de se fortalecer os Municfpios. Se continuarmos nessa corrida de desmantelamento, de empobrecimento dos municipios o Pais perderá, tendo mi·
nadas suas bases para o desenvolvimento igualaâ·

I7S

rio, sustentável, digno, que almejamos, com emprego e com justiça para as pessoas.
Chamo mais uma vez a atenção para a impor·
tãncia de se fazer uma reforma tributária que promova as mudanças necessárias, resultando em justiça
fiscal, aumento de arrecadação e correta distribuição
dos recursos, com respeao ao pacto federativo e aos
Interesses da maioria da população brasileira ainda
pouco iespeaada em seus direitos de contribuintes.
Encerro, Sr. Presidente,: Sr's. e Srs. Senadores, dizendo que o meu l:ompromissó com a questão
municipalista está diretamente ligado às minhas origens. Tenho um vinculo' muao forte com essas ques·
tões, porque, há pouco mais de três anos, eu era
Vereadora do Rio Grande do Sul, na cidade de Santana do Livramento na fronteira com o Uruguai. Vim
para o Senado da República em 1995, interrompendo meu terceiro mandato corno Vereadora naquele
Estado. Portanto, sei dOs problemas e das difiCUida·
des que os municfpios e seus Poderes Executivo e
Legislativo têm para atender às expectativas da população e resolver as grandes questões que as comuni1ades apresentam - principalmente as mais pobres e desassistidas. i
O Congresso Nacional, destarte, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, estã diante de um desa·
· fio: ou reage em lace de suas prerroga:ivas e do ela·
mor nacional, pondo fim a essa concentração de recursos em relação ao Poder Executivo, que traz prajuizos comprovados numericamente, ou mais uma
vez vamos esquecer que representamos o Brasil.
Temos o compromisso de garantir condições dignas
de sobrevivência para os nossos Municfpios e seus
administradores.
I
Encerro, solidarizando-me com os Prefeijos
que vêm a Brasnia e dão uma demonstração de cidadania, porque não estão apenas fazendo reivindi·
cações em favor dos seus Municipios: fazem um
gesto de grandeza, pois lutam pelo Brasil e pelos
seus Estados.' Declaro meu respeao a essa grande
manifestação civica e pOpular.
Era este o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente. • ·
·
Muao obrigada.

I

i.

.

Durante o discurso da Sra. Emitia Fer·
nandes, o Sr. Geraldo Melo, 1' VICB-Presidente, deixa a cadeira da presidllncia, que 6
ocupada pelo Sr. Lúdio CoelhO, Suplente de
Secretário.
I

!

Durante o· discurso da Sra. Emitia Fernandes, o Sr. Liídio CoelhO, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presicMncia, que
· 6 ocupada pelo Sr. Levy Dias.
. I
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Por cessão
do Senador Djalma Bessa, concedo a palavra ao
Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL- S~·. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. '•"'::. e Srs. Se·
nadares, o Brasil Udera a produção < o mercado
mundial do café desde o século passado, c o cultivo
desse produto foi, por longo tempo, a principal ativi·
dade agrícola de nosso País.
A relevância da economia cafeeira para o Bra·
s~ levou a urna contínua intervenção do Estado no
mercado e à adoção de uma politica específoca·de
valorização do e3lé pOr sucessivos governos.
A implementação dessa política, entretanto, va·
riou ao longo do tempo, fazendo com que a cafeícul·
tura nacional atravessasse alguns períodos difíceis.
A crise mais recente ocorreu no final da década de
80 e inicio da década de 90, com graves conseqüên·
cias para o setor.
Entre 1980 e 1985, havia-se veriftcado uma
fase de estabnidade, com a ocorrência de um signifi·
cativo aumento no plantio de novos cafeeiros até
1987/1988.
Esse bom desempenho da cuttura cafeeira le·
vou o economista Edmar Bacha a afirmar que a taxa
de crescimento do PIB brasileiro, que foi de 5,5% ao
ano naquela década, foi fortemente influenciada pelo
desempenho de nossa mais tradicional cuttura, cuja
produção cresceu cerca de 2,3% ao ano quase até o
final dos anos 80.
Entre os anos de 1989 e 1993, entretanto,
ocorreu, lamentavelmente, urna derrocada geral da
economia cafeeira nacional e mundial. No exterior,
foram implodidas as cláusulas econõmicas do Acor·
do Internacional do Café - AIC, que mantinham urna
certa disciplina no fluxo do produto no mercado inter·
nacional.
Com isso, verificou-se uma expressiva transferência dos estoques dos pafses produtores para os
pafses consumidores, ocorrendo brutal queda nos preços do produto, que chegaram a baixar para infllllOS
US$48,00 a saca, tomando BJrtiecouõmico o setor.
Em nosso Pais, foi extinto o Instituto Brasileiro
do Café - IBC, dentro do radical pacote de refor·
mas do Estado, implantado pelo .Governo Collor. E
teve início um processo ck onviabilização econõmica
da cultura cafeeira. com torte tendência ao mau trato
das lavouras e ao abandono dos cafezais, estiman·
do-se que tenham sido erradicados, nesse período,
cerca de 1 bilhão de pés de café, com a perda de
500 mil empregos no campo.

Felizmente, Sr's. e Srs. Senadores, hoje os
t.•mpos são outros. Apõs esse período de cenário
llOverso, o café vottou a ser uma atividade atraente
para investimento em nosso Pais. É para falar sobre
t:ssa verdadeira redenção da cuttura cafeeira verifi·
c<> :la nos últimos anos que ocupo, na tarde de hoje,
~ •;•tluna desta Casa.
Sr. Presidente, em janeiro deste ano, o Conselh~ Oeliberativo da Politica do Café, presidido pelo
M1no!llro da Indústria, do Comércio e do Turismo, di·
vulgou a primeira estimativa para a próxima safra ca·
feeira, 1998/1999. ora em produção.
Ela sinaliza que o Brasil deverá ter uma colhei·
ta de 31,17 milhões de sacas de 60 kg de café bene·
ficiado, se não ocorrerem condições climáticas ad·
versas.
Algumas fontes mais otimistas chegam a fazer
safra recorde para este ano, esti·
a previsão de
mando que a produção possa atingir 40 milhões de
sacas beneficiadas, como indica a reportagem intitu·
lada "Café - da agonia à redenção", publicada, em
fevereiro deste ano, pela revista Rumos do Desenvolvimento.
Segundo relevante reportagem de autoria do
jornalista José Barbosa do Rosário, um especialista
na matéria, a reviravotta do processo começou com
a articulação das nações produtoras em tomo de
urna associação unilateral, com o objetivo de impedir
o sucateamento não só da cafeicuttura brasileira,
mas também da de outros países produtores.
Novas estruturas foram sendo montadas, com
diversos agentes privados aluando em tomo de uma
pauta mfnima. E, em apenas dois anos, o café voHou
a ser um 'negócio promissor e uma atividade atraen·
te paia Investimento, principalmente no Brasil.
Entre os principais fatores que proporcionaram à
cafeicuttura esse bom desempenho nos últimos tempos estão os preços remuneradores do produto nos
mercados interno e externo, graças a um volume de
estoques ajustado à demanda, a liberação de recursos
aos produtores em períodos considerados adequados,
e a prorrogação de parte das dívidas do setor.
Hoje, o parque cafeeiro nacional, em produção,
é da ordem de 3,26 bilhões de pés, ocupando uma
área de 1,79 milhões de hectares, Sr. Presidente
LevyDias.
Existem, no País, 210 mil propriedades que se
dedicam ao plantio do café, sttuadas em 1.850 Muni·
cfpios de 1O Estados da Federação, sendo Minas
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Bahia
os primeiros colocados no ranklng de produção na·
cional.

uma
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O setor cafeeiro é, atualmente, responsável
pela geração de um .milhão de empregos diretos na
lavoura e por três milhões de empregoS lndiretos na
Indústria, comércio e serviços total ou parcialmente
vinculados a eles.
O café voHou a ter participação relevante na
pauta das exportações brasileiras, Srts. e Srs. Sena·
dores. Em 1995, a participação do produto na balan·
ça comercial do Pais foi de 5,22"/o. Em 1997, o café
respondeu por 5,84%, ou seja. US$3,124 bilhões do
valor global de US$53 bilhões, registrando o segun·
do melhor resuHado desde 1989. ·
De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio
e Turismo - MICT, o café em grão representou, em
1997, 18,97% das vendas externas de todos os produtos básicos, que incluem minério de ferro, soja em
grão e farelO de soja, fumo, carnes em geral e váriOS
outros itens que sornaram US$14,5 bilhões. O café
solúvel signifocou quase 1% do total dos produtos ln·
dustrializados nacionais exportados, que compreen·
dem automóveis, autopeças e até aviões, conjunto
que alcançou cerca de US$37,7 bilhões durante o
periodo. ·
'
Sr's. e Srs. Senadores, como representante do
Estado de São Paulo nesta Casa, não posso falar
sobre a cafeicunura nacional sem ressaHar, de modo
especial, a importância que a cunura cafeeira tem na
· economia paulista. ·
:
···
A produção de café, em meu Estado, apresenta números expressivos, e é sufiCientemente grande
para colocar São Paulo entre os 1O maiores produtores mundiais.
·
.
,
,
,
,I
Lá existem 29 mil produtores, que, em 230 mil
hectares plantados, são responsáveis pela produção
potencial de 3,5 milhões sacas de café por ano, e
pela geração de 200 mil empregos diretos.
Considerado em seu conjunto, o agronegócio
café. no Estado de São Paulo, movimenta anual·
mente cerca de R$5 bilhões e gera em tomo de 500
· mil empregos em atividades que englobam a produ·
ção de in.~umos e máquinas para a cafeicunura. a
produção. a Industrialização, a exportação e até a
venda do tradicional cafezinho ao consumidor.
Embora ocupe hoje apenas a terceira posição
no ranklng da produção nacional. São Paulo é, in·
contestavelmente, o líder do agronegócio café no
Brasil, respondendo por 75% das exportações brasileiras do produto, pela torrefação de 37% do café
consumido no Pais e pela produção de 80% do café
solúvel demandado pelo mercado interno.

Sr's. e Srs. Senadores, creiam que é motivo de
grande satisfação poder ocupar esta tnbuna para
deixar registrada, nos Anais desta Casa. a auspiciosa redenção da cafeicunura nacional.
. Cumpre destacar, antes de concluir este pronunciamento, o relevante papel desempenhado por
diversos membros do Poder Legislativo, nessa Intensa luta em prol da revitalização da cunura cafeeira
em nosso País.
A auspiciosa aliarlça entre agentes econõmicos
e representantes dos Estados em que a cafeicunura
tem lugar de destaque tomou passivei a montagem
de estruturas capazes de gerenciar, de forma racional, o agronegócio café em nosso Pais.
Com grande empenho de todos os envolvidos,
solidifiCou-se o Fundo Nacional da Defesa do Café ·
- Funcafé, mediante a recuperação de recursos gerados pela própria cunura cafeeira. Graças a esse
fundo parafiscal, os produtores, já em 1997, conseguiram obter mais facilmente os financiamentos necessários para uma melhor comercialização da safra
nacional.
Sr's. e Srs. Senadores. esperamos que a ex·
pansão da cafeicuHura nacional continue. Ela é ex·
·tremamente necessária palõ o Pais, não só pela Importância de sua participação na balança comercial
brasileira, mas também por sua grande capacidade
de geração de novos empregos. Estima-se que cada
US$1 'milhão investidos na cafeicunura pode gerar
100 postos de trabalho, enquanto esse mesmo valor
geraria um único emprego se tosse aplicado no setor
petroqufmico, por exemplo.
Hoje, a sàca de eafé brasileiro está sendo negociada a US$220,00 e as perspectivas são anima·
doras, pois, do ponto de vista da demanda, os pai·
ses produtores, particularmente o Brasil, vêm apresentando crescimento ·sustentado, enquanto o consumo
nações lmpO~doras cresce de 1% a 2"/o

nas

aoano.

_1

, RePetindo as palavras do cafeicunor Manoel
Bertone, representante dos produtores e Vtee-Presi·
dente do Conselho Nacional do Café, quero, ao con. cluir, afirmar que "1997 foi, com certeza, o melhor
dos últimos 1o anos, podendo ser considerado o ano
da cafeicunura brasileira', . .
'
Sr. Presidente. Srs.· Senadores, por que trazer
um assunto deste ao plenário? Não sou do Interior,
nunca participei de nenhuma alividade agrária. Mas,
nas càminhadas pelas cidades de meu Estado, vejo
. como é Importante vonar a investir na agricunura. E'
digo Isso a .V. Ex", virldo de um Estado em que
agroinilústna tem um Pa.Pel lmportantissimo. Cor

,,.

':•

,, •

'
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ela é, sem dúvida nenhuma. a grande geradora de
empregos para fixar o homem na cidade em 'QUC
nasce e em que realmente constitui o seu futuro, a
sua vocação e a sua vontade de se ftxar.
Temos a certeza de que o Governo, ao investir
na agricuttura, está, sem dúvida alguma, quebrando
essa forte tendência do desemprego.
Conversaram comigo alguns cafeicuttores, entre eles, o Sr. Pascoal, de Campinas, que entende
que deve haver um ajuste na saca de café e alerta
que, se houver o excesso de produção, sem dúvida
alguma, teremos a preocupação de que a queda poderá talvez trazer o retomo da inviabilização do processo de produção agrícola do café. E, assim, vottaremos àquele desinteresse.
O Dr. Luis Norberto Pascoal mandou-me alguns fax, sabedor de que faria este pronunciamento,
e inclusive uma frta de vfdeo com noticiários a respe~o da produção do café.
Deixo aqui, mais estimulado por este pronunciamento, o desejo de ver os investimentos no campo serem reforçados, porque acredito que será o
grande gerador de empregos para aqueles que entram no mercado de trabalho e focam normalmente
sem opção por um largo tempo.
Obrigado, Sr. Presidente, pela paciência de me
·
ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a
palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva.
A SRA.IlENEOrTA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, parece um pesadelo, mas é
realidade, pois mal passou o grande susto que tive·
mos ele uma ameaça ele guerra atõmica entre as
grandes potências e já temos motivos de sobra para
nos preocupar novamente.
·
No último dia 11 ele maio, depois de 24 anos
do seu primeiro teste nuclear, a lndia desaliou o
roondo ao realizar três explosões nucleares subter·
râneas - e pasmem! -a apenas 150 km ele sua fronteira com o vizinho Paquistão. Penso que isso criou
um clima de tensão, porque esses dois pafses já tra·
Y8l3!l1 entre si três guerras nos úttimos 50 anos, o
que me fez refletir a respe~o.
Como merrbro da Comissão de Relações Ex·
teriores e Defesa Nacional, junto com o Senador Jefferson Péres, fiZemos um requerimento manffestando o nosso repúó10 em relação à insistência da lndia
em fazer esse teste. Mas, como o assunto, pareceme, não foi abordado neste plenário, como membro
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daquela Comissão, hoje venho à tribuna falar a respeHodele.
Esses testes realizados pela lndia podem des encadear uma corrida armamentista nuclear na
Ásia. e por que não dizer no mundo. O vizinho Paquistáo já avisou que está sendo levado a armar-se
em respostas à lndia. Na verdade, esses dois paises, em 1996, tiveram a grande oportunidade de as·
sinar um tratado internacional proibindo testes com
armamentos nucleares, que foi firmado entre 149
pafses, mas recusam-se. Diante disso, tudo leva a
crer que já havia uma intenção deliberada de ações
nesse sentido.
Tudo indica que o vizinho também estava,
como se diz em linguagem popular, com •as barbas
de molho". Prova disso é a declaração do arqu~eto
do Programa Nuclear Paquistanês, Abdul Qadeer
Khan, que afirmou: "Estamos prontos e faremos o
que o Governo decidir.•
Aqui, abro um parêntese para explicar o que
signifoca "Estamos prontos". O arqu~eto está-se referindo ao fato de que as bombas já estão prontas,
basta ·um bom motivo• e elas explodirão". Já o Pri·
meiro-Ministro paquistanês, Nawaz Sham, foi mais
cauteloso ao dizer: "Estamos analisando a sHuação
com o maior cuidado". Mas, seu colega Ministro das
Relações Exteriores, Gohar Ayub Khan, afirmou que
o seu país dará uma resposta à attura do Insulto indiano. O que presenciamos, na verdade, é um espfrito de morte rondando aquela região e deixando todos tensos, inclusive nós aqui no Brasil.
Em resposta à fndia, a comunidade internacional já se manifestou com repúdio àquela iniciativa. O
Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai impor sanções contra a lndia, entre elas, a suspensão
de qualquer ajuda, exceto a humanitária, e o apoio
para obtenção de recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BIRD). O Pri·
meiro-Ministro japonês, Ryutaro Haschimoto, anunciou que está •estudando várias medidas de represália". Já o Presidente Boris Yehsin lamentou profundamente os testes nucleares. pois a (ndia é um
"país amigo", Importante sócio comercial da Rússia;
porém, não afastou a possibilidade de impor sanções ao •amigo•.
Fazendo um levantamento dos países que ofi·
cialmente declaram possuir ogivas nucleares, cheguei à triste cosntatação de que o mundo está minado, e essa constação fez-me vir à tribuna. Segundo
dados da Siprl Year Book 1997, a distribuição mundial das ogivas nucleares é a seguinte: 3264 nos
Estados Unidos; 2272 na Rússia; 340 na França;
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275 na China; 260 na Grã-Bretanha; e 100 em Israel. 'fudo isso demonstra a fragilidade da paz vigente, pois basta um conflito entre essas potências nucleares, e toda vida sobre o planeta Terra estará
ameaçada.
Para que se tenha paz, alguns dirigentes defendem a tese de que é preciso armar-se. Ora, nunca vi tamanha contradição e inconsistência, uma vez
que países como os Estados Unidos, que vivem o
drama do recrudescimento de sua violência urbana,
hoje vêm investindo no desarmamento como meio
mais efiCaZ para mudar esse cenário. Portanto, é Impossível admitir a idéia de que a paz ande de mãos
dadas com as armas. O que deve ser proposto, realmente, é a ampliação dos tratados de proibição de
testes nucleares e o desmantelamento de todas as
ogivas ainda existentes.
Até mesmo a China, que até agora era a única
· potência nuclear declarada da Ásia, já se manffestou
preocupada com aqueles testes. Imaginem, então, o
que os outros vizinhos da lndia devem estar pensando. Já sabemos, por exemplo, o que o Paquistão
· está pensando em lazer neste momento; e não é
nadabom.
'
·
O Brasil, páis pacífico, que em sua Constituição traz como princfpios que reagem suas relações
internacionais "a defesa da paz e a solução pacíf.ca
dos conflitos", não poderia de forma alguma deixar
de se manffestar contrário à iniciativa da lndia. E
nosso Pafs fez Isso ontem, quando o ltamaraty, em
nota ofiCial rompeu o Acordo de Cooperação no Uso
Pacifico de Energia Nuclear com a (ndia, assinado
há apenas dois anos, que não passou de um protocolo de intenções, mas que poderia suscitar especulações e mal-entendidos por parte da comunidade
internacional.
Embora essa medida expresse a nossa reprovação diante do ato unilateral da lndia, é considerada um exagero, segundo o tisico nuclear Luiz Pinguem Rosa, VJCe-Diretor da Coordenação de PósGraduação em Programas de Engenharias (Coppe).
Vou repetir as palavras de preocupação desse físico
nuclear e o laço com muita consciência, porque conheço esse homem. É um dos mais respeitados físicos nucleares. Ideologicamente, é uma pessoa comprometida com a ciência. Não só é consultado pelo
mundo acadêmico, mas também pelo mundo polftico, merecendo de nossa parte consideração e atenção para o que ele, neste momento, está julgando
um exagero.
Segundo ele, "o acordo do Brasil com a lndia
previa apenas o desenvolvimento do tório, que serve
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como combustível para usinas nucleares e que também poderia ser transformado em urânio 233, escasso e não encontrado na natureza O Brasn deveria
ter leito pressões e condenado a lndia por fazer testes com bombas nucleares, mas não deveria ter
rompido o acordo". Os ln<f~anos já possuíam a bomba atOmica desde a década de 70, o que, portanto,
exclui qualquer relação com o acordo de fins pacíficos firmado pelo Brasil.
Não podemos dizer apenas frases de eleito ou
ter atitudes como essas do Presidente da República.
A população pensa que tomamos uma grande atitude com a lndia, reprovando-a pelo teste; mas na verdade não nos caberia fazê-lo, dada a falta de cumprimento dos acordos que já Unhamos assinado com
aquele País.
lembro-me da "visita do Presidente da fndia ao
Brasil. S. Ex' foi reeebido pelo Presidente Fernando
Henrique C&rdoso e pelas duas Casas legislativas Senado Federal, tendo como Presidente o Senador
Antonio Carlos Magalhães, e Câmara dos Deputados. O Presidente da lndia colocou-se à disposição
para manter relações mais estreites com o Brasil, ·
sejam cu~urais, comerdais ou polfticas. Dissemos
que havia - e ainda há - um Interesse por parte do
Brasil nessa Integração e no incremento das relações cu~urais e comerciais entre os dois pa!ses. Com
esse objetivo, tivemos a Iniciativa de constituir aqui o
Grupo. Parlamentar Brasil-lndia, como meio de ajudar a agilizar os entendimentos estabelecidos pelo
Presidente da República, segundo a vontade de Sua
Excelência e segundo a vontade - acredito - do grupo econOmico brasileiro. E nós .nos respaldamos
com essa lnici<itiva do Legislativo. ·
Se aSsim procedemos na ocasião de sua visita,
pOde riamos agora ter comfirmado esses compromissos com o Presidente da lndia, porém fazendo urna
cobrança contundente e uma reprovação eficaz para
que esses testes não viessem mais a ser realizados.
O assunto não deveria ter sido tratado pura e simplemeste como um quesllo de marbtlng, pois na
verdade esse acordo inãxiste, já que não está sendo
aplicado. •
·
'
Chamamos a atenção do Presidente Fernando
Henrique CBrdoso e do ltamaraty para o fato de que,
baseados , nos nossos propósitos positivos e nos
compromissos até mesmo verbalmente com o Presi. dente da lndia, a nossa sanção seré mu~o mais severa na medida em que aquele Pais não venha a
cumprir realmente os acordos. Penso também que o
Brasil poderia ter a lniciativa de levar a lnõ~a e o Paquistão a referendar o acordo assinado por 146 pai•
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ses. Ora, se queremos verdadeiramente contribuir
para-a paz, o Brasil teria· fe~o mu~o mais neste momento se tiVesse tomado essa IniciatiVa, em vez de
proclamar que estamos cortando nossas relações e
rompendo esse acordo.
Esperamos que o acordo seja retomado e que
o Brasil possa ser vigilante e fiscalizador dessas
ações, inibindo, com a sua participação, qualquer intenção maior da lndia na realização de novos testes,
que podem, além de prejudicar esses dois países,
tomar-se um terror para todos nós. A luta peta paz
deve ter uma única arma: a argumentação. Se não
for por esse caminho, sabemos que todos corremos
riscos.
Mu~o obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. Levy Dias deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio
Portel/a, 4 9 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Btoco/POT- AP.
Pronuncia o seguinte discurso.· Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srts. e Srs. Senadores, continua a polémica sobre o projeto de lei recentemente
aprovado no Senado que regulamenta os planos e
seguros de saúde.
Antes de abordar esse assunto, manffesto a
minha solidariedade aos Prefenos de todo o Brasil
que estão em Brasflia para conseguir do Governo
condições para desenvolver melhor os seus trabalhos e conduzir as administ:ações municipais com
mais chances de ampliação de dire~os e benefícios
para a população. Considero legítimas as suas reivindicações. objetivando a renegociação de suas dívidas, e o questionamento referente a determinadas
decisões do Congresso e do Governo que oneram
os cofres municipais, como aquelas relativas ao FEF
e à Lei Kandir. E justo também que os Prefe~os reivindiquem um aumento nos valores do Fundo de
Participação dos Municípios.
Congratulo-me com os Prefe~os, desejandolhes sucesso nas articulações, principalmente naquelas Iniciadas hoje à tarde, na recepção aos Prefe~os pelo Presidente da República em exercício,
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente desta Casa
Acompanhei parcialmente a caminhada dos
Prefenos até o Palácio do Planatto e considero absurda aquela precaução com relação ao portciamento ostensivo, como se eles fossem invadir o Palácio.
Na minha opinião, foi descabida a medida, mesmo
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porque não havia nenhuma intenção ou propós~o de
adentrar, sem permissão d.o Presidente, aquele recinto - e, logicamente, o Presidente não permitiria
qualquer tipo de invasão. Seria uma vis~ pacífica e
cordial, como acabou ocorrendo, em função da decisão do Presidente da República em exercício de receber uma comissão dos Prefeitos. Embora parabenize a decisão do Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da República em exercício, de recepcionar, de receber os Prefe~os e de se juntar certamente a eles na proposta de buscar melhores condições para a condução das ações municipais, considero exageradas a preocupação e a disposição da
polícia para uma ação mais contundente, que nunca
foi ptanejada. Difoc:ilmente pode ser justfficávet essa
decisão de convocar a presença ostensiva da polícia, como se ali estivesse para repelir os representantes dos Municípios.
Entendo que a iniciatiVa dos Prefe~os tem o
objelivo essencial e fundamental de conquistar os
benefícios de que precisam e acred~o que o cami·
nho da confluência de propós~os e de entendimentos pode resuttar, de fato, numa resposta rápida e
efetiva do Governo aos Prefeitos.
Lamento, no entanto, a ausência do Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, que precisava vottar à Espanha para cumprir os compromissos que suspendeu em função da morte do Deputado Luís Eduardo Magalhães. Certamente Sua Excelência deveria ter levado em consideração essa audiência que já estava marcada há mais tempo. Parece que o Presidente preferiu ausentar-se exatamente para não recepcionar os Prefenos em Brasnia o que seria lamentável e condenável.
Acredtto que o setor de comunicação do Governo deve uma resposta à Nação brasileira e aos
Prefe~os que estiveram presentes, para explicar por
que o Presidente da República não estava em Brasília para recepcioná-los. Mesmo que não pudesse
atender às suas reivindicações, poderia, ao menos,
recebê-los com respe~o e demonstrar o seu esforço
em fazer o que fosse possível.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, durante
meu trabalho na retatoria do projeto de regulamentação de planos e seguros de saúde, recebi várias críticas, tendo respondido algumas e assimilado outras.
Ao JOrnalista Luís Nassff, que assinou artigo na Folha de S. Paulo de 14 de maio deste ano, foz questão de enviar uma resposta apenas pelo excesso de
e<l"ÍVOCOS que comete ao referir-se ao projeto de
planos e seguros de saúde, c~ndo a ignorância do
Congresso Nacional e fazendo alusão a este Reta-
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tor. Posso pensar da mesma forma, ou seja, que o
contexto do seu artigo. seja resultado do desconhecimento e quiçá da ignorância do digníssimo jornalista
a respeito do assunto, haja vista que faz falsas atribuições a este Relator. Não sou o autor da lei. Não
agreguei à lei nada que pudesse significar bitributação com relação aos consumidores. Se sou coresponsável por ter proferido um parecer referente a
esse ponto, o jornalista poderia ter sido, então, mais
explícito na sua critica.
:
'
É mister esclarecer q~e esse projeto de autoria
· do Governo Federal foi juntado a vários outros que
tramitavam na Câmara dos Deputados, podendo
conter dispositivos que, no entendimento do nobre
jornalista, signifiquem bMbutação. Como Relator,
considero justo, correto e legítimo o ressarcimento
que, de acordo com a lei e após a sua vigência, se
fará necessário por parte das operadoras com relação aos usuários atendidos pelo SUS. Esse setor de
saúde suplementar de medicina privada no nosso
País já recebe o subsídio do desconto do Imposto
de Renda que os declarantes podem lazer em decorrência dos gastos com a saúde. E recebem outro
subsídio que é exatamente. esse 'da complementação pelo SUS do atendimento que não é prestado
pelas operadoras.
Diz, no final, o eminente jornalista, provavelmente numa alusão a este Relator, que eu mereceria um busto entronizado na Receita Federal. Mais
uma vez deixo claro que não sou o autor, e a critica
só é explicável pelo excesso de preconceito que certamente há na concepção do jornalista ao analisar
os políticos deste País, porque os patronos deste
projeto são o Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, e o Ministro José Sena, ambos
paulistas, que nenhuma critica receberam. Será que
isso se deve ao lato de eu ser do Amapá, do norte
do País?
Confesso que não me sinto angustiado; sintome apenas na responsabilidade e na obrigação de
responder a essas questões. Embora o povo brasileiro ainda tenha extrema desconfoança sobre a pos- .
síbilidade de melhorar o atendimento nesse setor de
saúde suplementar do nosso País, afirmo que a minha experiência é bem maior e que, com o passar
dos anos, o setor estará aluando com mais respeito
aos usuários, com menores custos e maior qualidade dos serviços.
Fala-se muito no aumento dos preços. o que
constitui grande preocupação dos analistas económicos e pollticos de nosso País e de certa parcela
dos usuários. U, com satisfação, nos jornais de hoje,
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que o Ministro José Sena coibirá com veemência os
abusos de preços que vierem a ser praticados, inclusive já neste período, em virtude da transição de
uma situação de selvageria - já que não há nenhuma regulamentação nesse setor atualmente - para
outra em que uma lei tenta explicitar quais são as
responsabilidades das operadoras, dos usuários, do
Governo e dos prestadores de serviço, a exemplo
dos médicos.
· Tenho a compreensão de que o propósito desta lei é resguardar os interesses de todos estes segmentos: das operadoras, para que não se submetam
a custos excessivos e não venham a sofrer falência,
o que poderia trazer prejuízos aos usuários e ao setor da economia como um lodo, já que elas geram
empregos - também reconhecemos a necessidade
da existência desse setor de seguros e planos de
saúde em função da grave situação por que passa o
Sistema Único de Saúde no País; dos prestadores
de serviço, como médicos, odontólogos, hospitais e
laboratórios, a fim de que não sejam eliminados da
relação com o setor contratante - que são as operadoras- e lenham como objetivo melhorar a qualidade do atendimento; dos usuários, para que estejam
protegidos das práticas abusivas, muito lreqOentes
hoje.
'
Quando vejo que todos criticam, que ninguém
está plenamente satisfeito - eu próprio, como Relator,
não estou - , que há reclamações das operadoras e
ameaça de reajuste abusivo de preços, bem como
descontentamento por parte de um segmento dos
usuários e das entidades médicas, percebo que chegamos ao ümite do possível e a um texto minimamente
equHibrado. Se alguém estivesse plenamente satislefto
· nesse conjunto de illeresses que é o setor, certamente algum segmento teria sido muito beneficiado e outro
prejudicado. Se todos reclamam e recebem, de certa
forma, lim grau de proteção que garanta uma relação
mais transparente entre usuários, prestadores de serviço e operadoras, no meu entendimento, isso significa
um ponto de equilíbrio mínimo.
.

'

Serei breve, Sr. Presidente, porque a eminente
Senadora Júnia Marise também quer prestar homenagem aos Prefeitos aqui presentes, o que considero bastante justo. Eu já o fiZ. Pretendia usar mais o
meu tempo, mas os Prefeitos desejam ouvir a voz
brilhante da eminente Senadora de Minas Gerais.
Arites de encenar, desejo acrescentar que a
ameaça de aumento abusivo de preço tem que parar
de acontecer. As operadoras tém que trabalhar com
a realidade e demonstrar, na prática, quais são os
seus custos; devem operar de acordo com os cálcu-
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los atuariais e, com base neles, apresentar os pia·
nos que tenham valores compatíveis ct:m a possibiH'
dade de compra dÓs usuários.
Considero que alguns pontos devem constar
da medida provisória que está sendo tão comentada.
U, nos jornais de hoje, que há o compromsso do
Governo, por intermédio do Ministro José Serra,
numa entrevista do Dr. Januário Montone, da FunOl·
ção Nacional de Saúde, de assegurar proteçlw
quanto ao reajuste por faixa etária, para que o percentual máximo seja fiXado em lei.
Penso que podemos ampliar a proteção aos
médicos, um segmento que fiCOu totalmente fora
desse projeto no que concerne ao descredencia·
mento sem justa causa. O médico que, na opinião
da operadora, solicita exames demais ou mantém
por tempo prolongado um paciente internado pode
ser descredenciado, já que o texto da lei não o protege disso. Podemos assegurar que esse ·descredenciamento ntlo se dê unüateralmente, por parte da
operadora, sem justa causa.
Além disso, sugerimos a criação de um dispos~ivo que permita a negociação cot.etiva entre o conjunto dos prestadores de serviços e as operadoras,
para evitar que, no Brasil, a remuneração do médico
seja aviltada. como ocorre na Argentina, onde uma
consulta médica para os planos de seguro e saúde
está sendo remunerada em três, quatro ou cinco
reais, valores semelhantes ao pago pelo SUS no
Brasil.
Outro ponto ê a proibição de monopólio das
operadoras. Por exemplo, se houver um só hospital
na cidade, este deve permitir o credenciamento junto
a várias operadoras. A minha preocupação maior é a
de ewar que o cap~at estrangeiro - que certamente virá para o Brasil - tenha a possibilidade de com·
prar um, dois ou três hospitais e oferecer atendimento exclusivo para seus associados. Acred~o que pos·
samos garantir esse grau de proteção.
Há também a questão das próteses. Se o
transplante, que é mais caro, poderá ser fe~o pelo
plano-referência ou seguro-referência, por que a prótese de uma perna, um braço ou uma mão mecâni·
ca, um globo ocular ou um aparelho auditivo, ctassffi·
cado como uma órtese ou prótese aud~iva. que não
tem um custo mu~o elevado, não possa ser incluída
no plano referência? Creio que a medida provisória
possa cuidar desse assunto e também da questão
do acesso de aposentados, idosos, defiCientes e
portadores de transtornos mentais, o que está garantido na lei, mas sem limne quanto a valores. As·
sim sendo, os custos poderão ser proibnivos e a lei
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não terá eficácia. Da mesma forma que se impede a
recusa da operadora, não se garante que estabeleçam preços justos para esse tipo de paciente, o que
pode gerar uma exclusão natural decorrente de preços incompatíveis.
Mais uma vez saúdo os prefe~os presentes em
BmsOia, solidarizo-me com suas causas, e faço votos de que o Presidente da República, em seu retorno. possa recebê-los e que dê às suas reivindicações o encaminhamento justo, com respeno e conside·
ração. Desejo que ao menos uma parte das reivindi·
cações seja atendida.
Muno obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - A
Mesa do Senado acolhe, com muita 'simpatia, a presença . da numerosa comniva oriunda do Parque
Centenário de São Sebastião do car, que nos convida para a XXItl Festa da Bergamota.
Agradecemos o honroso conwe e desejamos
que a festa tenha o mesmo esplendor dos anos anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Com
a palavra a Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (BtocoiPDT- MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, inicialmente, desejo registrar a presença, nesta
de prefenos de nosso Estado, Minas Gerais, de uma
das regiões mais atingidas peta seca.
Por várias vezes, tenho ocupado esta tribuna
para levar as reivindicações dos prefeftos municipais
e mostrar estatísticas e levantamentos fe~os poresses prefeitos neste momento difícil e desolador por
que passam os municfpios assotados peta seca no
meu Estado.
causa-nos uma certa perplexidade quando
constatamos que o Governo Federal, em setembro
do ano passado, foi alertado pelos técnicos e meteorologistas que, neste ano, os efeitos da seca seriam
mais avassaladores, que a seca de 1998 seria a pior
deste século no nosso País.

casa,

Essas informações chegaram ao Governo Fe·
dera!, que, por sua vez, encaminhou-as aos governos estaduais - segundo Informações que nos chegam -, para que esses também tomassem atftudes
práticas e eficazes para minimizar os efe~os da
seca. Nada foi feito. Absolutamente nada! Frzeram
ouvidos de mercador diante de uma s~uação cuja
gravidade já fora prevista.
S6 em Minas Gerais, há dois milhões de pessoas atingidas por essa seca avassaladora, que está
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matando, matando de fome e de desnutrição. Fala·
se em- cinco mil casos de dengue. 119 norte do Esta·
do, dos quais 1.500 já foram confii!tlados. Hoje rece·
bi a informação, por meio de uma emissora de rádio
de Montes Claros, de que já se constataram casos
de dengue hemorrágica naquela área.
'
Vemos populações enfileiradas diante dos ca·
minhões-pipa, com latas, com baldes, para receber
2,3 titros d'água potável para beber. Eis o retrato de·
selador de uma s~uação que hoje atinge o meu Es·
tado, as populações do norte de Minas, do Vale do
Jequitinhonha, de Mucuri.
O Sr. EleJo Alvares (PFL- ES) - V.J:xl me
permne um aparte, Senadora Júnia Marise?
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT- MG)Com muno prazer, Senador Elcio Alvares.
O Sr. EleJo Alvares (PFL- ES)- O terna que
está sendo trazido à tribuna por V. Ex' alcança tam·
bém o Estado do Espfrito Santo. Coincidentemente,
27 prefenos do meu Estado estão aqui em Brasnia
debatendo com a maior seriedade as conseqüências
do fenômeno da seca não só na Região Nordeste,
mas na área de Minas Gerais, dentro do Vale do Jequninhonha e também no norte do Espírito Santo.
Digo a V. J:xl que essa consciência das medidas
que devem ser tomadas no combate à seca cada
vez mais se registra entre os administradores res·
ponsáveis. Os 27 Prelenos do norte do Espfrito Santo - rio Doce acima - são homens públicos da maior
qualidade, enfrentam o problema com a maior desenvoHura, mas estão conscientes de que não
adianta um paliativo para resolver um problema,
numa emergência, de um fenômeno qualquer, como
por exemplo o do El Nliio; importam, sim, as provi·
dências que devem ser tomadas. E hoje, por urna le·
fiz coincidência, participei ativamente, na Comissão
de Assuntos Econõmicos, do debate em lavor do
Proágua e, aqui no plenário, tivemos a oportunidade
de votar urna medida, de iniciativa do Presidente da
República, autorizando US$198 milhões de dólares
para o Programa do Proágua e, logicamente, dentro
da visão da Mensagem, seriam beneficiados apenas
os municipios configurados na área da Sudene. Mas
o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso,
em audiência concedida à Bancada do Espfrito San·
to, já prometeu que os efehos do Proágua Irão alcan·
çar o Estado do Espfrito Santo e, não tenho dúvida
nenhuma, o Vale do Jequ~inhonha, que tem em V.
J:xl um baluarte em sua defesa aqui no plenário do
Senado. Portanto, vamos preparar agora urna ação
conjunta, não sO os Senadores valorosos do Nor·
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deste, a quem respehamos. É notável o trabalho cl&senvolv.ido aqui pelos Senadores do Nordeste em
favor das populações atingidas pelo fenômeno da
seca. Essa solidariedade já começa a magnetizar
o plenário. É o Nordeste, é o Vale do Jequitinho·
nha, é o norte de Minas Gerais, agora o norte do
Espfrito Santo. Diria que está se formando uma
consciência nacional a respeito desse assunto. O
pronunciamento de V. Ex1, dentro dessa linha. ser·
ve·me de pretexto para parabenizá-la pela magni·
fica emenda em favor dos habitantes do Vale do
Jequitinhonha e para dizer também que V. J:xl, por
meio da sua ação parlamentar, hoje, já tem o nome
respehado e admirado no norte do meu Estado do
Espírito Santo. Muito obrigado.,
i A SRA. JÚNJA MARJSE (Bioco/PDT- MG)Agradeço a V. J:xl pelo aparte, que incorporo ao
meu discurso, com muita alegria. V. J:xl também é
festejado pelos nossos conterrâneos de Minas Ge·
rais, pois é um mineiro que emprestamos para o Es·
lado do Espirita Santo e que tem lido, como Lider do
Governo nesta Casa. uma atuação brilhante, princi·
palmente em defesa dos interesses do seu Estado.
Certamente, V. J:xl continuará aqui no próximo eno,
como intérprete do sentimento, da voz e dos interes·
ses do Estado do Espirito Santo, que V. Ex" tem de·
fendido com galhardia, determinação e obstinação,
acima de tudo, voHado para aquelas populações ca·
rentes do norte do Estado do Espírito Santo. Obriga·
··
da, Senador.
Reanza-se, hoje; a marcha dos Prelehos em
Brasma. Este é uin momento signfficativo da história
do nosso · Pais. Os Prefe~os aqui vieram eu os
acompanhei até o Palácio do Plana"o numa rnani·
!estação ordeira, pacifica e cheia de civismo.
Niuguém pode desconhecer a importância que
tem hoje o Prefeito Municipal. Costumo dizer, por
exemplo, que o Presidente da República, quando
viaja, quando vai ao interior de qualquer Estado de
nosso Pars. não tem a oportunidade do contato com
o nosso povo, porque sempre viaja de avião - em
determinados locais. usa o helicóptero. Mas o Prefei·
to Municipal é aquele gestor dos interesses públicos,
municipais. localizados. Atravessa a rua, conversa
com o povo, vai ao distrito, à roça, toma conheci·
mente da s~uação de dificuldades das nossas populações. É o Prefeito que tem o contato direto, perma·
nente, cotidiano com a população dos seus Municí·
pios, que se condói diante das dificuldades por que
passam aquelas populações carentes.
Como estão hoje os prefeitos do norte de Mi·
nas Gerais. do Vale do Jequ~inhonha? Passando
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pelas maiores difiCUldades para atender aos flagelados da seca que assota tOda aquele região ••Várias
vezes, os Prefe~os telefonam-me para dJZer que não
sabem como fazer para resolver o problema do
abastecimento de água.
Mas o que pretendemos, em relação a essa
marcha dos Prefeitos em BrasOia, Sr. Presidente,
procedendo a urna retrospectiva dessa s~uação e da
realidade da seca hoje em nosso Pais - tanto no
Nordeste brasileiro quanto em nosso Estado, Minas
Gerais -, é rnanffestar, maiS do que nunca, a nossa
perplexidade pela falta de aç5es efiCBZes por parte
doGovemo.
Tenho o relatório da seca no norte de Minas,
preparado pela Associação dos Municipios daquela
região. São dados coletados em 58 Municípios até o
dia 25 de abril de 1998. Desse dia em diante, a situação piorou, mas a verdade é urna só. No que tan·
ge à Prefeitura Municipal de Augusto de Urna -citarei algumas, pois não terei tempo de mencionar todas,-, a totalidade do abastecimento de água está
comprometida. Não há poço artesiano perfurado,
nem caminhões-pipas. Número d~ pessoas flagela·
das, necess~adas de cestas básicas ...
A agricuhura naquela região está praticamente
dizimada, 80% da produção agrícola foi atingida.
Como é a produção agrícola no norte de Minas? É
urna produção de subsistência. E quando BO"k dessa
produção está dizimada, corno está acontecendo
hoje, isso provoca um ifrclacto social dos mais graves
nos nossos Municípios, porque essa é a produção que
alimenta a população de tOda aquela região.
Por outro lado, os poucos poços artesianos
construidos até agora praticamente não estão fun·
cionando. É isso que às vezes nos chama a atenção. Não funcionam por quê? Porque não há equipa·
mentes para tal.
Ora, Sr. Presidente, não se faz necessário im·
plantar um megaprojeto para atender ao problema
da seca no Nordeste. Não há necessidade disso,
mas de projetes simples, que tenham inicio e fim, e
que possam, em momentos de seca- que é secular
em nosso Pais, no norte de Minas e no Vale do Jequ~inhonha, inclusive, onde todos os anos acontece,
às vezes com mais Intensidade do que outros, como
agora -. já previstos pelos meteorologistas no ano
passado, socorrer aquela população. São necessá·
rios apenas pro,etos e programas eficazes. Vamos
construir os poços artesianos. No norte de Minas,
por exemplo, os que foram construidos não estão
funcionando porque não se tem os equipamentos

MAIO OE 1998

para tal funcionamento. É preciso construir, com ur·
gência, mais de 658 poços artesianos, de acordo
com a Associação dos Municípios.
Há a questão das minibarragens. Elas são fundamentais nessas regiões onde a seca é um fenômeno climático anual, em que se faz necessário o
armazenamento das águas para o atendimento às
populações que delas necessitarem. Portanto, é pre·
ciso que se faça um projeto, um programa e que se
construam as minibarragens para que a nossa produção agrícola, os nossos produtores, a nossa população não sofra com o problema de abastecimento
de água.
O Sr. Júlio Campos (PFL- MT) -V. Ex' concede-me um aparte, nobre Senadora?
A SRA. JÚNtA MARISE (Bioco/POT- MG)Ouço, com muito prazer, o eminente Senador Júlio
Campos.
O Sr. Júlio Campos (PFL - MT) - Senadora
Júnia Marise, V. Ex' está ocupando, na tarde de
hoje, a tribuna do Senado Federa para trazer ao conhecimento desta Casa um assunto de interesse nacional. Acompanhei o pronunciamento de V. Ex' e
dirigi-me ao plenário para lhe trazer minha solidariedade, por suas palavras sérias, precisas e pela advertência que faz ao Governo Federal com relação à
situação da seca no País e da falta de sensibilidade
das autoridades responsáveis por minorar esse sofri·
mento não só do povo nordestino, mas também do
povo mineiro, principalmente da região do Vale do
Jequitinhonha, onde, há muito tempo, o fenômeno
da seca já se faz presente. É por isso que, amanhã,
na pauta dos trabalhos do Senado Federal, estará
em discussão e votação projeto de autoria de V. Ex',
Senadora Jünia Marise, que dispõe sobre a inclusão
de todo o v~·~ ~ Jequ~inhonha, no Estado de Mina: ':,;rais, na área de atuação da Sudene. Esta,
urna justiça que se fazia necessária. Eu, que acompanho de perto o trabalho de V. Ex' nesses o~o
anos de mandato, posso dar aqui o testemunho do
seu trabalho preciso, do seu trabalho diário em prol
de Minas Gerais, em prol dessa região mineira, que
é urna das mais pobres do País, equivalente ao Nordeste brasileiro. E o fenômeno da seca não está
apenas atingindo o Nordeste ou o norte de Minas,
mas também o Centro-Oeste. Neste final de semana, vis~ei o Pantanal Mato-Grossense, urna das re·
giões com a maior bacia hidrográfica de que se tem
noticia no Pais. No entanto, para surpresa nossa.
dos mato-grossenses, se não houver uma providên·
cia drástica também com relação a esse assunto,
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nós teremos serlssimos problemas de abastecimento d&-água no Pantanal e deverá ocorrer uma mortandade de grande quantidade de gado naquela região, porque, mesmo agora, no mês de maio, já es·
tamos com o solo esturricado, como dizemos, por
falta de água, necessitando a perfuração urgente de
poços artesianos, de captação de água. para evitar
uma seca maior. Portanto, trago a V. Ex" os meus
cumprimentos pelo seu pronunciamento e por essa
advertência que vem taze!)do ls autoridades res·
pensáveis e ao Governo Federal. Tenho certeza de
que o Governo Fernando Henrique Cardoso irá tomar as providências cablveis no sentido de minorar
· ·
a situação de sofrimento do povo brasileiro.
A SRA. JÚNIA MARfSE (BiocoiPDT - MG) Agradeço, eminente Senador Júlio Campos, a sua
manifestação de solidariedade ao povo de Minas
Gerais, em especial ao povo das regiões do nosso
Estado que estão, neste momento, sendo atingidas
pela seca. V. Ex", como representante do Estado do
Mato Grosso, não tem fefto outra coisa neste Sena·
do - e sou testemunha disso ·- senão erguer a sua
bandeira de luta em defesa das populações de seu
Estado e, principalmente, das popi,lações e das regiões carentes de benefícios. de Infra-estrutura urbana e de melhor quaftdade de vida. !
·
Continuando, Sr. Presidente, quero ainda citar
outras manifestações deste chamado dossiê da
seca. O dossiê da seca é este relatório que coleta
dados de 58 Municlpios do nosso Estado. Aqui estão, por exemplo, os dados de BrasOia de Minas:
quantidade de poços necessários a serem perfura·
dos, 23; caminhões pipas disponlveis para atender a
toda a população de Brasnia de Millas, 01. Frise-se:
apenas 01 caminhã~pa. Sr. Presidente. São necessários pelo menos três, segundo o Prefeilo. Todos os rios e córregos da região - e este é um dado
extremamente Importante rolatar -', do norte de Mi·
nas Gerais, como o Vale do Jequitinhonha. estão absolutamente secos. Essa é a situação da região.
As perdas nas lavourai., em BrasRia de Minas.
têm atingido níveis da seguinte ordem: 100% do feijão; até 80% do milho; e 50"/o da mandioca. O Prefeito Getúfio Braga confinna essas lnlonnações. Arlás,
há uma peculiaridade do norte do Estado de Minas
Gerais: é o plantio do feijão, como 'pode confinnar o
Senador Francelina Pereira. Como lá em Mato Ver·
de, temos o feijão d'água ·
1

Quero aqui também cftar dados relativos à ci·
dade de Francisco Sá. hoje administrada pelo elt·
Deputado Estadual e ex-Deputado Federa~ o Prefei·
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to Antônio Dias. A quantidade de poços necessários
a serem perfurados com urgência: 13; quantidade de
poços que já estão perfurados, porém sem equipa·
mentos e/ou danfficados: 07. Perfuraram 07 poços,
mas estes não funcionam por falta de equipamento!
caminhões-pipas disponlveis: 01.
Estamos falando ao vivo para todo o Brasil e,
quem sabe, aqueles que nos ouvem em São Paulo,
no Rio de Janeiro e nas cidades mais desenvolvidas
de nosso Estado devem estar se perguntando se lá
no norte de Minas Gerais é preciso ter caminhãopipa para atender a população a fim de que possam
ter água potável para beber. Esse é o retrato da realidade de um pais de dimensões continentais como o
nosso, que possui regiões realmente mais prósperas
e desenvoMdas, mas que também tem regiões fia.
geladas peta seca. que hoje mata jovens, adultos,
Idosos e crianças.
"Temos ainda Grão-Mogol, nas mesmas condições. Aproximadamente três mil pessoas, flageladas
pela seca e que precisam receber cestas básicas e
ajuda do Governo, segundo o Prefefto Jefferson de
Figueiredo.·
Temos lcaral de Minas. também na mesma si·
tuação. Naquele Municlpio, até hoje - pelo menos
até o momento em que este relatório foi concebido
-. não havia sequer um caminhão-pipa para atender
a população com a distribuição de água. Portanto,
estamos vendo que esta é uma realidade que, hoje,
está deixando os nossos Municlpios em estado de
calamidade pública.
Estamos aqui com as cópias dos decretos municipais de calamidade pública. mostrando uma si·
tuação que não é nova, mas que, neste ano de ..
1998, seguramente, coloca a seca que atinge o nosso Pais - não só o Nordeste brasileiro, mas o norte
de Minas Gerais e o Vale do Jequhinhonha- como a
maior seca deste século.
Este é o documento, Sr. Presidente, ·encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente a respefto
das necessidades urgentes do DNOCS para Minas
Gerais, como a construção de barragens e a perfura·
ção de poços tubulares profundos.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella. Fazendo soar a campainha) - Senadora Júnia Marise, o
tempo de V. Ex' está esgotado.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) Portanto, Sr. Presidente, Ma necessidade da &beração dos recursos, que já foram inclusive contingen. clados no Ministério do Meio Ambiente. Algumas
dessas obras já estão licftadas e os recursos contin-
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genclados. É preciso liberar esses recursos e promover o desconfingeneiamento.
Sr. Presidente, temos uma sfntese da tteha técnica da$ principais barragens a serem construfdas
na Bacia do Rio Verde Grande: Barragem de Água
Limpa; Barragem do Sftio; Barragem de Pedras; Su·
çuapara; Sflio Novo, no Municfpio de Porteirinha;
VlalTião e Garipau, no Municfpio de Mato Verde;
Cerrado e Carrapatos, em Montes Claros; Mimoso e
Barragem do Peixe.
Enfim. Sr. Presidente, precisamos realmente
Implementar programas e projetos etteaZes, para
que os nossos municlpios e nossas populações não
sofram mais ou, pelo menos, que essas situações
sejam minimizada$.
Quero aqui deixar uma palavra. Sempre que
ltato desses assuntos, o laço com muita emoção,
mas essa emoção tem uma razão de ser. S6 quem
convive com essa situação como eu, em Minas Gerais, só quem vai ao norte de Minas, como fui há
poucos dias, ao Vale do Jequitinhonha, ao Mucuri,
sabe que elas são regiões ricas que podem dar uma
contribuição muito grande ao desenvolvimento econOmico e social da nosso Pafs não só por sua gente
trabalhadora. mas também porque têm um subsolo
rico.
Neste Instante, Sr. Presidente, em que falo
com emoção, com sentimento, permito-me, mais
uma vez. dirigir-me ao Presidente da República para
dizer que este é o momento de fazer um pacto com
a sociedade, com a população exclufda de todo tipo
do beneffcio social.
Recentemente, o Governo fez um pacto com
os banqueiros porque precisava salvar os bancos,
nãó podia deixá-los quebrar. Então, injetou recursos
da ordem do R$25 bfihões no sistema finarteeiro de
nosso Pafs. O Presidente Fernando Henrique Cardoso salvou os bancos; agora. está na hora de fazer
um pacto com a sociedade, com este Pafs, com as
populações do norte de Minas Gerais, do Nordeste,
do Vale do Jequitinhonha.
O SR. PRESIDENTE (lucfdío Portella. Fuendo
soar a campainha.) - Senadora Júnia Marise, peço
que V. Ex' conclua o seu discurso porque há outros
Senadores esperando para fazer uso da palavra
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/POT- MG)Vou concluir, Sr. Presidente.
É hora de fazer esse pacto. Vamos dar àquela
população sofrida dignidade, cidadania, respeito. É
Isso o que quero, é isso que desejo do nosso Presidente da República.
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O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Tem

a palavra o Senador F.rancelino. Pereira para uma
comunicação inadiável, por cirteo minutos.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL- MG.
Para comunicação Inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero
apenas fazer uma comunicação relacionada com a
situação de emergência em que se encontram os vales do Jequ«inhonha, do São Francisco, do Mucuri e
de São Mateus, regiões que represento no Congresso Nacional há quatro mandatos sucessivos, em
dois dos quais fui o mais votado de Minas Gerais.
Agora, os represento - e a todo o Estado de Minas
- por mais de dois milhões de votos.
Preocupo-me apenas em dar o testemunho de
tudo que foi feno ao longo dos anos para retirar a
área mineira da Sudene e os Vales do Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri do clima de insegurança quanto à estabilidade económica e social de
todos.
A situação de hoje é, evidentemente, muno
melhor do que a de ontem. A região do norte de Minas, na área mineira da Sudene, experimentou um
surto de prosperidade, transformando seus filhos em
legendários trabalhadores e empreendedores do desenvolvimento económico e social de Minas Gerais.
Aqueles que residem nos vales do Jequitinhonha, do
Mucuri, do São Mateus e do Rio Doce vêm dando
sua contribuição para que o Estado possa também
dedicar seu esforço para que toda aquela área se integre ao desenvolvimento do Nordeste brasileiro e,
também, ao restante do tenitório mineiro.
Sr. Presidente, no momento em que estamos
vivendo uma das mais graves secas ocorridas nesses últimos anos, cabe-me apenas como Senador
da Repúbfica e representante especHicamente dessas áreas através dos anos - áreas que conheço
pessoalmente porque as visito mensalmente - dizer
que a nossa orientação é no sentido de, em primeiro
lugar, verificar quem está passando fome e mandar
castas básicas a essas populações que estão vivendo momentos dffíceis.

As cestas básicas estão sendo distribuídas não
apenas na região da Sudene, mas também no Vale
do Jequitinhonha, quer pela própria Sudene, quer
pela própria Comunidade Solidária. Esforços vêm
sendo feftos para que os recursos consignados no
Orçamento. verbas marcadas, possam ser liberadas
e aplicadas naquela área, sem qualquer interlerêrteia
política ou de relacionamento com a campanha elei·
torai que se avizinha.
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É hora, portanto, de somarmos esforços e dar·
mos uma demonstração de que uma vasta região
mineira que representamos no Congresso Nacional
e, agora, especHicamente, no Senado Federal, está
Integrada nesse empenho de desenvolver-se ainda
mais.
O que solicito da tribuna do Senado, sem qual·
quer detalhe, é exatamente que todos se unam para
que sejam autorizadas frentes produtivas de traba·
lho, a fim de que, especHicamente no norte de Minas
Gerais e também nos Vales do Jequ"inhonha, Mucu·
ri e São Mateus possam ser desenvolvidos traba·
lhos, executados projetes,· não apenas projetes em
resposta a uma situação emergencial, mas frentes
produtivas que contribuam para que os cidadãos
possam ganhar algum rendimento e que, ao mesmo
tempo, produzam frutos Indispensáveis àquele povo.
Quero, portanto, Sr. Presidente, dar desta tribuna o nosso testemunho de quem está visitando
pessoalmente essas áreas. Estamos certos de que,
por mais que seja um esforço que está sendo desen• volvido pelo Governo, alnda é preciso fazer muito
para que a região se integre nessa campanha de
combate à seca e solucione 4s epidemias que, por
vezes, ali acontecem. ··
·
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação Inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, por cinco minutos. para uma comunicação Inadiável.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BiocoiPSB- PA.
Para uma comunicação Inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero manHestar minha
admiração pelo povo brasileiro. O povo do Nordeste
tem passado extrema difiCUldade devido às secas e
do Brasil inteiro .. observamos manilestaç!)es de
apoio, de solidariedade, de desprendimento do povo,
ajuda e socono aos flagelados da seca. As Igrejas
evangértCBS, católicas, as asSÕCiações não-governa·
mentais, as associações de moradores, enfim, em
todo o Brasil percebemos o povo se mobilizando, enviando alimentos para os flagelados da seca, na ver·
dada, fazendo as obrigações do Governo Federal:
Governo inepto, incompetente, como é o de Fernando Henrique Cardoso, que deveria estar ajudando a
população. A fome não vem apenas dos flagelados
do Nordeste devido à seca. Quero trazer aqui, nesta
tarde, um testemunho da fome que existe na nossa
região: a Região Norte do Brasil, uma região de mui·
ta chuva, de terras férteis, etc. É uma região extre-
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mamente rica, mas de um povo que não tem pnde
trabalhar, não tem como produzir, não tem como viver; por isso estão convivendo com a fome.
Os trabalhadores de muitos lugares do meu
Estado, sem condições de trabalho, sem nenhuma
condição de sobrevivência, aderem ao movimento
dos trabalhadores rurais sem-terra, na expectativa
de que o Governo Federal atenda a suas demandas
pela terra. Fazem seus acampamentos, submetendo-se a condições desumanas na esperança de receber um pedaço de terra e financiamento para lni·
ciar o seu trabalho naquela área, que pode se tornar
produtiva. Passaram seis meses esperando e o Governo nada fez.
· Agora, recentemente, o Presidente Fernando
Henrique decide suspender as cestas básicas que
eram destinadas aos trabalhadores rurais acampa·
dos nas beiras das estradas desse Pais, esperando
a oportunidade de ter acesso à terra. Essa posição
radical, desumana do Presidente da República fez
com que o movimento radicalizasse •
Quero registrar aqui um fato ocorrido em Tucurul. Os trabalhadores estão acampados há seis meses, desde novembro de 1997, esperando que .o Governo atenda a suas necessidades. Os próprios tra·
balhadores levantaram dez grandes áreas improduti·
vas da· região e pediram ao Incra que fiZesse a devi·
da vistoria; Esperaram cinco meses e o Incra não
respondeu: Eles, então· foram para a beira das propriedades nas estradas da Transcametá e do Ladá·
rio. Após a suspensão das cestas básicas, eles ocu·
param uma grande propriedade denominada Beija. Flor. E lá estão. O Impasse pode ser criado, pode
haver a reação do proprietário, recorrendo à Justiça
e, posteriormente, à policia para fazer o despejo. E o
Governo não quer negociar com essas pessoas.
De outro lado, ·estão acampados em Tucurur,
no Sindicato dos Trabalhadores, também passando
fome e necessidade; 400 famOias de trabalhadores
rurais do rio Gelado e mais 400 fammas da área denominada Oueré 1 e Oueré 2. Estão lá à expectativa
de que o Governo cumpra a sua palavra, porque o
Governo fez o assentamento dessas famOias e prometeu dar uma ajuda que ele chama de alimenta·
ção, de fomento e, posteriormente, uma ajuda denominada de moradia. ·
Ocorre que o Governo não cumpriu seus compromissos, e as pessoas vêm à cidade, saem das
suas terras, dormindo mal, comendo mal, pratica·
mente sem se alimentar, recorrendo aos Prefe~os,
que não têm dinheiro, recorrendo a Deputados, Senadores, recorrendo, enfim, ao comércio local, por·
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que o Governo leva de um a três meses para aten·
der aos seus compromissos.
Quero denunciar essa falta de resoonsabüidade
do Governo Fernando Henrique, espeaairnente do Mi·
nistério da Reforma Agrária. que coloca as pessoas na
terra, assumem comprorrissos e não os cumpre, vindo
para nós todos os problemas e difiCUldades.
Encerro, Sr. Presidente, desafiando o Sr. Mi·
nistro da Reforma Agrária, que disse que hã terra
para colocar todos. Peço-lhe que resolva a questão
das 1.200 famflias que estão esperando em Tucuruf
desde novembro de 1997. Mostre onde estão essas
terras - porque não sabemos quais são - e assente
essas famOias que lá estão para evitar um conflrto
maior, como violência e morte, pois parece que é
disso que o Governo gosta. Ele não age e confere a
sua omissão à responsabilidade da Oposição, como
se esta fosse intransigente e provocasse badema e
ocupação - que, na verdade, acontece pela simples
omissão, intolerância e incompetência do Governo
Fernando Henrique Cardoso.
Faço este registro e espero que o referido Mi·
nistro não deixe que violências e mortes ocorram no
Estado do Pará. especialmente essas relativas ao
Município de Tucuruí.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a tista de oradores.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. Primeiro Secretário em exercfcio, Senador Ade·
mir~rade.

É lida a seguinte:
I 8 de maio de 1998
Senhores Senadores,
Comunico a Vossas Excelências que, no período de 16 a 23 do corrente mês, estarei exercendo a
Presidência da República, por força do disposto no
art. 80 da Constituição Federal. - Antonio Carlos
Magalhães, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (lucidio Portella) -O ex·
pediente tido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (lucfdio Portella) - A
Presidência, não havendo objeção do Plenário, propõe o nome do Senador José Samey para representar o Senado Federal na Primeira Reunião do
Com~ê de Acompanhamento da Conferência Parlamentar das Américas. em Porto Rico, no período de
22 a 24 do corrente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Fica o Senador José Samey autorizado a desempenhar a mencionada missão.
O SR. PRESIDENTE (lucfdio Portella) - Os
Srs. Senadores Esperidião Amin, Odacir Soares e
Júlio Campos enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, S~. e Srs. Senadores, ·recebi ofício do
Sr. Arnauri Navarro Lins, gerente do Centro Social
Urbano Carlos Torinelli, do Município de Rio do Sul,
relatando a grave s~uação por que passam os funcionários dessa instituição. que estão sem receber
seus salários e, atualmente, passam por grandes di·
ficuldades •
Não se Jrata, como se poderia imaginar numa
anáfase apressada dessa grave s~ação, de um fato
isolado ou de um simples problema administrativo
que tenha provocado urna falta de sincronia entre
despesas e receitas em determinada área da administração pública •
Trata-se de uma s~ação realmente dramática,
mu~o séria, grave e que representa urna das pontas
do imenso lceberg de Injustiças, Uegalidades e Irregularidades administrativas cometidas pelo atual Governador do Estado de Santa Catarina •
Na atual crise de desemprego por que passa o
Brasn, com todas as difiCuldades daf decorrentes, o
Governador de Santa Catarina coloca os funcioná·
rios do Centro Social Urnano Carlos Torinelli numa
s~ção deplorável •
A grande maioria desses funcionários ganha
mu~o pouco, certamente mufto abaixo daquUo que
seria o salário mínimo constitucionalmente assegurado e. naturalmente, esses funcionários não dispõem de reservas financeiras nem poupanças que possam financiar suas despesas, em decorrência da
inadimplência e da incompetência do Governo do
Estado de Santa Catarina •
Dessa forma, esses funcionários são obrigados, por incompetência e pelo comportamento per·
verso do Governador do Estado, a passarem por humilhações e vexames, tendo que recorrer a emprés·
limos a juros escorchantes, junto a agiotas para poderem saldar seus compromissos pessoais urgentes
e inadiáveis •
Se uma empresa privada desse esse tratamento ilegal e injusto a seus funcionários deveria essa
empresa ser punida e ter seus bens penhorados
pela saldar suas dívidas trabalhistas.
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Quando Isso ocorre com uma pessoa jurldica
de direito público, quando a essa i~regulari<;lade é
praticada por um Governador, a sitóaÇão"é de maior
gravidade, pois a função principal do governo é a assegurar o bem-estar de sua população • ·
·
No caso do anual Governo do Estado de Santa
Catarina, ocorre exalamente o contrário: grande parle das ações do Governador e seu secretariado redunda em prejufzo para o povo do nosso Estado. ·
Sr. Presidente, como afirmei, e confirmo com
essa grave denúncia de deSrespeito ao mais elementar direito de qualquer Jrabalhador, que é o direilo ao recebimento de seu salário, não se trata de
fato Isolado •
'
· Os funcionários do Centro Social Urbano Carlos Torinelli estão com suas obrigações atrasadas:
aluguéis, ·despesas escolares, contas de água, de
luz, de telefone, e outras prestações assumidas, já
chegando até mesmo a faltar alime<:~to na mesa para
seus filhos •
A pergunta que aqui se faz, objetivamente, é
esta: onde está o dinheiro do Governo de Santa Catarina?
•
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, qualquer cidadão brasileiro, que tenha um mfnimo Interesses pelos assuntos da política da economia de
nosso Pais, sabe muito bem que a CPI dos Titulas
Públicos demonstrou claramente que o Governo de
Santa Catarina desviou recursos públicos, cometeu
inúmeras e graves irregularidades na gestão financeira e sonegou informações ao Senado Federal.
O dinheiro que hoje !alta - não apenas na casa
dos funcionários do Centro Social Urbano Carlos ToJine\li, mas também nos hospitais, nas escolas, nas
estradas, na segurança púbra, na habitação e em
todo o conjunto da área social do Estada de Santa
Catarina - esse dinheiro foi mal aplicado, esse di·
nheiro foi desviado, esse dinheiro se destinou a pa·
gar comissões milionárias a uma quadrilha que saqueou os cofres do Governo de Santa Catarina, com
a aquiescência, a conivência e participação da Governador do Estado •
Não tivesse havido uma manobra desse grupo
de espertalhões e seus associados, já leria sido de·
cretado o lmpeachment do Governador de Santa
Catarina e nosso Estado já poderia estar se recuperando do saque que sofreu em seus cofres, em prejuízo de sua população trabalhadora e honesta •
Como os eminentes Senadores, membros desta Casa do Congresso Nacional, podem verificar, os
efeitos deletérios da escândalo dos precat6rios ain-
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da hoje persistem, representados por graves Irregularidades administrativas e econOmico-financeiras •
- Os recursos estaduais foram desviados para
pagarem gordas comissões a grupos de esteriOnatários e as despesas públicas legítimas e Inadiáveis,
como os salários de funcionários da área social, encontram-se atrasadas em Santa Catarina, num verdadeiro desrespeito à pessoa humana.
Tenho a convicção de que o Senado Federal
tomará medidas efetivas para que aqueles assim
chamados administradores que tratam as finanças
públicas com incompetência e má fé, praticando Irregularidades e desvios, serão banidos da vida pública
e receberão o tratamento duro que merecem pelo
mal que causam a muitos de nossos concidadãos.
O povo de Santa Catarina brevemente saberá
dar a devida resposta a todos quantos abusaram de
sua conf~ança e praticaram graves desvios de comportamento, traindo as promessas feitas e os compromissos estabelecidos ; ·
·
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, retomando o
terna de meu discurso do dia 12 de maio, passo a
analisar o depoimento da Presidenta do Banco da
Amazônia SIA, Or" Flora Valladares Coelho, feito no
dia 7 de abril de 1998, ante a Comissão Temporária
da Amazônia, criada para definir urna potrtica para o
desenvolvimento económico e social da região.
·
O assunto trazido à discussão refere-se à ap6cação dos recursos do Fundo de F"IIUlnciamento
Constitucional do Norte--FNO. Entende a Dr" Flora
Valladares Coelho que •... sendo o Banco da Amazônia um agente de fomento federal, cuja missão
principal é promover e apoiar o desenvolvimento da
região, no momento em que os recursos são destinados a uma região tão carente e fiCando dijfcit a
sua aplicação, não poderia far de braços cruzados
observando os problemas•.
Os problemas apontados pela Dr" Flora Valiadares Coelho consubstanciam-se na falta de zoneamento econOmico-ecológico, de pesquisas para a
produção agropecuária, e na lnadequação da Infraestrutura acarretando dfficuldades no escoamento
da produção, crise energética que lnviabt1iza a
agroindustrialização, a precariedade do armazena·
menta, assistência técnica insufiCiente em número e
qualidade e no apoio à comercialização.
Esclareceu a Ora. Flora Valladares Coelho que
o T ribur~al de Contas da União vem monitorando os
percentuais dirigidos a cada Estado, porque tem notado que alguns Estados, como o Estado do Pará e
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alguns outros, têm sido contemplados com mais recurso.s, enquanto que outros têm apenas 1 ou 2"k.
É importante salientar, Sr. Presidente, oue em
discurso pronunciado no dia 12 de maio de .,1'98, já
havia alertado esta Casa, para a desigualu:i<' na
destinação dos recursos do FNO, reportada pEla Dr"
Flora Valladares Coelho. Baseado no documento
"Fundos Const~ucionais de Financiamento: FCO FNE e FNO, Informações Gerenciais, abril de 19s-·
produzido pela Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério de Planejamento e Orçamento,
informei que os recursos repassados pela Secretaria
do Tesouro Nacíonai-STN para o Fundo Constitucional de lnvestimento-FNO totalizaram R$1.658.706
mil, no período de 1969 a 1996. Foram contratados
nos Estados da região norte, R$942.599 mil, o que
representou apenas 50,71% do montante repassado.
A distribuição das contratações era visivelmen·
te desigual, pois o Estado do Pará. com 27246 contratos, atraiu um valor de R$437.348 mil, do total de
R$866.517 mil, o que corresponde a 50,3%, ou seja
à metade. O Estado de Tocantins, embora com
5.036 contratos, que representam apenas 6,8% do
número total de 57 253 contratos, absorveu
R$166.542 mil, ou seja, 19,2% do total. O Estado de
Rondônia contratou a expressiva marca de 10.314
contratos, de um total de 57253 contratos, entretanto em termos de valor, Rondônia contratou
R$115.336 mil, o que correspondeu a 13,3% do va·
lor total para a Região Norte.
Os três Estados - Pará, Tocantins e Rondônia
-contrataram um montante no valor de R$719.362
mil, o que correspondeu a 82,8% do total. Os Es·
lados do Amazonas, (R$66.054 mil), Roraima
(R$35.666 mil), Acre (R$24.129 mil) e Amapá
(R$23.304 mil) alcançaram um montante de R$
149.155 mi~ o que correspondeu a apenas 17.2% no
conjunto dos valores totais contratados pela Região
Amazõnica.
A Dr" Flora Valladares Coelho aduz que, como
a região não tem uma base industrial, apenas em
Manaus e Belém é que existem bases industriais
maiores, a destinação principal dos recursos volta-se
para a área rural e agroíndustrial, com um percentual
de quase 90% dos recursos dirigidos para esse seg·
mente. E o que acontece com esse segmento é que
não tem uma organização tão adequada. Por força
do Fundo, já começaram a se formar associações, o
que não existia, tendo os proautores sido induzidos
a fazer, em conjunto, para contar .com o apoio uns
dos outros e, a partir daí, iniciar cooperativas, já
numa segunda etapa.

MAIO DE 1998

O Banco da Amazônia não está exigindo des·
ses pequenos produtores, que não têm educação
para Isso, a criaçãc de uma cooperativa de crédito
rural, exige apenas a formação de uma associação.
A liberação dos rec:<~rr.~s é completamente desburocratizada, já que oc tónicos documentos que o pe·
queno produtor tem u ,,, apresentar ao Banco são a
carteira de Identidade, o CPF e uma declaração de
posse mansa e pacifica da gleba de terra que está
ocupando e onde será fe~a a sua produção.
Contudo, existem algumas exigências que precisam ser few. "Onde é que não se pode deixar de
exigir alguma coisa ?" pergunta a Dr" Flora Vallada·
res Coelho, e ela própria responde: •Justamente na
área de assistência técnica, porque a evolução da
inadimplência vinha sendo muito grande no Banco e
a principal causa, analisando os projetes, não é o
fato do produtor ter desviado recursos - apesar de
haver desvio -, mas a fatta de orientação no campo,
pois, multas vezes, o produtor usa uma muda que
não é adequada para aquela região, planta fora da
época de plantio, ou ainda usa uma semente que
não está aprovada pelo Ministério da Agricuttura".
"Os intermediários, ao invés de seguirem a orien·
tação do Banco, no afã de plantar logo, não ouvem o
Ministério da Agric:uhura e assim não têm uma orienta·
ção segura Tudo Isso, portanto, é a fatta de suporte de
orientação no campo. E o pequeno produtor, que não
tem condições fnanceiras, não pode fazer como os
grandes produtores, que contratam empresas particulares de orientação para os projetes. Além disso, apesar de existir uma lei rural que diz que essa assistência
é gratu~. Isso não acontece", complementa a Presidenta do Banco da Amazônia
Um outro aspecto relatado, e que julgo importante trazer ao conhecimento da Casa, é o que diz
respe~o ao processo de verticalização da produção.
Em Ji-Paraná, Rondônia, o Banco da Amazônia financiou um projeto de frulicuttura com algumas centenas, talvez milhares, de pequenos produtores plantando acerola, abacaxi, mamão "papaya" e goiaba.
Financiou uma empresa para fazer despolpamento,
congelamento, industrialização final e exportação
dos produtos. Os produtores que entregassem o
produto teriam o mercado garantido. A empresa já tinha inclusive como colocar o produto no mercado
exterior, mas esbarrou na fatta de capac~ação empresarial.
No entanto, por fatta de capac~ação empresarial, a implantação da empresa foi inadequada. Por
exemplo, algumas áreas de plantio foram localizadas
em pontos distantes da fábrica, ficando inviabilizado
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o transporte do produto. Vê-se agora o Banco na obrigação de revisar o projeto, visando à criação de es·
toques de modo a assegurar à empresa o funciona·
mento contfnuo e corrigir os problemas ocorridos na
implantação, que ·acarretaram perdas para os produtores, para o empresário e para o Banco.
Na TransamazOnica, no Pará, ·o Banco da
Amazônia financiou a compra de vacas leneiras para
a formação de uma bacia leneira esperando que, em
um ou dois anos, com os animais produzindo a região estaria suprida com energia elétrica. Houve um
atraso. Em conseqüência, somente no final de 1998,
o Tramoeste da Eletronorte, 'linhão' da Hidreletrica
de Tucurur no sentido Altamira/Rurópolis, parte do
projeto 'Brasn em Ação", estará levando energia
para várias comunidades da TransamazOnica. Entretanto, alguns produtores estando fazendo queijo ar·
tesanalmente e vendendo-o à beira da estrada. Sem
assistência técnica o produto é de quafldade duvidosa, mas é a solução encontrada ·pelos produtores
para fugir do prejufzo.
No entanto, o maior problema não é pagar o
Banco - claro que deve haver um retorno, porque
isso é condição contratual do usuário do créd~o mas a necessidade de o Fundo não ter prejufzo, por·
que o Banco tem que indenizar o Fundo quando há
lnadimplência. Mas essa ainda não é a 'questão: o
Canco poderia ser até muno 'grande, 'muno rico e
conseguir Indenizar tudo. Mesmo assim a principal
missão não estaria cumprida, ou seja,' não haveria
melhoria na cadeia produtiva, o produtor não chega·
ria ao fim do ciclo do financiamento, não teria acrés·
cimo de renda e, assim, não teria urna melhor quali·
dade de vida. Portanto, o desenvolvimento não ocor·
re porque o financiamento, não produziu os elenos
desejados.
' ·
'
A respeno da aplicação dos recursos do FNO,
a Dr" Flora Valladares CoelhO fez alguns comentá·
rios e apresentou algumas justificativas. Disse a Presidenta do Banco da Amazônia que, em 1997, enviou comunicado às empresas prestadoras dos ser·
viços de assistência técnica, informando que, caso
não hOuvesse uma procura adequada. não poderia o
BASA implantar o créd~o. Por isso, acredita. houve
urna retração na utilização do crédno em 1997. O
BASA havia ftcado com um saldo não aplicado de
R$196 milhões. No entanto," é mister expftcar que,
desses R$196 milhões, R$33 milhões são do Programa Especial de Apoio à Reforma Agrária - PRO.
CERA. e a aprovação dos projetas é feita por urna
comissão estadual cuja condução é attemada entre
o Incra e a Secretaria de Agricuttura Estadual. Em
resumo o saldo de R$33 milhões não foi apfiCado

191

por se tratar de recursos do Procera e, por não ser
competência do Basa a aprovação de tais projetos.
Com a diminuição desses R$33 milhões, o
Banco da Amazônia focou com R$163 milhões. Oes·
se valor, R$45 milhões são indenizaç6es que o Banco pagou ao Fundo, em 1997. A lnadimplência foi
tão aita que o Banco teve que Indenizar o Fundo.
Quando a inadimplência chega a determinado valor,
o Banco Indeniza o Fundo. Assim. o FUNDO não
tem prejufzo e usa esses recursos para novos financiamentos.
·
O Banco da Amazônia, que tem um patrim6nio
de R$148 milhões, pagou R$45 milhões ao FNO. O
lucro, no ano passado foi de R$18 milhões, o que
não acontecia há mais de 1O anos, mas poderia ter
sido maior. Esse lucro foi rebaixado em função de
uma lndenização de R$45 milhões ao Fundo.
O Banco da Amazônia deixou de ter esse lu·
cro, mas esse não é o principal problema, porque ele
está cumprindo a lei. O problema é que o pagamento desses R$45 milhões signifiCa que alguns produ·
tores, apesar de serem indenizados, focaram frustra·
dos, porque não conseguiram dar um passo adiante.
Não tiveram a renda esperada e não melhOraram a
quafidade de vida própria e de suas famflias. Esse é
o principal signifocado dessa lndenização. A projeção
para este ano de 1998, lendo em vista os nlveis
atuais de inadimplência, é de R$73 milhões, se o
BASA não conseguir mudar a curso da snuação vivida nos anos anteriores.
Para o exercfcio de 1998, o Banco da Amazônia disporá de R$193 milhões, mais R$231 previstos
de repasse. É um saldo atto. O BASA está conver·
sando com todos os segmentos, Inclusive com os
parlamentares, para que seja ajudado a melhOrar a
infra-estrutura. Além dessas negociações com os
Estados, internamente, o Banco está fazendo uma
revc.lução para mudar tudo dentro do seu quadro
·
operacional.
O .Basa sofreu um atraso tecnológico muito
grande, por falta de Investimento; havia carência de
computadores e outros equipamentos, o que difiCUltava a agilização dos processos. Essa situação já foi
parcialmente melhOrada.
Uttimamente, o Banco da Amazônia tem pas·
sado por momentos dijfceis. Após mais de 20 anos
sem concurso, seu quadro de pessoal foi diminuindo
progressivamente por força das aposentadorias.
Graças a concurso reaflzado no ano de 1996 novos
funcionários estão sendo contratados, mas necessitam de treinamento Intensivo para entrar em ação. É
claro que não se transformam concursados em peri-
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tos financiadores do desenvolvimento de uma hc; ''
para outra. O Basa está. realizando cursos· de trein;,
mento constantemente, para ganhar tempo e corrigu
as lacunas.
Mesmo com a operacionalização equacionadc'
o Banco não consegue ufirapassar as barreiras externas. O crétmo é importante para o desenvolvi·
mento, é até Indispensável, mas é apenas um elo da
cadeia produtiva, que vem desde a pesquisa para
saber o que fazer e o local adequado onde fazer.
Por exemplo, há demanda para financiamento da
soja na região norte, mas a Embrapa ainda não tem
os estudos conclusivos, ainda não sabe qual a espécie de soja que deve ser plantada, nem quais são os
melhores locais para o plantio.
A iniciativa privada porém já está correndo na
frente. É o caso da maior área de plantio de soja da
região norte, na região da Chapada dos Pareeis, no
Município de Sapezal, Mato Grosso, onde o grupo
MAGGJ detém milhares de hectares de cerrados excelentes para para o plantio mecanizado. O escoa·
mento da produção focou mais barato - U$4Monelada - graças ao transporte inultiiil9dãf, peli rodOViã ·
BR-364 até Porto Velho e dali pela navegação fluvial
com a utilização dos portos graneleiros de Porto Velho, Rondônia, e ltacoatiara, Amazonas, e em seguida para os países consumidores da Eul'tlpa.
O Basa ainda não entrou no programa para valer, mas já existe grande demanda de crédtto para o
plantio de soja. Está o Banco da Amazônia, de fonna
prudente, aguardando que a Embrapa forneça urna
base correta para direcionar o financiamento.
Há demanda para vários outros produtos (pu·
punha para palmtto e/ou frutos, cupuaçu, urucum,
por exemplo), mas não se sabe se o local pretendido
é o correto, porque não há zoneamento econOmicoecológíco, não há pesquisa setorial adequada à produção.
Em convênio com a Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará - FCAP, o Basa tem bancado estudos setoriais por produto, mas tudo vai mu~o devagar porque são utiliZados recursos próprios do· Banco, que não são mu~os. Já foram concluidos 1O estudos diferentes, sem no entanto abranger todas as
cutturas que se pretende instalar na AmazOnia. E o
pior é que grande parte dessa demanda de resuttados de pesquisa não existe fora da Amazônia, ou
por se tratar de cutturas pouco estudadas fora da região ou por um precário conhecimento científico sobre as condições agroclimáticas da região.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, após a
exposição a Dr' Flora Valladares Coelho colocou-se
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à dispos1ção par~ urna proveitosa troca de infonnacões com as Se 'k!dqras e Senadores que estiveram
presentes e da cc,nversa iaçO um resumo das mais
importantes inda<;~::.<;ões e respostas:
a) O Bancr, <la AmazOnia passou por dias difí·
"'''' Não adiank <sconder. Focou mais de três anos
'e-·, ;;~trimônio llquodo, era um passivo a descaber,.. S"breviveu porque a União o segurou, injetando
recursos para a folha de pessoal e para as despe&as principais. Quando da posse da Dr' Flora Vai·
ladares Coelho, em maio de 1995, ainda havia
R$91 milhões de deficit acumulado. A administração atual conseguiu ao longo desses três anos,
pagar todo prejuízo acumulado e apresentar lucros
desde o ano passado. O Banco já está com um aumento de capital autorizado, mas como, dependia de
trânsno em Bolsa de Valores e o mercado eslava os·
cilando mu~o. a direção do Basa preferiu aguardar
momentos de maior estabilidade para poder fazer
a triangulação que está autorizada em Medida Provisória: o Governo paga ao Basa com detenninadas
ações que, no mesmo dia, são adquiridas pelo
BNDESPar.
... -. b}-Q--Bas<rjá"C:negõü' 'ter um quadi'Q de pessoal de 5.000 funcionários. Quando do início da administração da Dr" Flora Valladares Coelho havia um
quadro de 2.800 funcionários que hoje está reduzido
a 2.200. Em 1996, foi realizado um concurso público
e 'estão sendo chamados os candidatos aprovados,
inclusive com urna numerosa lista de reserva. A
maior dificuldade do Basa em administrar agências
do Interior é encontrar pessoal que aceite trabalhar
no interior, condição colocada no edital do concurso.
Quando se obriga o funcionário, não se consegue
mantê-lo por muno tempo e os resultados na aplicação dos recursos são piores. Tem-se que entrar em
processo disciplinar, o que tem provocado muita demissão por justa causa no Banco.
c) No curso da administração da Presidenta
Flora Valladares Coelho, .foram fechadas inúmeras
agênciás"7'eiií tOdos os Estados da Região Amazónica (no Pará três agências; no Amazonas, foram fechadas Manacapuru, Eirunepé e Nova Olinda; no
Acre foi fechada Xapuri). Em outros Estados, foram
fechadas agências que não tinham a menor condição de sobrevivência, não havia demanda para créd~o. e eram agências defocttárias. Em Rondônia, não
foram fechadas agências, mas as seis existentes
são InsufiCientes para o atendimento da imensa
clientela de mini e pequenos produtores rurais distribuldos nos 52 Municípios existentes.
d) Certa feita, na Assembléia Legislativa do Estado do Parâ, a Presidenta do Basa anunciou que
68% das agências estavam deficMrias. Urnas mais,
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outras menos, mas 68% daS agências estavam deficitárias. Foi publicado na Imprensa local que o Banco da Amazônia estava quebrado. Não era nada disso! O Banco estava com patrimOnio positivo, com
rentabilidade e lucro, que poderiam ser muno maiores se não houvesse as agências com déficU. Os demais 32"/o das agências estavam dando resultado e
sustentando as outras. Sem o 6nus das agências
defiCitárias, as lucrativas poderiam estar realizando
tarefas novas e d~erentes, melhorando o parque tecnológico e melhorando o treinamento para dar melhor resposta à sociedade local. Se o Basa fizer urna
relação, de acordo com as exigências do Conselho
Monetário Nacional do patrimõnio versus agência,
nas cont:ições aluais, ainda não estaria em condições de fazer novas aberturas. · '
·
e) Quanto ao alto valor das taxas de juros do

FNO, estas continuam Incompatíveis para financiamento daS atividades agropecuárias desenvolvidas.
O Basa faz um rebate maior do que todos os Fundos
Constitucionais, porque os encargos dos Fundos
Constitucionais são estabelecidos em lei. Primeiro
era TR + 8% em geral com rebat':!s, depois passou
para TJLP + 6%, com a lei n• 9.126, aprovada em
novembro 1995, retroagindo a julho de 1995. Ocorreu um fato que é Importante comentar. Em julho,
quando foi proposta a mudança do indexador, havia
lodo um apoiamento da Bancada Ruralista, dos produtores rurais, dos pequerios produtores, porque a
TJLP, na ocasião, estava anuarazada em 26%, e a
TR, que se estava praticando na ocasião, estava em
torno de 43%. Então havia urna grande redução.
Havia um prognóstieo' do Governo, como a "ffi
vem acompanhando mais ou menos a inflação, que
houvesse queda signHicativa da Inflação. Mas os
produtores não tinham confaança nisso e, como a
TJLP era urna média trimestral de produtos financeiros acreditavam que, por estar menor, seria um benefício rnaior para o setor. Porém, o que ocorreu
logo após à aprovação da Lei n• 9.126, em novembro de 1995, retroagindo a julho, foi o contrário. A
partir de novembro de 1995, a TR foi caindo e a
TJLP subindo, ocorrendo um diferencial muito grande. Então, no ano 1996, houve prejulzo. Em dezembro de 1996, os lndices das taxas chegaram perto
outra vez. mas fiCOu um défiCit muito grande entre as
duas durante o ano de 1996, o que onerou muito todos os sal<ios devedores dos produtores. Mas foi um
pedido e urna aceitação geral na mudança que não
-se conduziu como se esperava, mas era lei. O Ban·
co da Amazônia segue a base legal, não poderia la·
zer nada a respeUo disso. Arcou com uma redução
'
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dos encargos de acordo com a categoria, com o porte, com a atividade, chegando a fazer urna redução
de até 75% para o microprodutor.
f) No que dii resÍJeito à relação assistência técnica e produtores. nas regiões sul e sudeste, a assistência é prestada numa proporção de 5 a·1o projetas por técnico. Na Arraazõnia, o admitido pelas
empresas, pelas Instituições financeiras, é de 20 a
30 projetas por técnico. Para a aplicação do FNO,
como a maioria é de pequenos produtores, se o
Basa fosse seguir essa limitação, não haveria como
deslanchar o programa.
. Em anos anteriores, foi acertado que, no caso
de recursos do FNO, que financiam associações,
com às vezes o mesmo tipo de proieto na mesma
microrregião, o atendimento em uma relação de até
50 projetes por técnico. Na ArraazOnia em todos os
Estados, em todos os Municfpios, a relação chega a
60, 70, 80, 100, 170 e até 200 projetosllécnico. É
claro que com 150, 200 projetes por técnico, os técnicos não conseguem acompanhar todos. Esse é o
problema: não há acompanhamento e dai resulta a
frustração no financiamento. A precariedade da assistência técnica, InsufiCiente em número e qualidade, é um forte componente na questão da baixa apficação dos ·reeursos do FNO, e também contribui
para a lnadimplêriCia e frustração dos proietos.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ao findar a troca de perguntas dos Srs. Senadores e expficações de parte da Presidenta do Banco da Arraazõnia, Dr" Flora Valladares Coelho, no dia 7 de abril último, focou feito o pedido de envio de Informações
detalhadas sobre os montantes dos repasses feitos
pela Secretaria do Tesouro Nacional- STN ao FNO,
o montante de empréstimos concedidos, Estado por
Estado, ano por ano, a pequenos e microprodutores
rurais, assim como a situação da lnadimplbncla.
.
Em um próximo discurso analisarei, detalhadamente, os mapas sobre o repasse dos recursos e a
concessão dos financiamentos, já em mãos do Presidente da Comissão Temporária da Arraazônia, Senador Nabor Júnior (PMDB - AC), assim como o
texto da correspondência Ref. 'Presidência', n"
981079, de 17 de fevereiro de 1998. Não poderia deixar, contudo, de elogiar o espfrito dernoctático, tecnicamente correto e pOliticamente elogiável, da Dr"
Flora Valladares Coelho ao atender ao requerimento
desta Casa e na tentativa de levantar as forças polf·
licas da Região Amazônia em favor do Banco da
Arraazõnia e. de modo particular, na absoluta necessidade do melhorar as aplicações dos recursos do
Fundo Constitucional de Fmanciamento do Norte FNO, nessa região.
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obrigado.
'b SR. JÚU"O CAMPOS (PFL- MT) - S:. Presi.
dente, Sr's. e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do St>nado Federal para tratar de um dos mais lmportart;e'
temas relacionados com o comércio e o sistema ban·
cârio: a emissão de cheques para pagamento em data
futura, os chamados cheques pré-datados.
Todos nós sabemos que a prática de cheques
para pagamento futuro representa hoje grande parte
do total de vendas do comércio, indústria e agricultu·
ra, pois durante munas anos o sistema bancário na·
clonai deixou de ofertar crédHo de fonna adequada a
pessoas físicas e jurídicas, em decorrência da cultura inflacionária que penetrou e passou a dominar todas as estruturas económicas existentes em nosso
País.
A emissão de cheques para pagamento em
data posterior à sua emissão representou mais uma
das contribuições da criatividade brasileira para o
desenvoMmento das atividades comerciais e bancárias, pois seria impossível o desenvoMmento nonnal
do comérciO com créd~o restrito e inadequado, com
taxas de juros absurdas, sem uma' fonna que perrni·
tisse a realização rápida de transações comerciais.
Sem o chamado cheque pré-datado nosso comércio provavelmente reafizaria somente a metade
de suas _vendas aluais, gerando mais desemprego,
menos arrecadação tributária. menos vendas industriais e menor taxa de crescimento de nosso Produto
lnlemo Bruto.
Assim, teríamos uma econorria menor, com menor capacidade de expansão, com menores fndices de
produtividade e eficiência e, oertamente, não estaria·
mos entre as dez maiOres economias do mundo: seria·
mos um Brasil mais pobre e mais atrasado.
Sr. Presidente, não podemos ficar estagnados
nem presos a determinações jurídicas que tinham
em vista outra realidade social e económica, realida·
de existente no inicio do século e consagrada por
uma legislação que se baseava em práticas comer·
ciais antigas, sem a atual velocidade das transações
comerciais instantâneas e globalizadas, que exigem
a utilização, de novos instrumentos e novos métodos
e processos.
As pequenas e médias empresas brasileiras,
aquelas empresas responsáveis pela grande maioria
da oferta' de empregos, não têm acesso ao sistema
financeiro nacional e Internacional, não dispõem de
linhas de créd~o que possibil~em o rápido desenvolvimento de suas atividades e neoess~m de instrumentos legais para realizarem seus negóciOs.
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Não. podemos deixar as pequenas e médias
er!'Presas dependendo de providências burocráticas,
de altas de juros e de demoradas tratativas com ins·
tituições financeiras que não dão atenção nem con·
ferem prioridade aos pequenos e médios empresãriOs.
Precl!amos oferecer condições de trabalho
para os pequenos empresários, que utilizam os cheques pré-datados como um importante instrumentos
de operação de suas empresas.
Não podemos simplesmente nos restringir aos
limnes da antiga lei dos cheques, que caracteriza o
cheque como urna ordem de pagamento à vista: o
Brasil mudou, o mundo mudou; os métodos, os processos e as técnicas de vendas e comercialização
mudaram, evolufram e o Brasil foi capaz de adaptar
um instrumento legal para um campo de abrangên·
cia bem mais amplo que aquele originalmente esta·
belecido na legislação, sem descaracterizar esse
instrumento nem construir uma ilep:tlidade.
A tiberdade contratual, corist~ucionalmente estabelecida, perrn~e que as partes negociem livremente, admitam cláusulas razoáveis, que não conflitem com o Dire~o: é exatamente o que ocorre com o
cheque pré-datado: as partes contratantes admitem
a cobrança do cheque em um determinado dia.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, nesse
contexto social e econõmico novo em que vivemos,
em que precisamos adaptar as normas legais para
levar em consideração as mudanças e transformações sociais e económicas, não podemos deixar o emi·
tente do Cheque pnktatado sujeito aos riscos de
uma apresentação do cheque antes da data contra·
tada, sem que ele possa opor-se ao pagamento, anteriormente combinado de forma diferente.
Trata-se de dar uma garantia legal ao consumi·
dor, ao comprador, ao responsável pelo desenvoMmento do comércio, da Industria e da agricultura.
Sem a demanda vinculada à errissão de cheques pré-datados toda uma cadeia comercial e produtiva seria prejudicada, com efeitos negativos atingindo
diversos segmentos dos setores público e privado.
Por isso mesmo, eminentes Senadores, apresentei o Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1997,
que altera o art. 32 da Lei n• 7.3S7, de 2 de setembro de 1985, vedando a apresentação de cheques
em data anterior à Indicada como data de emissão.
Tenho a firme convicção de que o PLS n• 223
contará com o apoio decidido de todos os eminentes
Senadores, pois todos sabem perfe~mente que o
cheque pré-datado já passou a fazer parte das insti·
tuições nacionais, já se iricorporou definitivamente
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às nossas práticas comerciais, aos nossos costumes.~á é recebido .e negociado por Instituições bancárias e serve mesmo de garantià.para operações
comerciais, índustriaís e agrícolas •.
Não podemos pennilir que a parte mais fraca na
transação comercial, o comprador, e principalmente o
pequeno consumidor, o consumidor sem grandes recursos, aquele sem recursos até mesmo para se detender perante a Justiça, possa ser prejudicado e responsab~izado criminalmente por urna transação comercial nom181, em que as cláusulas toram livremente
negociadas pelas partes interessadas. .
É o meu pensamento.
Mu~o obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Senadores que constará da sessão deflberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

volvimento do Nordeste - SUDENE, seja ouvida a
Comissão de Consmuição, Justiça e Cidadania.

-3EMENOA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 146, DE 1992
.. Oíscussã~. em turno único, da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1992
(n• 4.695194, naquela Casa), de autoria da Senadora
Júnía.Marise, que dispõe sobre a inclusão do Vale
do Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvi.mento do Nordeste- SUOENE, tendo
Parecer favorável, sob n• 248, de 1998, da
Comissão de Assuntos Económicos, Relator Senador Francelino Pereira, com votos contrários dos Senadores Edison Lobão e José Eduardo Outra e, em
separado, dos Senadores Bani Veras e Waldeck Ornelas. . . ·
·
·

-4ORDEM DO DIA
-1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 19, DE 1996

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
à Constituição n• 19, de 1996, tendo como
primeiro signatário o Senador Waldeck Omelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao
ICMS,tendo
Pareceres sob n•s 274, de 1997, e 142, de
1996, da Comissão de Const~uição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio Alcântara:
·
- 1• pronunciamento (sobre a Proposta): tavorável, com a Emenda n• 1-CCJ, que apresenta; e
- 2" pronunciamenlo (sobre as emendas de
Plenário): favorável às de n•s 3, 4, 5, 7 e 8, nos termos da Emenda n• 9-CCJ (substitutivo) que apresenta, e contrário às de n•s 2 e 6.
(Em virtude de adiamento)
~menda

-2REQUERIMENTO N" 966, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n•
966, de 1997, do Senador Beni V eras e outros senhores Senadores, solicitando, nos termos regímentais, que, sobre a Emenda da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n9 146, de 1992, de autoria da Senadora Júnia Marise, que dispõe sobre a inclusão do
Vale do Jequ~inhonha do Estado de Minas Gerais
na área de atuação da Superintendência do Desen-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 142, DE 1995
(Tramitando em conjunlo com o Projeto de
Lei do Senado n• 143,de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n• 142, de 1995, de autoria do Senador
Osrnar Dias, que cria o Programa de Estímulo ao
Primeiro Emprego- PEPE e dá outras providências,
tendo
Pareceres:
- sob n• 346, de 1996 (sobre o Projeto), da
Comissão de Assuntos Econõmicos, Relator: Senador João França, tavorável e pela prejudicialidade do
Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1995, que tramita em conjunto, com voto contrário, em separado,
do Senador Eduardo Suplicy e abstenção do Senador José Eduardo Outra;
:
..:: proferido em Plenário (sobre o Projeto), Relatora: ·Senadora Emilia Fernandes, em subsmuição
à ·Comissão de Assuntos Sociais, favorável e pela
prejudiclalidade do Projeto de Lei do Senado n• 143,
de 1995, que tramita em conjunto;
.
·
-dispensado o parecer da Comissão de Assuntos Económicos sobre as Emendas n's 1 e 2-Pien, nos
termos do Requerimenlo n• 927, de 1997; e
... -sob n9 178, de 1996 (sobre as Emendas n's 1
.e 2-Pien), da Comissão de Assuntos Sociais, Relatara:
Senadora Emitia Fernandes, favorável à Emenda rf' 2,
com subemenda que oferece e lavorável à Emenda n•
1, com abstenção do Senador Bello Parga.
'
(Em virtude de adiamento)
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-5PROJETO OE LEI 00 SENADO N" 143. OE 1995
(Tramitando em conjunfo com o Projeto de Lei
do Senado n• 143,de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lr'
do Senado n• 143, de 1995, de autoria do· Senaao:
Osmar Dias, que concede incentivo tnbutário ao empregador participante do Programa de Estimulo ao
Primeiro Emprego- PEPE e dá outras providências.

-6PROJETO OE RESOLUÇÃO N" 28, OE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 28, de 1998 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econõmicos como conclusão de seu Parecer
n• 174, de 1998, Relator: Senador Jefferson Peres),
que autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a con. tratar oper..ção de refinanciamento de sua dívida, consubstanciada no contrato de confiSSão, promessa de
assunção, consofidaçâo e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União, em 26 de oovembro de 1997,
no AmMo do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fosca! dos Estados.

-7REQUERIMENTO N" 153, OE 1998
Votação, em turno único, do Requerimento n•
153, de 1998, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos regimentais, a criação de uma Comissão
Especial Temporária, composta de onze membros li·
tulares e igual número de suplentes, para, no prazo
de cento e vinte dias, estudar as causas do desemprego e do subemprego no Brasil.

-aREQUERIMENTO N" 160, OE 1998
Votação, em turno único, do Requerimento n•
160, de 1998, do Senador Waldeck Omelas e outros
senhores Senadores, soridtando, nos termos regimentais, a criação de Comissão Especial Temporária, comI posta de onze membros titulares e igual número de suplentes, para, no prazo de até 15 de dezembro do ano
iem curso, promover estudos tendo em vista o exame
ide propostas de Reforma Tributária.

-9REQUERfMENTO N" 268, OE 1998
Votação, em turno único, do Requerimento n•
268, de 1998, do Senador Ojalma Falcão, soficitan·
do, nos termos regimentais, a criação de Comissão
ESpecial Temporária, composta de nove membros ti·
tulares e igual número de suplentes, para, no prazo
de noventa dias, promover uma verifteação in loco
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dos efettos produzidos pela atual seca que assola o
Nordeste do Brasil.

-lOREQUERIMENTO N" 297, OE 1998
Votação, em turno único, do Requerimento n•
297, de 1998, do Senador Ney Suassuna, solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Especial Temporária, composta de cinco
membros, para, no prazo de 30 dias, inspecionar, in
loco, a distribuição de cestas básicas e de água,
bem como o cadastramento, alistamento e a operacionalização das frentes de trabalho, nos Estados da
Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco,
Piauf, Alagoas e Bahia.

_,,_

REQUERIMENTO N" 323, OE 1998
Votação, em turno único, do Requerimento n•
323, de 1998, do Senador Sergio Machado, solicitando, nos termos regimentais, a criação de Comissão Especial Temporária, composta de onze membros tttulares e igual número de suplentes, para, no
prazo de cento e vinte dias, acompanhar as ações
emergenciais do Governo Federal e elaborar um plano de medidas permanentes a serem adotadas junto
às áreas atingidas pelas secas no Nordeste.
-12PARECER N" 217, OE 1998
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n• 217,
de 1998, da Comissão de Constttuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ramez Tebet, sobre a Mensagem n' 133, de 1998 (n" 460.'98, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor Carlos Alberto Marques Soares para exeroer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga reservada a
Juiz Auditor e decorrente da aposentadoria do Ministro
Antonio Carias de Seixas Telles.
-13MENSAGEM N" 106, OE 1998
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Oiscussã,, em turno úr.ico, do Parecer da Comissão de R~iações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Menc.agem n• 106, de 1998 (n• 273/98, na
origem). oe"' qual o Senhor Presidente da República
subm~tt> a deliberação do Senado o nome do Sennor Mareus Camacho de Vincenzl, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira
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de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
·
do Brasil junto à República da Colômbia.

-14MENSAGEM NO 126, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em fumo único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n• 126, de 1996 (n• 403/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Marco Cesar Melra Naslausky, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira ·
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à Santa Sé e, cumulativamente, junto
à Ordem Soberana e Militar de Malta.·

RéT/FICAÇÓES
Nas páginas 07609 a 07811, referentes à adoção das Medidas Provisórias n•s 1.512-22, 1.650-18,
1.651-43. 1.652-43 e 1.658-12, todas de 1996. respectivamente. inclua-se por omissão o Partido PC do
B. no Bloco (PTIPOT), no quadro dos Deputados.

ATA DA 49' SESSÃO NÃO DEUBERATIVA,
REALIZADA EM 18 OE MAIO DE 1998
(Publicada no OSF, de 19 de maio de 1998)

RETIFICAÇÃO
.
No sumário do Diário do Senado Federal, à
página n• 08565. 2 1 coluna. no ftem 3,
Onde se lê:

'

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40

minutos.)

ATA DA 41' SESSÃO DEUBERATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 1998
(Publicada no DSF, de 7 de maio de 1996)

3 - AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, EM 15-5-98

Leia-se:
3 - AGENDA CUMPRIDA PELO PRIMEIRO
VICE·PRESIDENTE, NO EXERC!CIO DA PRESIO~NCIA, EM 16-5-98
AGENDA CUMPRIDA PELO PRIMEIRO
VICE·PRESIDENTE, NO EXERCICIO DA
PRESID~NCIA 00 SENADO FEDERAL
SENADOR GERALDO MELO

RETIF/CAÇÃO
No sumário da ata, à página n• 07507, 11 coluna, no ~em 1.2.1 - Pareceres, no de n• 216, de
1996, da Comissão de Assuntos Económicos, sobre
o Ofício n• S/14, de 1996, que concluiu pela apresentação do Projeto de Resolução n• 41, de 1998,

Onde se lê:

Terça-feira
19-5-1998
9h

-

Despachos Internos

9h30min - Debate na TV Senado com o sr.
Francisco de Assis Oiniz, Chefe do
lnsmuto de Metereologia do Ois-tmo
Federal. Assunto seca no Nordeste
11h30mln - audiência com os integrantes do Mo.
vimento
Municipalista
Brasileiro.
noauditório PetrOnio Portella.

...R$266.869.025,51 ...

14h30min - Sessão deliberativa ordinária (abertura e presidência dos trabalhos)

Leia-se:
...R$266.669.052,51 ...

18h30mln -

nv

ATA DA 43' SESSÃO NÃO DEUBERA
A,
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 1998
(Publicada no DSF de 9 de maio de 1996)

19h

Despachos no gabinete

- Recebe, com a prese·nça de outros
parlamentares. a visfta do Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente
da República, em exerclcio.
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Ata da 51!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de maio de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Ge.-r.J !do Melo e Carlos Patrocínio
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antõ·
nio Carlos Valadares - Arlindo Porto - Artur da Tavola
- Beno Parga- Benedita da Silva- Beni Veras - Ber·
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Cartos Patrocínio Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge Ojalma Bessa - Ojalma Falcão - Edison lobão Eduardo SuprJCY- Élcio Alvares - Elói Portela- Emília
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim Esperidião Arnin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo
- Francelino Pereira- Geraldo Melo- Gerson Camata
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Na·
poleão - !ris Rezende - Jader Balbalho - Jefferson
Peres -João França - João Rocha - Joel de Hollanda
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Rolberto
Arruda -José Saad -José Samey -Júlio Campos Júnia Marise - lauro Canllos - Leomar Ouintanffha Leonel Paiva - Levy Dias - lucídio Portella - lúcio AI·
cântara -lúdio Coelho- Marina Silva- Martuce Pinto
- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soares Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Te·
bel - Roberto Freire - Rolbetto Requião - Romero
Jucá- Romeu Tuma- Sebas!ião Rocha- Sergio Ma·
chado- T eotõnio Volela Filho - Vilson Kleinubing.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o ccmparecimento de 75 Sr"s. e
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla·
ro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
O 1• Secre~.õu em exercí::io, Senadora Emflia
Fernandes, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA RE!>ÚBUCA
MENSAGEM N" 156. DE 1998
(NO 574198. na origem)
Excelentíssimos Senhores tAembros do Sena·
do Federal,

Nos termos do§ 1•, ln fine, do art. 111, da
Constituição, tenho a honra de submeter à aprova·
çao de Vossas Excelências o nome do Doutor Gelson oe Azevedo, Juiz Togado do Tribunal Regional
do Trabalho da 4 1 Região, com sede em Porto Afe.
gre _ RS, para compor o Tribunal Superior do Traba·
lho, no cargo de Ministro Togado, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Manoel Mendes de
Fre~as e reservada a jufzes de carreira da magistra·
tura trabalhista.
Brasflia, 14 de maio de 1998. _ Fernando
Henrique Cardoso.
GELSON OE AZEVEDO
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região
1. Dados Pessoais:
Nome: Gelson de Azevedo
Filiação: Ojalma luiz de Azevedo
Adelina Seguesio de Azevedo
Data de Nasdmento: 11 de fevereiro de 1943
Naturalidade: Porto Alegre!RS
Endereço residencial: Rua João Abbott. 4151602
CEP 90430 -Porto Alegre!RS
Endereço Profissional: Av. Praia de Belas, 1.100
Porto Alegre/RS
Carteira de Identidade: RG-9002114859/SSP/RS
CIC: 019.137.439/34
2. Formação Acadêmica
2.1. Cursos de Graduação
2.1.1. Bacharelado em Ciências Jurfdicas e
Sociais
Universidade Federal do Rio Grande do Sul1973
2.12. licenciatura Plena em Fdosofia Pura
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

22. Cursos de Pós-Graduação
22.1. Preparatório ao "Ooctorat d'Université" em
"Estrutura do Comportamento e Fenomenol<r
gia da Percepção", na obra de Maurice Merteau
Ponty, como bolsista do Governo Francês, na "Fa·
cuHé des lettres et Sciences Humaines" de Slras·
bourg, França. 196.
2.3. Cursos de Extensão Universitária
2.3.1. Metodologia de Ensino Superior
Universidade de Caxias do Sul
2.3.2. Responsabilidade Penal
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Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2.3.3. Curso de Atualização em Processo Civil
Faculdade de Direito da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
2.3.4. Classificação dos Fatos Jurfdicos
Faculdade de Direito da PontHícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul.
2.3.5. Curso sobre Procedimentos Especiais
Escola Superior da Magistratura Nacional
Rio de Janeiro
2.3.6. 11 Ciclo de Estudos de Direito do Trabalho
Escola Nacional da Magistratura
Associação dos Magistrados Brasileiros
Dezembro de 1995.
3. Experiência Profissional
3.1. Concursos Públicos
3.1.1. Para chefe de Secretaria de Junta de
Conciliação e Julgamento do Tribunal Regional do
Trabalho da 4' Região. Cargo exercido de janeiro de
1969 a maio de 1976
3.1.2. Para Juiz do Tlabalho Substituto do Tri·
bunal Regional do Trabalho da 4' ~egiáo, tendo ob·
lido o primeiro lugar. Cargo exercido de maio de
1976 a setembro de 1980. Promovido a Juiz do Tra·
balho Presidente pelo critério de merecimento.
3.1.3. Para Professor das disciplinas de Legis·
lação do Trabalho, Legislação Social e Direito Adml·
nistrativo, da Faculdade de Economia da Fundação
Educacional da Região dos Vinhedos, Bento Gonçal·
ves/RS, tendo obtido o primeiro lugar.

3.2. Cargos Atualmente Ocupàdos
3.2.1. Juiz do Tribunal Regional do Trab:llho da
4' Região. Promovido por merecimento.
3.2.2. Professor Tdular da Cadeira de Direito
Processual do Trabalho, da Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade Calóflca do Rio Grande do Sul
3.3. Participa~o em cursos de P6s-Gradua~o
como palestrante convidado
3.3.1. Curso de Pós-graduação em Recursos
Humanos, da Faculdade de Economia da PontHicia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
3.3.2. Curso de Pós-Graduação em Recursos
Humanos, da Fundação Getúlio Vargas
3.3.3. Curso de Pós-Graduação em Direito do
Trabalho e Direito Processual do Trabalho, da Universidade Luterana do BrasiVRS
3.4. Ca~ e.bu funções anterbrmente exeiOOos
3.4.1. Assessor de Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho da 4' Região
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3.4.2. Assessor de Procurador do Trabalho jun·
to ao Tribunal Regional do Trabalho da 4' Região
3.4.3. Professor do Colégio Normal Governador Celso Ramos. Joinville/SC
3.4.4. Professor do Instituto Pré-Universitário.
Joinville/SC
3.4.5. Professor do Colégio de Aplicação, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
3.4.6. Professor da Fundação Educacional da
Região dos Vinhedos. Bento Gonçalves/RS .
3.4.7. Professor da "AIIiance Française" de
Porto Alegre ·
3.4.8. Professor da Faculdade de Educação,
Ciências e Letras de Porto Alegre/AS
3.4.9. Professor e Coordenador do Curso de
Pós-Graduação e Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho PontHícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, em convênio com a Associa·
ção de Magistrados do Trabalho da 4' Região
4. Trabalhos Publicados
4.1. Puniçlfo e Aprendizagem
Revista Enfoque, da Fundação Educacional
dos Vinhedos; Bento Gonçalves/RS
4.2. Protelares auriculares e adicional de Insalubridade
Revisa n• 10 do Tribunal Regional do Trabalho
da 4' Região
4.3. O novo prazo de prescrição das ações tra·
balhistas
Revista LTr/nov/88, editora LTr
4.4. O novo prazo de prescrição das ações tra·
balhistas
Jornal do Comércio de 22·9-&, Porto Alegre/AS
4.5. O novo prazo de prescrição das ações Ira·
balhistas
·
Revista Synthesls n• 9, do Tribunal Regional
do Trabalho da 2' Região, São Paulo/SP
4.6. A Nova Constituição Federal e o Direito do
Trabalho
.
.
•o Empresário Cristão", n• 46, Órgão Informativo da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Porto Alegre, outubro/89
4.7. Perfcias judiciais sobre Insalubridade
•o Empresário Cristão", n• 46, Órgão lnforma!i·
vo da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa de Porto Alegre, novembro-dezembro/89
4.8. Representação e Substituição Processual
~-Qr Sindicato
·
Revista LTr/março/91, Editora LTr
4.9. Liquidação e execução trabalhistas: altera·
ções de correntes da Lei n• 8.432/92
Suplemento Trabalhista n9 104/92, Editora LTr
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5. Participação em congressoo, seminários, encontr<~s,
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simpósios, etc.
5.1. Como Palestrante
5.1.1. Jornada Regionel de PrC'tJssores de Pri·
meiro Grau.
Fundação Educacional da Região dos Vinhe·
dos, 1979
5.12. 11 Curso de Aperfeiçoamento para Juizes
Classistas da Justiça do Trabalho da 4 1 Regiãc· 1985
5.1.3. Painel sobre "condicionamentos am:o~n
tais às Organizações: aspectos políticos, letJais,
mercadológicos e ecológicos"
Como parte da unidade do "Curso de Especiali·
zação em Administração de Recursos Humanos"
Fundação para o Desenvolvimento de Recur·
sos Humanos, da Secretaria da Administração do
Estado do Aio Grande do Sul
5.1.4. Encontro da Just1ça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 41 Região
5.1.5. Ciclo de Palestras sobre Diretto do Tra·
balho: Tema "Especificidades do Diretto Processual
do Trabalho"
lnstttuto dos Advogados Trabalhistas/Associa·
ção Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, 1985
5.1.6. Fórum de Palestras sobre Diretto do Tra·
balho: Tema "A prova na Justiça do Trabalho"
Promoção da Rede Brasil Sul de Comunicaçõ·
es, 1985
5.1.7. Painel sobre "A Greve"
Ordem dos Advogados do BrasiVAssociação
dos Magistrados do Trabalho da 4 1 Regiãollnstttuto
dos Advogados do Rio Grande do SuVAssociação
Brasileira de advogados Trabalhistas/Associação
Gaúcha de Advogados Trabalhistas, 1986
5.1.8. Painel sobre "Atualização do Débno Tra·
balhista _Como F~ca?"
Associação dos Advogados Trabalhistas/Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, 1986
5.1.9. 11 Fórum Brasileiro da Justiça do Trabalho
Sindicato do Comércio Varejista de Veículos e
Peças e Acessórios para Veículos no Estado do Rio
Grande do Sul e Associação dos Magistrados do
Trabalho da 4 1 Região, 1986
5.1.10. Simpósio sobre "A Empresa, o Traba·
lhador e a Nova Constttuição"
Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul e AssoCiação Comercial de Porto Alegre/RS
5.1.11. IV Jornada Gaúcha de Medicina do Tra·
balho e 11 Encontro de Peritos Trabalhistas
Departamento de Medicina do Trabalho da As·
sociação Médica do Rio Grande do Su~ 1988

5.1.12. Seminário sobre "A Constrtuição e as
Novas Relações no Trabalho"
Federação das Indústrias no Estado do Rio
Grande do Sul, 1988
5.1.13. Seminário sobre "Novas Relações de
Trabalho"
Fundação para o Desenvolvimento de Recur· t
sos Humanos, da Secretaria de Recursos Humanos
e Modernização Administrativa do Estado do Rio
Grande do Sul, 1988
5.1.14. Debate sobre "Conquistas sociais e
Sindicalismo na Constttuição"
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto
Alegre, 1988
5.1.15. Curso sobre Legislação Trabalhista
Associação Bento Gonçalvense de Administra·
dores de Pessoal, 1988
5.1.16. III Seminário Gaúcho de Manutenção
Associação Brasileira de Manutenção, 1989
5.1.17. 11 Seminário para Diietores de Empresas do Transporte Rodoviário e Cargas.
Sindicato das Empresas de Transportes de
Carga no Estado do Rio Grande do Sul, 1989.
5.1.18. XI Encontro Nacional de Empresas de
Asseio e Conservação.
sindicato das empresas de Asseio e Conserva·
ção do estado do Rio Grande do Sul, 1989.
5.1.19. Perícias Judiciais sobre Insalubridade.
associação Comercial e Industrial de santa
Cruz do Sul, 1990.
5.120. mesa redonda sobre "Deficiência de lu·
minosidade continua sendo Insalubre?".
Associação Médica do Rio Grande do Sul,
1990.
5.121. Curso sobre Insalubridade e Periculosidade.
Câmara da indústria a Comércio de Caxias do

Sul,1990.
5.122. Palestra sobre

·o

Diretto do Trabalho
em a nova Conslttuição".
Rotary Club Passo d' Areia, Porto Alegre/AS
5.123. Curso de Atualização em relações Trabalhistas: Terna "EfiCácia da Sentença Nonnativa".
Conselho de Relações Trabalhistas, Federação
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul,

1991.
5.124. I Encontro Regional de juízes Classis·
tas da Justiça do trabalho da 41 Região.
Livramento/AS, 1992.
5.125. Programa de Atualização de Negocia·
dores: Terna "Contrato Coletivo de Trabalho".

.,
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Confederação Nacional de Indústria, Rio de ja• neiro. 1992.

5.1.26. Semana do Advogado: Tema • A Nova
Lei de Execução Trabalhista'.
1992.
5.1.27. XIII Semana Jurídica de Bagé: Tema
'Competência da Jus1iça do Trabalho para Julgar
Questões do Servidor PúbriCO". .
.
1992
5.1.28. Relações de Trabalho
Sindicato das Indústrias de Olaria e de cerâmica
para Construção no Estado do Rio Grande do Sul.
5.1.29. 11 Jornada de Dire~o do trabalho Rural:
Tema 'Prescrição da Ação Trabalhista do Empregado Rural'.
.
SeiViço Nacional de Aprendizagem Rural Uruguaiana?RS, agosto de 1994.
5.1.30. Curso Sobre Dire~o do trabalho•.
. centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves?RS, agosto/94.
5.1.31. I Congresso Estadual de Procuradores
Municipais: Tema "Terceirização do SeiViço Púbroco'.
Prefe~ra Municipal de Porto Alegre/RS,agoslo/94
5.1.32. XV Semana Jurídica de Bagé: Tema
'Ação de Execução Trabalhista e Debate sobre Terceirização'.
.
Universidade da Região da Campanha,
Bagé/RS, agosto/94
.
.
5.1.33. Painel Sobre Conversão dos Salários o
Recomposição da Data-Base o Dissldios Coletivos.
EsiCOia Superior· da Advocacia. OABIRS,
14.6.94.
5.1.34. I Congresso Mineiro de Dire~o do Trabalho RuraL
· SENAR/Fundação aa Agricultura do estado de
Minas GeraisJSEBRAEJMG, dezembrot94.
. 5.1.35. III Si~io lntersindical de Relações
do trabalho: Tema 'Contratos Coletivos de Trabalho'.Federação das Indústria do estado do Rio Grande do Sul, Gramado/AS, agosto-setembro/95.
5.1.36. Painel sobre Participação nos Lucros
e/ou Resultados.
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecâni·
cas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, Porto
Alegre/RS, dezembro/95.
5.1.37.1 Encontro Jurídico de Dire~o do Trabalho Rural de Mato Grosso: Tema 'Prescriçlo da Ação
Trabalhista do Empregado do Erll>regador Rurar
Tribunal Regional do Trabalho da 23' Região,
AMATRA XXIII
Tangará da Serra/MT, marçoJ95

·
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5.1.38. 11 Encontro Jurídico de Dire~o do Trabalho Rural de Mato Grosso: Tema 'Contratos de Trabalho Coletivo no Meio Rural'
Tribunal Regional do Trabalho da 23' Região,
AMATRA XXIII
.
· ·
Barra do Galçasndr,junho/95
5.1.39. IV Encontro Jurídico de Dire~o do Tra- ·
balho Rural de Mato Grosso: Tema 'Dire~o do Trabalho Rural: Novas Perspectivas'
Tribunal Regional do Trabalho da 23' Região,
AMATRA XXIII
SINOPIMT, maiol96
5.1.40. Palestra Sobre a Convenção n• 158, da
Organização Internacional do Trabalho
Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul, maiol96
5.1.41. Palestra Sobre a Convenção n'158, da
Organização Internacional do Trabalho
·
Centro da Indústria e do Comércio de Caxias
do Sul
Caxias do SuVRS, maiol96
. 5.1.42. Palestra Sobre a Convenção n• 158, da
Organização Internacional do Trabalho
lntercorp, Consultaria Empresarial & Papaleo
Advogados
Porto Alegre/RS, maiol96
5.1.43. Palestra Sobre a Convenção n• 158, da
Organização Internacional do Trabalho
Associação Comercial e Industrial de LageadoiRS junho/96
5.1.44. 11 Encontro Regional da Jus1iça do Trabalho: Tema 'Execução Trabalhista_ Doutrina e Jurisprudência' ' .
Amatra IV_ Avatra _ Assejust
Novo HamburgoiRS, marçoJ98.
5.1.45. 12' Encontro Regional da Amatra IV:
Tema "Terceirização e Relação de Emprego'
Santo Ãngelo/RS, abriiJ98

6.Comendaa
6.1. Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho,
no Grau OfiCial ·
Tribunal Superior do Trabalho, 1990
· · 6.2. Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho,
no Grau de Comendador
· TrtJunal Regional do Traballo da 23" Região,
1996

.

6.3. Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho,
no Grau de Comendador
Tribunal Superior do Trabalho, 1997
Gerson de Azewdo, Juiz do Tnbunal Regional
do Trabalho da 4• Região

(A Comissão de Constituiçãq, Justiça e
Cidadania.}

_20_2________________________~AN~A=IS~DO~=SE=·~ADOFED~

AVISO
DO PRESIDENTE 00
TRIBUNAL OE CONTAS OA UNIÃO

N" 320198, de B do corrente, encaminhando ct>pia da Decisão n• 231198, daquele Tribunal, referer,
te ao Requerimento n• 116, de 1996, do Senado·
Ney Suassuna, informando a impossibilidade de
aquela Corte se pronunciar conclusivamente acerca
da titularidade di! propriedade do Aeroporto Internacional de Viracopos.

A Decisão foi encaminhada, em cópia,
ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 15, OE 1998
(Ir' 4.359198, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Cria a carreira de Policial Rodoviário
Federal e dá outras provl~ênclas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• FICa criada, no âmb~o do Poder Executivo, a carreira de Policial Rodoviário Federal, com as
atribuições previstas na Constituição Federal, no Código de Trãnstto Brasileiro e na legislação especffica
Parágrafo único. A implantação da carreira farse-á mediante transformação dos aluais dez mil e
noventa e oito cargos efetivos de Patrulheiro Rodoviário Federal, do quadro geral do Ministério da Justiça, em cargos de Policial Rodoviário Federal.
Art. 2" A carreira de que trata esta Lei terá a
mesma estrutura de classes e padrões e tabela de
vencimentos previstos na Lei n• .8.460, de 17 de setembro de 1992, enquadrando-se os servidores na
mesma posição em que se encontrem na data da
publicação desta Lei.
Art. 3• O ingresso nos cargos da carreira de
que trata esta Lei dar-se-á mediante aprovação em
concurso público, constituído de duas fases, ambas
eliminatórias e classHicatórias, sendo a primeira de
exame psicotécnico e de provas e trtulos e a segunda constituída de curso de fonnação.
§ 1° São requisitos de escolaridade para o ingresso na carreira o diploma de curso de segundo
grau oficialmente reconhecido, assim como os demais critérios que vierem a ser definidos no edital do
concurso.
§ 2" A investidura nos cargos dar-se-á sempre
na classe O, padrão I.
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. Art. 4° Os vencimentos do cargo de Policial Rodoviário Federal conSiituem-se do vencimento básico e das seguintes gratHicações:
1- GratifiCação de Atividade Policial Rodoviário
Federal, para atender as peculiaridades decorrentes
da integral e exclusiva dedicação às atividades do
cargo, no percentual de cento e oitenta por cento;
11 - GratifiCação de Desgaste Flsico e Mentai,
decorrente da atividade inerente ao cargo, no percentual de cento e oitenta por cento;
III - GratifiCação de Atividade de Risco, decorrente dos riscos a que estão sujeitos os ocupantes
do cargo, no percentual de cento e oitenta por cento.
§ 1° A percepção dos benefícios pecuniários
previstos neste artigo é incompatível com a de outros benefícios instituídos sob o mesmo título ou
idênlico fundamento.
§ 2" As gratHicações referidas neste artigo serão calculadas sobre o vencimento básico percebido
pelo servidor, a este não se incorporando, e não serão computadas ou acumuladas para fins de concessão de acréscimos utteriores, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.
Art. 5° Os ocupantes de cargos efetivos da carreira de que trata o art. 1° farão jus. ainda, à Gratificação de Atividade, instituída pela Lei Delegada n°13,
de 27 de agosto de 1992, no percentual de cento e
sessenta por cento, aplicando-se o ãsposto nos §§ 1•
e 2" do artigo anterior.
Art. 6" FICa extinta a GratHicação .Temporária,
nos termos do§ 3" do art. 1° da Lei n• 9.166, de 20
de dezembro de 1995.
Art. 7" Os ocupantes de cargos da carreira de
Policial Rodoviário Federal fiCanl sujehos a integral e
exclusiva dedicação às atividades do cargo.
Art. e• Os cargos em comissão e as funções de
conf.ança do Departamento de Policia Rodoviária
Federal serão preenchidos, preferencialmente, por
servidores integrantes da carreira que tenham comportamento exemplar e que estejam posicionados
nas classes finais, ressalvados os casos de interesse da administração, conforme normas a serem estabelecidas pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. s• É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos Integrantes da carreira de que trata
esta Lei.
Art. 10. Compete ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o Ministério da Justiça. a definição de normas e procedimentos para promoção na carreira de que trata esta Lei.
Art. 11. O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões.
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Art. 12. As desoesas decorrentes da execução
desta.J.ei correrão à conta das dotações constantes
do orçamento do Ministério da Justiça.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efe~os financeiros a 1°
de janeiro de 1998.
MENSAGEM N" 373
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências texto do projeto de lei que 'Cria a carreira de
Policial Rodoviário Federal e dá outras providências.'
BrasOia, 31 de março de 1998. - Fernando
Henrique Candoso.
'
E.M. INTERMINISTERIAl N" 184198
Brasflia. 31 de março de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vos·
sa Excelência o anexo Projeto de lei que cria a car·
reira de Policial Rodoviário federal e dá outras provi·
dêciasrovidênias.
:
·
2) A Constituição Federal, em seu art. 144, ln·
ciso 11, arrolou, dentre os orgãos que exercem a se·
gurança pública a polícia rodoviária federal, determi·
nando sua estruturação em carreira e atribuindo-lhe
competência para. na forma da lei, exercer o patru·
lharnento ostensivo das rodovias federais.
3) Por outro lado, a atividade de patrulhamento
vem sendo exercida pelos ocupantes de cargo de
Patrulheiro Rodoviário Federal, integrante da Cate·
goria Funcional do Plano Geral de ClasifiC8ção de
Cargos, não estruturado em carreiras. :
4) Com vistas a dar cumprimento ao dispos~ivo
constitucional, o projeto que ora se encaminha cria a
Carreira de Policial Rodoviário Federal, cujos integrantes serão lotados no quadro geral de pessoal do
Departamento de Polfcia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça mantendo-se a atual estrutura dos
cargos e o mesmo vencimento básico.
5) Prevê ainda o projeto que a Implantação da
carreira far-se-á mediante transformação dos aluais
dez mil e noventa e o~o cargos efetivos existentes
de Patrulheiro Rodoviário Federal, devendo, para o
enquadramento de seus ocupantes, ser observada a
correlação entre a s~uação atual a nova, mantidas
as atribuições ora desempenhadas.
6) Foram preservadas as atribuições e a mes·
ma distribuição de classes e padrões relativas aos
atuais cargos de Patrulheiros Rodoviários Federais
para efe~o de transformação para a carreira criada
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buscando-se impedir o favorecimento, bem assim
garantir o fiel cumprimento dos cntérios previstos em
lei para a realização do fim proposto.
7) Objetivando estabelecer a necessária hierarquia no desempenho de funções de chefia e direção,
determinou-se que a designação de Policial Rodoviário Federal para o ·exercício de Cargo Corrússionado ou Função de Confiança deverá recair somen·
te em servidores posicionados na úHima classe.
8) Outrossim, busca a proposição, com vistas a
melhor organiza-la no sistema cadastral, agrupar as
diversas gratifiCações que vinham sendo pagas em
apenas quatro (Gratiftcação de Policial Rodoviário
Federal, de Desgaste Flsico-Mental, de Risco e a
instnulda pela lei Delegada n°13, de 27 de agosto
de 1992), mantendo seus fundamentos.
9) O referido projeto cuidou. ainda, de estabe·
tecer a incompatibilidade de percepção dos benelí·
cios pecuniários nele previstos com a de outros tnsti·
tu Idos sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
10) No que concerne à Gratificação Temporá·
ria lnstnuída pela lei 9.166, de 20 de dezembro de
1995, criada para vigorar somente até a aprovação
do plano de Carreira ora objeto da lei projetada, com
o advento deste Plano está sendo extinta, nos ter·
mos do § 3" do art. 1• daquela lei
11) Por fim, a 'propos~ura suje~a os Pof~eiais
Rodoviários Federais à integral e exclusiva dedica·
ção às atividades do cargo e à jornada de trabalho
de quarenta horas semanais, objetivando o melhor
aproveitamento funcional desses profissionais, legando ao Ministério da Administração Federal e Re·
forma do Estado a definição de normas e procedi·
mantos para a promoção na carreira.
12) Estas, Senhor Presidente, são em síntese
as razões que justificam o anexo projeto de lei que
ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Ex·
celência e que objetiva atender ao dispositivo consti·
tucional mencionado: '
Respehosamente, - tris Rezende, Ministro de
Estado da Justiça - Lulz Carlos Bresser Pereira,
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado.
ANEXO Á ExPOSIÇÃO OE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
~ 184, OE 31·3-98

1. Síntese do problema o~ da s~uação que reclama
providências:
-Embora o art. 144, § 2", da Const~uição Federal estabeleça que a polícia rodoviária federal q
órgão permanente estruturado em carreira, o patru·
lharnento ostensivo das rodovias federais a cargo do
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órgão vem sendo desempenhado pelos r;<:>u:heiror
rodoviários federais, integrantes de categ~·.• funcional do Plano de Classificação de Cargos.
2. Soluções e providências contidas no ato ' .•._,,!i·
vo ou na medida proposta:
-Criar s. carreira de Policial Rodoviário F~ r,
3. Memativas existentes às medidas
postos:

ou atas

pr.

4. Custos:
5. Razõ::s que justificam a urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
7. Síntese do parecer do Órgão Jurfdico
- A preposta é constitucional e jurfdica.
PROJETO ORIGINAL
(N• 4.359198)
Cria a carreira de Policial Rodoviário
Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decre!3:
Art. 1• Fica criada, no âmbno do Poder Executi·
vo, a carreira de nível intermediário de Policial Rodoviário Federal, tendo por atribuição o patrulhamento
ostensivo das rodovias federais.
Parágrafo único. A implantação da carreira farSe·á mediante transformação dos aluais dez mil e
noventa e ono cargos efetivos de Patrulheiro Rodoviário Federal, do quadro geral de pessoal do Minis·
léria da Justiça, em cargos de Pof!ciaf Rodoviário
Federal.
Art. 2" A carreira de que trata esta Lei terá a
mesma estrutura de classes e padrões e tabela de
vencimentos previstos na lei n• 8.460, de 17 de setembro de 1992, enquadrando-se os servidores na
mesma posição em que se encontrem na data da
publicação desta Lei.
Art. 3° O ingresso nos cargos da carreira de
que trata esta Lei dar-se-á mediante aprovação em
concurso público, constnuldo de duas fases. ambas
eliminatórias e classHicatórias, sendo a primeira de
exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constnulda de curso de formação.
!i 1• São requisitos de escolaridade para o ingresso na carreira o diploma de curso de segundo
grau oficialmente reconhecido, assim como os demais cntérios que vierem a ser definidos no edital do
concurso.
§ 2• A investidura nos cargos dar-se-á na classe O, padrão I.
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A~. 4° Os v · ·· -nentos do cargo de Policial Ro·
doviáriti "'"dera! ' . · ·.·tui-se do vencimento básico e
das se,:,•:•·.tes g~, : .. ·. oos:
I - Gratificaç · · Policial Rodoviário Federal,
para atender às p<
···":iades d() exercício decorrentes da integral ~ • . · iva dedicação às atividades do cargo, no percoc...:.'' de cento é sêssenta por
cento;
11 - Gratificação c· Desgaste Físico-Mental,
r<'IO desgaste físico e mental decorrente do exerciCil; da atividade inerente ao cargo, no percentual de
cento e sessenta por cento;
III - Gratificação de Risco, deoorrente dos riscos a que estão suje~os os ocupantes do cargo, no
percentual de cento e sessenta por cento.
§ 1• A percepção dos benefíclqs pecuniários
previstos neste artigo é incompatível'com a de outros benefícios instnurdos sob o mesmo titulo ou
idêntico fundamento.
§ 2" As gratHicações referidas neste artigo serão calculadas sobre o vencimento básico percebido
pelo servidor, a este não se incorporando, e não serão computadas ou acumuladas para fins de concessão de acréscimos u»eriores, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.
..
Art. s• Os ocupantes de cargos efelivos da car·
reira de que trata o art. 1• farãc:- jus, ainda, à Gratifi·
cação de Alividade, instituída pela Lei Delegada n• 13,
de 27 de agosto de 1992, no percentual de cento e
sessenta por cento, apriCBndo-se o d'!Sposto nos §§ 1•
e 2" do art. 4° desta Lei.
Art. 6" Foca extinta a Gratificação Temporária,
nos termos do§ 3" do art. 1• da Lei n• 9.166;de 20
de dezembro de 1995.
Art. 7" Os ocupantes de cargos da carreira de
Policial Rodoviário Federal ficam sujenos a integral e
exclusiv:. dedicação às atividades do cargo.
Art. e• Os cargos em comissão e as funções de
conf131lÇB do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, quando preenchidos por integrantes da carreira, só poderão ser ocupados por servidores posicionados na última .classe.
Art. 9" É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos integrantes da carreira de que trata
esta lei.
Art. 10. Compete ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ouvido o Ministério da Justiça, a definição de normas e procedimen·
tos para promoção na carreira de que trata esta Lei.
Art. 11. O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos de aposentadoria e pensões.
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"Ar!. 41 Os vencimentos do cargo de
Pofocial Rodoviário Federal construi-se do vencimento básico e das seguintes gralificações:
I - Gratificação de Policial Rodoviário
Federal, para atender às peculiaridades de
exercício decorrentes da integral e eclusiva
dedicação às atividades do cargo, no per·
centual de cento e o~enta por cento;
11 - GratifiCação de Desgaste FísicoMental, pelo desgaste físico e mental decor·
rente do exercício da atividade Inerente ao
cargo, no percentual de cento e oitenta por
cento;
· ·· ·
·
III - Gratificação de Risco, decorrente
dos riscos a que estão sujeftos os ocupantes
dos cargos, no percentual de cento e o~enta
porcento.
§ 1• A percepção dos benefícios pecuniários previstos neste artigo é lnompatível
com a de outros benefícios l(lstituídos sob o
mesmo título ou Idêntico fundiunento.
§ 2" As graliJ:IC8çÔes referidas neste artigo serão calculadas sobre o. vecimento bá·
sico percebido pelo servidor, a este não se
Incorporando, e não serão computadas ou
acumuladas para fins de concessão de
acréscimos .u~eriores sob o mesmo tftulo ou
Idêntico fundamento.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução
desta.lei correrão à conta das dotações constantes
do orçamento do Ministério da Justiça.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efe~os financeiros a 11
de janeiro de 1996.

Bras ma,
MENSAGEM N" 541, DE 7 DE MAIO DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em ad~mento à Mensagem n• 373, de 31 de
março de 1996, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências a anexa proposta de a~eração
do Projeto de lei n• 4.359, de 1998, que "Cria a carreira de Policial Rodoviário Federal e dá outras providências".
Brasnia, 7 de maio de 1996.- Fernando Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N" 31/98-MARE, DE 7
DE MAIO DE 1996, DOS SENHORES MINIS·
TROS DE ESTADO DA ADM.INISTRAÇÃO FE·
. DERAL E REFORMA DO ESTADO E JUSTIÇA
Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vos·
sa Excelência a anexa proposta de aleração do Projeto de lei n• 4.359196, que "Cria a carreira Policial
Rodoviário Federal e dá outras providências", encaminhado ao Congrsso Nacional através da Mensagem n• 373, de 31 de março de 1996.
2) Originalmente o Projeto prevê que as Gratificações de PeriCial Rodoviário Federal, de Desgaste
Físico-Mental,e de Risco; sejam devidas no pen:en;tual de 160"k (cento e sessenta por cento), conforme
consta de seu art. 4• Incisos I, 11 e III. Coirtudo, novos estudos técnicos mais aprofundados sobre o assunto, concluídos depois do encaminhamento do
mencionado Projeto de lei ao Congresso Nacional,
que levaram em consideração novos parâmetros de
fatores de risco e de desgaste físico-mental, bem assim o novo Código Nacional de Trâns~o que Introdu·
ziu profundas e importantes ~erações no Sistema
Nacional de Trâns~o. indicaram que este percentual
deveria se sftuarno patarnar"de 160% (cento e o~en
ta por tempo), o que mereceu nossa aprovação.
3) Assim, Senhor Presidente, se aprovado, o
mencionado artigo passa a ter a seguinte redação:

a
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4) Estas, Senhor Presidente, são em slntese
as razões que justificam a anexa proposta de ~era
ção do Projeto de lei n• 4.359198, que ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência e
qUI! objetiva ratifiCar e composição da remuneração
da carreira Policial Rodoviário FederaL
Respe~osamente, Lulz Carlos Breser Pereira,
Ministrp de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado - Renan Calhelros, Ministro de Estado da Justiça.
CAPITulO III

Da Segu111nça Pública
A. 144. A segurança pública, dever elo Estado,
e responsabnidade de todos, é exercida para

dire~o

a preservação da ordem púbfiCa e da Incolumidade
das pessoas e do patrimOnio, através dos seguintes
órgãos:
I - policia federal;
11 - polícia rodoviária federal
III - polícia ferroviária federal;

-·~
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§ 2• A polícia rodoviária federal, órgão permanente~estruturado

em carreira, destina-se, na forma
da lei, ao patrulhamento ostensivo das roo;ovias federais.

li!AIO DE I 998

LEI DELEGADA W 13, OE 27 DE AGOSTO 1992

Institui Gratificações de Atividade para
os Servidores Civis do Poder Executivo,
revê vantagens e dá outras providências.

Cria gratificação temporária devida
aos servidores ocupantes do cargo de
patrulheiro rodoviário federal e dá outras
providências.

Art. 1• Ficam inst~uídas gratificações de ativi·
dade dr- oessoal civil, devidas mensalmente aos servidores cc. Poder Executivo, regidos pela Lei n• 8.112,
de 11 d<· dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta Lei Delegada.
Art. 2" Os servidores das carreiras de Diplomata e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratifocação de Atividade no percentual, não cumulativo,
de 160% sendo:
1-80% a partir de 1• de agosto de 1992;
11 - 100% a partir de 1• de outubro de 1992;
111-120% a partir de 1• de novembro de 1992;
IV- 140% a partir de 1• de fevereiro de 1993;
V- 160% a partir de 1• de abril de 1993.
Art. 3• A Gratificação de Operações Especiais,
devida aos servidores das carreiras de Polícia Fede·
ral, de Policia Civil do Distrito Federal e dos extintos
Territórios e da Polícia Rodoviária Federal, no percentual de 90"/o, nos termos das Leis n•s 8.168, de
16 de janeiro de 1991, 8.216, de 13 de agosto de
1991, e 8.270, de 17 de dezembro de 1991, fica
transformada em Gratfficaçãa de Atividade, com percentual elevado para até 160%, sendo 120% pagos
a partir de 1° de agosto de 1992, e o restante a partir
de 1• de novembro de 1992.

Art. 1• É instituída Gratificação Temporária devida aos ocupantes do cargo de Patrulheiro Rodoviário Federal.
§ 1° A Gratifocação de que trata este artigo será

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.}

LEGISlAÇÃO CITADA
LEI N• 8.460, OE 17 OE SETEMBRO OE 1992
Concede antecipação de reaJuste de
vencimentos e de soldos dos servidores
civis e militares do poder executivo, e dá
outras providências.
Art. 1° Foca concedida aos servidores civis e
militares do Poder Executivo Federal, da Administração direta. autárquica e fundacional, bem como dos
extintos Territórios, a partir de 1• de agosto de 1992,
antecipação de reajuste de 20% sobre os vencimentos, soldos e demais retribuições, a ser compensada
por ocasião da revisão geral da remuneração dos
servidores públicos federais.
uaoo~ooooooo•o•~•ooaooooooooooooooooooonooooooooooooo;ooooooooooooooooooooouooooo

LEI N-9.166, OE20 OE DEZEMBRO OE 1995

paga no percentual de 140% (cento e quarenta por
cento), calculada sobre o vencimento básico, efetivamente pago, dos servidores referidos no caput, observado o disposto no art. 12 da Lei n•. 8.460, de 17
de setembro de 1992, e no art. 2" da Lei n•. 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994.
§ 2" A Gratificação será paga em conjunto. de
forma não currwlativa com a Gratificação de Atiividade Executiva de que trata a Lei Delegada n•. 13, de
27 de agosto de 1992.
§ 3" A Gratificação inst~ulda por esta Lei cessará com a aprovação do plano de carreira dos servidores de que trata este artigo.
Art. 2" O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos da !natividade e às pensões decorrentes de
falecimento do servidor ocupante de cargo de Patrulhamento Rodoviário Federal.

PARECER
PARECER N' 281, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício •s• n• 27, de 1998
(n• 726/98, na origem), do Presidente do
Banco Central do Brasil, que encaminha
solicitação da Prefeitura Municipal de Teresina-PI, para que possa realizar operação de crédito Junto ao. Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômfco e SociaiBNOES, no valor de R$18.454.510,00 (dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta e
quatro mil, quinhentos e dez reais), cujos
recursos, oriundos do FAT, serão destinados ao Projeto Vila-Bairro, naquele município.
Relator: Senador Bello Parga
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I· Relatório
Com o Oficio ·s· n• 96, de 1997, o Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminha solicl·
tação da Prefettura Municipal de Teresina-PI, para
que possa realizar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Sociai-BNDES, no valor de R$18.454.510,00 (dezotto
milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e dez reais), cujos recursos, oriundos do
FAT, serão destinados ao Projeto Vila-Bairro, naquele município.
'
.
i
Segundo o pletto do Senhor Prefetto, o município pretende executar empreendimentos, no âmbtto
do referido projeto, de caráter eminentemente social,
com o desenvolvimento de infra-estrutura física e social, bem como de sistema de assistência a criança
e ao adolescente em sttuação de risco, obedecendo
ás disposições da Resolução n• 69, de 1995,' deste
Senado Federal, para o que formaliza e documenta
o pedido encaminhado ao Banco Central do BrasU.
O Senhor Prefetto solictta a competente autorização desta Casa para realizar a cHada operação
junto ao BNDES, com as seguintes características:
a) valo~ pretendido: R$18.454.510,00
(dezoHo milhões, quatrocentos e cinqüenta e
quatro mil, quinhentos e dez reais), a preços
de 31·12-97;
,
'
b) vencimento' da operaÇão:30-12-2010;
c) taxa de juros: 2,5% (dois e meio por
- cento) ao ano;
d) Indexador. TJLP;
e) garantia: Quotas do FPM;
_fl desti~ção dos recursos: Projeto
Vila-Bairro; com··desenvolvimento· de--infraestrutura física e social, bem como de sistema de assistência à criança e ao adolescente em sttuação de risco, no município de Teresina-PI;
'
g) condíÇ(Jes de pagamento:
- do principal: em 120 (cento e vinte)

parcelas mensais, após carência de 24 (vin·
te e quatro)meses;
- dos juros: exigíveis mensalmente, Inclusive no período de carência;
h) contíngencíamento de . crédito: a
operação está excepcionalizada do contin·
genciamento de crédHo, ·conforme disposto
no inciso IV do artigo 4° da Resolução n•
2461, de 26~12-97, do Conselho Monetário
Nacional; ..., · •· ·• : ·
I) autorização legislativa: Lei Municipal
n• 2.614, de 17-12-97.
'
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Banco Central do Eras1i ressa~a. cm seu Pa~e
cer DEDIP-DIARE-98/0246. de '1-:l-!lB. aue:
a) os nmttes estabele~idos r.o :.rt. 3" e no art. <·•,
I, da Resolução n• 69, de 19:i5. e~:~;, !":'ISP!!ttados na
presente operação;
· ·
b) o Município de Teresina- PI. r.o que rsf.Jre
ao cumprimento do disposto n:>s ar.igcs 29 e 212 :la
Constttuição Federal e r.a Lei Co:r.;Jiernentar n• 82,
de 1995, apresentou certidão emilida pelo Tribunal
de Contas do Estado do Piauí, atestando o atendimento aos precettos constttucionais e legais cttados,
relativamente ao ano de 1996;
c) O Município de Teresina- PI, no que se relere ao cumprimento do disposto na Resolução n•
117, de 1997, do Senado Federal, apresentou certi·
dão emttida pelo Tribunal de Contas do Estado do
Piauí, atestando a inexistência de processos de privatização efetuados por aquela municipalidade;
, . d) observa,' ainda, o referido Parecer, que o
Município encontra-se cadastrado como adimplente
junto ao Sistema Financeiro Nacional, no Cadastro
· da Dívida Pública- CAOIP;
e) finalmente, ressalta o Parecer em tela que o
Municfpio de Teresina - PI apresenta Margem de
· Poupança Real negativa, descumprindo, assim, o
disposto no art. 49, 11, da cttada Resolução n• 69, de
1995, deste Senado Federal, pelo que se manffesta
contrariamente ao pleHo ora formulado.
É o Relatório.
·

11 - Parecer .
A Resolução n• 69, de 1995, deste Senado Federal, tem, como objetivo, disciplinar o endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ressaltando-se, em seu corpo conceHual, os limHes
de endividamento público para as entidades federadas (art. 39 e 4° da mesma).
Tais limttes de endividamento se constttuem
em referência para a avar~ação de novas operações
de créd~o. sob qualquer modaUdade, pretendidas
por aqueles entes, representando uma sinalização
para a capacidade de endividamento e de pagamento futuro dos encargos assumidos por tais operações. Não se constttuem, outrossim, em fator impediti·
vo para a aprovação de operações que, mediante
avali:ção abrangente de seus méritos para o ente
requerente, possam ser referendadas por esta Casa.
·
A demanda· ora relatada representa uma das
mais dignas e conseqQentes Iniciativas ora em curso
no conjunto dos municfpios brasileiros, por se constituir, o Projeto Vila-Bairro, em um plano de ação mui·
tisetorial destinado a solucionar, com dignidade e in·
clusão social, o problema da migração e subseqüen;
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te assentamento irregular de populações de baixa ou
nenfiuma renda,na periferia de grandes cidad<!s
Proporcionando infra-estrutura física e social, ao
lado de geração de empregos e de oportunidades de
renda, o projeto da capital piauiense, ao atingir cerca
de 120 mil pessoas nas citadas condições, recebeu,
do BNOES, a condição de projeto piloto nacional,
com intenso acompanhamento e organização dos
resultados, para sua disserrinação em lodo o Nortfeste e, posteriormente, em outras regiões brasileiras.
A Prefeitura de Teresina- PI apresenta indica·
dores de regularidade em seu comportamento admi·
nistrativo e financeiro, havendo a ressa~ar a partici·
pação das despesas de pessoal em cerca de 40%
das receitas correntes, a obtenção de superávit no
balanço geral de 1997, a baixa participação do servi·
ço da divida no orçamento municipal (abaixo de 2%
das receitas), a permanente adimplência do munici·
pio junto ao Cadin e a inexistência de dividas por
operações de ARO.
Quanto ao cumprimento do disposto no art. 49 ,
11, da mesma Resolução, o Município de TeresinaPI apresenta característica especial de avaliação.
decorrente de sua estrutura de Contabilidade Públi·
ca, que, até o encerramento do exercício de 1997,
apresentava uma distorção no quantitativo de suas
receitas correntes, pelo lançamento de 30"/o das
transferências recebidas da União, na conta de receitas de capital. Tal procedimento, alterado no presente exercício (conforme explanado pelo Prefeito
Municipal, por meio do Ofício n• 170198), resulta na
desconsideração de tal montante para cômputo da
Receita Liquida Corrente e, por conseqüência, da
Margem de Poupança Real, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal.
Em 1997, o valor lançado sob o critério anterior
foi de cerca de R$13,8 milhões, o que considerado
corretamente, resulta em Margem de Poupança Real
positiva e superior a R$ 13 milhões, compatível com
as informações de investimentos efetuados pelo município naquele exercício, que totalizaram cerca de
A$ 15,8 rrilhões, conforme o balanço geral.
Sob tal ótica, coerente com a situação geral
das finanças municipais de Teresina- PI, os dispêndios decorrentes do serviço da dívida, mesmo com a
inclusão da operação ora pleiteada, não u~rapassa
ria a casa dos A$ 6 milhões anuais, muito abaixo da
Margem de Poupança Real eletivainente presente
naquele município.
Assim, numa abondagem aprofundada das disposições contidas na Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federai, não há razão impeditiva para a
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aprovação do pleito ora analisado, sendo ora suprida
a informação adicional necessária ao discernimento
e deliberação desta Casa.
Importante, novamente, é ressaltar a existência
d• plena capacidade de pagamento dos encargos da
ct·Pação orn analisada, ao lado da efetiva utilidade
d~r ·:!!cursos pretendidos para as finalidades de impltnentação de uma política social naquele I!Ulicípio.
''Ntanto, consideramos que o pleito satisfaz as
norrni'.:: de endividamento público estabelecidos pelo
Senaoc Federal, assim como a instrução processual
satisfaz, com as explicações adicionais já comentadas, as exigências contidas nos arts. 3° e 4° da Resolução n• 69, de 1995, desta Casa.

III- Voto
Pelo exposto, somos favoráveis ao pedido de
autorização nos termos do seguinte:
PROJETO OE RESOLUÇÃO

N" 53, DE 1998

Autoriza a P~feltura Municipal de
Teresina- PI a realizar operação de cndlto Junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNOES no
valor de R$18.454.510,00 (dezoito milhões
quatrocentos e cinquênta e quatro mil,
quinhentos e dez reais) cuJos recursos,
oriundos do FAT, serão destinados ao
ProJeto Vila-Bairro, naquele munlclplo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É autorizada a Prefeitura Municipal de
Teresina - PI, para que possa rear.zar operação de
crédno junto ao Banco Nacional de DesenvoMmento
económico e social - BNDES no valor de
R$18.454.510,00 (dezoito milhões, quatrocentos e
cinqüenta e quatro mil, quinhentos e dez reais), cujos recursos oriundos do FAT, serão destinados ao
Projeto Vila Bairro, naquele município.
Art. 2" A operação de crédito referida no artigo
anterior será realizada com as seguintes caracteristi·
cas e condições financeiras:

a) valor pretendido: R$18.454.510,00
(dezoito milhões, quatrocentos e cinqüenta e
quatro mil, quinhentos e dez reais), a preços
de 31·12-97;
b) venoinento de opetação:30.12.2010;
c) taxa de juros: 2,5%(dois e meio por
cento) ao ano;

d) Indexador: TJLP;
e) garantia: quotas do FPM;
f) destinação dos recursos: Projeto
Vila-Bairro, com desenvoMmento de lnlra-
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estrutura física e social, bem como de siste·
ma de assistência à criança e a adolescente
em s~uação de risco, no município de Teresina-PI;
g) condições de pagamento:
- do principal: em 120 (cento e vinte)
parcelas mensais, após carência de 24 (vin·
te e quatro) meses;
- dos juros: exigíveis mensalmente. inclusive no perlodo de carência;

h) contingenciamento de crédito: a
operação está excepcionalizada do contin·
genciamento de crédtto, conforme disposto
nó inciso IV do artigo 4• da Resolução n• 2.461,
de 26-12·97, do Conselho Monetário Nacional;
I) autorização legislativa: Lei Municipal
n• 2.614, de 17·12·97.
Art. 3° A autorização concedida por ·esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, contados a partir de sua publi·
cação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
'
Sala das Sessões, 19 de maio de 1998. Pedro
Piva, Presidente -· BeiJo Parga, Relator - José
Eduardo Outra - Eaperldião Amin -José Bianco
- Vllson Kleinüblng - Leonel Paiva - Elcio Alva·
res -João Rocha- José Saad -Gerson CamataDjalma Bessa- Benl Veras- Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe·
diente Udo vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo 1• Secretári~
em exercido, Senadora Emma Fernandes.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 333, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro,·nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramttação conjunta do
Projeto de Lei do Senado n°118, de 1997, com os
Projetes de Lei do Senado n•s 1n e 178, de 1996,
por versarem so!ire o mesmo ·assunto.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - <:e·
nador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mele) - O re·
querimento lido será publicado e posteriormente in·
ctuído em Ordem do Dia, na forma regimental.
O SR.-PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Reso_lução n• 53, de 1998, resultante de parecer lido ante·
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riomlE!nt~. ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a tim oe recet:er emendas, nos termos do art. 235,
11, f. do Regimento Interno, combinado com o art. 4•
da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PR':SIDENTE (Geraldo Melo) - Encer·
rou-se ont~rn 'o prazo para apresentação de emen·
das ao Projeto de Lei do Senado n• 23, de 1998 Complementar, de autoria da Senadora Júnia Mari·
se, que autoriza o Poder Executivo a incluir Municípios 'de Minas Gerais, situados no Entorno do Oistri·
to Federal, na Região Integrada de Desenvolvimento do
Entoirio do Distriio Federal, e dá outras providências.
:O Projeto de Lei do Senado n• 23, de 1998Complementar, recebeu três emendas e retoma ao
exame d<1 Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
dania.
·

i

São !IS seguintes as emendas recebidas:
EMENDA N• 2- PLEN
Dé·SP. ao § 1• do art. 1• do Projeto de Lei do
Senado n• 23/98 - C.omplementar a seguinte redação:
• ,'\rt, 1q

••••·-• .. u o u. .ooooooo . . . . . . ., , , , , ,. ., ,. . ,

0 , 0000

§ 1• A Região Administrativa de que
trata este artigo é constttuída pelo Distrito
Federal e pelos Municípios de Abadiânia,
Água Fria de Goiás, Águas Undas, Alexãnia,
Cabeceiras, Cidade Ocidental Cocalzinho de
Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, For·
rnosa, Luziãnia. Mimoso de Goiás, Novo
Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planai·
tina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaí·
so e Vila Boa, no Estado de Goiás e de Buri·
tis, Cabeceira Grande e Unaf, no Estado de
Minas Gerais.•
Justificação
Os princípios Que determinaram a proposição e
posterior sanção da Lei Complementar n• 94/98 estão diretamente relacionados com a necessidade de
apoiar a área mais próxima do Distrito Federal e dele
dependente em termos de serviços básicos e geração de P.moregos. O dimensionamento da Região
Administrativa oeve, assim, considerar esses critérios a•.1e. r•?turalrrwmte, estão relacionados com a
rJistâncta qP.OQráfica.
A Proposta da nobre Senadora Júnia Marise
expande os limites daQuela Região Administrativa
para municípios Que. embora sofram Influência da
capital do Pais, não são necessariamente dependentes dela. I\ aprovação da modificação proposta à
lei Complementar n• 94/98 vai conftttar com seus
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propós~os básicos e, no limite, d~icunar a eficácia
das 'lições dela decorrentes.
Entendemos, por outro lado, que os municlpios
de Buritis, Cabeceira Grande e Unaf enquadram-se
perfeMmente nos critérios aludidos, razão porque os
mantemos na emenda ora apresenlada.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998.- Senador José Saad.

EMENDA N" 3- PLEN
Emenda ao Pl.S 23198Altera a Lei Complementar n• 94198- RIDE

Art. 1' O§ 1' da Lei Complementar n' 94, de
19 de fevereiro de 1998, passa a viger com a seguinte redação:

Fria de Goiás, Águas Undas, Alexãnia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de
Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo
Gama, Padre Bernardo. Pirenópolis, Planai·
tina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Arinos, Bonfinõpolis de Minas, Brasilândia de
Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Dom Basco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro,
lagamar, lagoa Grande, Natalàndia, Paracaiu, Pint6polis, Presidente Olegário, Riachinho, São Gonçalo do Abaeté, .Unaf, Uruana
de Minas, Urucuia, Varjão de Minas e Vazante, no Estado de Minas Gerais."
Justificação

"Art. 1' ..................................................
§ 1• A Região Metropolitana de que
trata este artigo é co~uida pelo Distrito
Federal, pelos Municípios de Águas Undas,
Alexânia, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, PlanaHina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso, no Estado de Goiás, "e Unaf, no Estado
de Minas Gerais.•
Justificação
Esses os Municípios originalmente inclufdos na
área de abrangência da RIDE inicialmente proposta.
A inclusão indiscriminada de Municípios, com atividades econõmicas próprias e reconhecidamente ln·
dependentes de Brasnra. como Paracatu e João Pinheiro, terminam por inviabilizar e descaracterizar a
formação da Região Administrativa que se pretende
implantar.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1996. - Segue Assina:

·a~ ~g

EMENDA N" 4- PLEN
Dê-se a seguinte redação ao art. 1' do Projeto
de Lei do Senado n• 23, de 1998- Complementar Emenda Substílutiw:
"Art. 1• O § 1• da Lei Complementar
n• 94, de 19 de fevereiro de 1998, passa a
viger com a seguinte redação:
Art. 1' .....................................................

§ 1• A Região Administrativa de que
trata este artigo é constituída pelo Distrito
Federal, os Municlpios de Abadiânia, Água

Ninguém desconhece que as grandes cidades
atraem correntes migratórias compostas de brasileiros
excluídos em suas regiões de origem Esse fenômeno
deu origem ao surgimento de grandes aglomerações
urbanas nas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e outras grandes cidades brasileiras.
Os problemas decorrentes 'do crescimento dessas aglomerações, principalmente os ocasionados
pela ocupação populacional uHrapassando dos timi·
tes geográfiCO~ do município-pólo, passaram a exigir
soluções integradas para os municípios envolvidos.
Assim,
Co~uição de 67. já estava prevista a criação, mediante lei complementar, de regiões
metropoiMnas, constttufdas por municfpios que, independentemente de sua vinculação administrativa,
integrem a mesma comunidade socioe<::onOmicil, visando à realização de serviços de Interesse comum
Também a Constttuição de 88 incorpora em
seu texto a preocupação com os problemas dessa
natureza. ao estabelecer que •os Estados poderão,
mediante lei complementar, insmuir regiões metropotitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constttuldas por agrupamentos de municlpios timltrofes, para Integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum.•
Desse modo, foram criadas as regiões administrativas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Porto Alegre, dentre outras, o que pemltiu a adoção
de solução integrada para problemas corruns, como
trarisporte, assistência médica. segurança e educação.
No caso de Brasnra. todos sabemos ter sido a
nova ·CapMI projetada para ser somente a sede administrativa do Pais, com uma população prevista de
500 mil habitantes no ano 2.000. Mas, na própria
concepção do Presidente Juscelino Kubistchek, a
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Capital, por sua pÕsição geográfica, deveria ser o
centro de integração do Pais.
Desde sua criação, Brasma tem atraído grande
fluxo migratório; particularmente em busca de novas
oportunidades de emprego e de melhores condições
de vida.
·
Nossa Capital, no enlanto, não dispõe de
mecanismos suficientes para minimizar os efeitos provocados por essa população que aqui
chega em busca de melhoria social e que é imediatamente redireclonada para os municlpios circunvizinhos.
Assim como o leste goiano, a região noroeste de Minas tem absorvido parcela signijicativa desse fluxo migratório, acarretando Inevitável
· aumento da demanda por melhores condições de
Infra-estrutura para abrigar esse excedente demográfico.

É Importante destacar que, em 1975, o Ministério do Interior criou o Programa Especial da Região
Geo-Econõmica (PERGEB), com o objetivo de fixar
a população flutuante nas regiões de Minas Gerais e
Goiás, adjacentes a BrasOia, bem como conter os
fluxos migratórios para o Distrito Federal.
A érea geográfiCa de atuação do Pergeb beneficiava 88 municlpios e tinha como pontos extremos
os municlpios de Arraias e Paraná (hoje Estado de
Toca.'ltins), Três Ranchos (Goiás) e Presidente Olegário (Minas Gerais). A redução dos recursos orçamentários levou ao esvaziamento do Programa.
Atualmente, encàntra-se
funcionamento,
por iniciativa dos prefeitos da região, a Associação
dos Municípios Adjacentes à Brasma (AMAB), da
qual fazem parte os municípios de Abadiânia, Água
Fria, Águas Lindas, Alexânia, Alvorada do Norte,
Atto Paralso, Buritinópolis, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cristalina, Cocalzinho, Corumbá de Goiás,
Damianópolis, Flores de Goiás, Formosa, Mambal,
Mimoso, Novo Gama, Padre Bernardo, Piren6polis,
Planaltina de Goiás, Santo AntOnio do Descoberto,
São João da 'Aliança, Sitio da Abadia, Simolãndia,
Valparaiso, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de
Goiás, e Arinos, Bonfinópolis, Buritis, Cabeceira
Grande, Dom' Bosco, Formoso, Natalãndia, Paracatü, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana e Urucuia,
em Minas Gerais.

em

O Pergeb, esvaziado por falta de recursos governamentais, e a AMAB, criada por iniciativa das
prefeituras da região, são exemplos da ausência de
políticas federais voltadas para o equacionamento
dos graves problemas da região.
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Permito-me citar alguns indicadores económicos e sociais divulgados pela Secretaria do Entorno
do Distrito Federal:
- apenas 56% da população em Idade escolar
do Entorno estão matriculados na rede pública e privada de ensino, em 1995, segundo Informações do
Ministério da Educação;
- aproximadamente 44% da população residente na região do entorno é anaHabeta, de acordo com dados do último Censo DemográfiCO do
IBGE:
- cerca de 32% dos indivíduos habitantes do
Entorno do considerados indigentes, segundo estudo que consubstanciou o "mapa da fome• do
lpea;
-conforme estudos do Unicef e do IBGE, 21%
das crianças de até 6 anos, que residem na região
do Entorno, eoncontram-se em condições precárias
de sobrevivência, ou seja, habitam domicOios cujos
chefes possuem renda Inferior a um salário mínimo e
. têm menos de um ano de estudo e cujas condições
de moradia são precárias, no que se refere a saneamento básico:
Por Isso, considero da mais aHa importância a
criação da Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno, porque vislumbro a oportunidade de resgatarmos a dívida do Poder Público
para com essa população que foi atraída pelo sonho
de melhores dias.
O Projeto de Lei Complementar sob exame trata da inclusão de novos municlpios na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entomo, aperfeiçoamento que ensejará maior eficácia
aos objetivos da Lei Complementar n• 94.
A Senadora Júnia Marise propõe que sejam Incluidos na Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno os municípios mineiros de
Arinos, Bonfinõpolis de Minas, Buritis, Dom Bosoo,
Formoso, Natalãndia, Paracatu, Pintópolis, Riachinho, Uruana de Minas e Urucuia.
O Relator do Projeto de Lei, Senador Romeu
Tuma, acolhendo emendas apresentadas na Comis·
são de Constituição, Justiça e Cidadania, acrescentou os municípios de Cabeceira Grande, Brasilãndia
'de Minas, João Pinheiro e Guarda-Mor.
Trata-se, pois, de corrigir aérea de Minas.Gerais integrante do Entorno do Distrito Federal.
Conheço de perto cada municlpio do noroeste
de Minas. E, como Governador de Minas Gerais, angustiei-me ao ver que os Instrumentos de que dispú-
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nhamos eram insuficientes para resolver os problemas' que acompanhavam o acelerado e deserdE'''""
ao crescimento do noroeste de Minas.

O Projeto de Lei da_ Câmara n• 70, de 1997,
não recebeu emendas e será lnclu"ído em Ordem· do.
Dia oportunamente.

Diariamente, tenho recebido prefeHos e verea·
dores dos diversos municfpios .mineiros do Enlomo
do Distmo Federal, solicHando a minha interferência
para corrigir a área de Minas Gerais abrangida pela
Lei Complementar n• 94.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emenc;.;s ao Projeto de Resolução n• 45, de 1998, que autcnza o Estadc' de Mato Grosso a contratar operaçác de crédito consubstanciada no Contrato de
Abe:tura de CrédHo e de Compra e Venda de Ativos,
celebrado entre a União, o Estado de Mato Grosso e
o Banco do Estado de Mato Grosso SIA- BEMAT.
em 16 de dezembro de 1997, ao amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FIScal
dos Estados.
A matéria não recebeu emendas e foi agendada para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do próximo dia 26.

A emenda que ora apresentamos busca corrigir
injustiça contra os municípios de Lagamar, Lagoa
Grande, Presidente Ólegário, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Vazante, todos do noroeste de
Minas e que, pela sua dependência econômica e social de Brasnia, integram de fato a Região do Entorno do Distrito Federal.
Desse modo, a área de Minas Gerais abrangida pela Região Integrada de Desenvolvimento do
Distmo Federal e Entorno contaria com os seguintes
municfpios: Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilãndia de Minas, Sumis, Cabeceira Grande, Dom Basco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar,
Lagoa Grande, Natalândia, Paracatu, Pintópolis,
Presidente Olegário, Riachinho, São Gonçalo do
Abaeté, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia, Varjão de
Minas e Vazante.
Por uma questão de justiça com os municfpios
mineiros que já pertenciam ao Entorno do Distrito
Federal, mas que foram exclufdos do texto da Lei,
espero contar com o apoio dos Senhores Senadores.
·Sala das Sessões, 19 de maio de 1998.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n• 46, de 1998, que autoriza o Estado de Santa Catarina a transferir para a
Caixa Econõmica Federal - CEF - seus débHos junto às instttuições financeiras que especifiCB, com o
aval da União, no Ambtto do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste FIScal dos Estados, no
valor total de cento e sete milhões, o«ocentos e vinte
e quatro mil, cento e noventa e dois reais e sessenta
e oHo centavos, apurado em 28 de fevereiro de
1997.
A matéria não recebeu emendas e foi agendada para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do próximo dia 26.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- APresidência comunica ao Plenário que, uma vez findo
o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, sem interposição do recurso
ali previsto, determinou o arquivamento definitivo
do Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1995,
de autoria do Senador Emandes Amorim, que
dispõe sobre a exploração a corte raso da floresta
e demais formas de vegetação arbórea da bacia
amazônica em áreas selecionadas pelo zoneamento ecológico-económico para uso aHemativo do
solo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1997
(n• 3.280197, na Casa de origem), que ahera os arts. 17
e 18 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
institui o Código de Processo Civil.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Ofício n• 1.307/98, na origem, de 19 do corrente,
através do qual encaminha ao Senado relação das
operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), analisadas no mês de abril de 1998, e
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.
informa que houve indeferimento de sete operações
da espécie no referido período. (Diversos n• 12, de

1998)

.

O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
.O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Pre·
sidência recebeu o Ofício n• 50, de 1998, na ori·
gem, de 18 do corrente, do Governador do Estado
de São Paulo, solicitando a liberação do montante
de 140.303 Letras Financeiras do Tesouro do Es·
tado de São Paulo - LFTP; custodiadas no CETIP
e bloqueadas temporariamente pela extinta Comissão Partamentar de lnquêrito, criada pelo Requerimento n• 1.101, de 1996 (CPI dos Tltulos Públicos),
esclarecendo que a Corrissão não incluiu em suas recomendações referentes a esse Estado o cancelamento ou a manutenção do bloqueio. (Diversos n• 13, de

1998)

.

O expediente vai às Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Ci·
dadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo 1• Secretário em
exercício, Senadora Emitia Fernandes.

É lido o seguinte:
OFICIO N"
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à designação desta
presidência, os Senadores do PSDB que comporão
a Comissão Especial Mista :lestinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:
MP N" 1.660

Publicação DOU 19-5·98

Auunto: Cria a Gratificação de Desempenho
de Atividade de Ciência e Tecnologia- GDCT para
os ocupantes dos cargos efetivos de nível intenne·
diário da carreira de Gestão, Planejamento e lnfra·
Estrutura em Ciência e Tecnologia, e dá outras pro·
vidências.
·

Titular: Artur da Távola
Suplente: Beni Veras
Brasma, 19 de maio de 1998. - Senado• Sér·
glo Machado, Lfder do PSDB.

.

.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passemos à lista de oradores. :
Concedei a palavra ao eminente Senador Bernardo Cabral. S. Ex' dispõe de vinte minutos.
., ' I

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srfs. e Srs. Senadores, por reiteradas vezes, tenho ocupado esta tribuna, por entender
que a defesa da Amazônia é uma responsabilidade
de todos nós, principalmente daqueles que, como
eu, nasceram nessa região.
Ora dão a notícia de que determinada organização pretende vasculhar a Amazônia com teses, eu
diria, esfarrapadas sobre pesquisas, ora se monta
um arcabouço de perseguição ao chamado narcotrá·
fiCO, exigindo que se formulem convênios e que, por
seu intermédio, arranhem a soberania nacional. Eu
mesmo, Sr. Presidente, quando ocupei cargos públi·
cos, em viagens feitas ao Exterior, ouvi certas propostas 'de altas autoridades nesse sentido, que
prontamente foram repelidas.
O que me traz hoje à tribuna é um doeu·
mento muito bem elaborado, endereçado à Asso·
clação Comercial do meu Estado, do qual tenho
uma fotocópia. O documento é de autoria de
um brasileiro, com quem tenho convivido ao
longo dos últimos 15 anos, notadamente quando eu era Relator da Assembléia Nacional
Constituinte e S. Ex•, o Chefe da Casa Militar.
Idealizávamos a segurança da Amazônia. Refiro·
me ao General Rubens Bayma Denys, que hoje
está na Reserva e integra, na qualidade de Presidente, o Conselho Empresarial de Assuntos Estratégicos.
Sr. Presidente, esse traba:•·~. qud ~h-lQOu a
essa liderança empresarial. uma :"~!:t•~!ção o::ue já
tem mais de 150 anos, está iutit~;lad~ •A Amazôr:ia e
a Soberania Nacionar. Vou lê·b. :-c.>r.:;!:a C:JP.!") senão alcançar a atenção dos Sr?. SP.nadores, ~elo
menos deixá-lo registrado, corr. •ooz.s <~S tintas, nos
nossos 'Anais, para que aman;;~ ~:b Je diga q•Je
houve omissão da Casa, acom•1' ·,.,·f\o dos Srs. Senadores ou. para usar um tenr.c ;Í';.::lS fone, C:isç!f.
cência daqueles que são obriga:;: 1 'l n!er ?2!!\ .,~: •
sa seguranca.
O General Bayma Oenys ·:c~r.•.ça ::om o '<2·
guinte título: •c.Jnsiderações so~:e "
-C 1=a·
trimõnio ..;ina.z'!!"'ico·.

'"'I'&"
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"Inserida na grande bacia internacional
de 7.000Km2 , ao norte do Con:,nente SulAmericano, a Amazônia Legal brasileira
compreende uma área de 5.029.322Km2 ,
constituída pelos Estados de Rondõma.
Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará,
Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Ela
corresponde a 58,8% do território nacional e aqui se esclareça, como fez o autor do tra·
balho -. mais da metade da enorme extensão do Brasil.
O valioso património amazónico, bastante diversificado em sua natureza, distribui-se pela superfície e pelo subsolo de
um território que corresponde à vigésima
parte da superfície terrestre. Nele inclui-se
uma biota de cerca de 2 milhões de espécies, que vem a ser um décimo da existente em nosso Planeta. Os recursos hídricos,
disponíveis nas amplas bacias hidrográlicas da região, representam cerca de um
quinto das disponibilidades mundiais de
água doce."

Nesse ponto, Sr. Presidente, faço um parêntese. Tenho assinalado desta tribuna, embora minha
região seja potencialmente provida de água doce,
que não me quedei inerte diante do sofrimento do
Nordeste; Nordeste este que V. Ex' tão bem representa e que também, quando foi Presidente, fez uma
denúncia à Nação contra a seca que flagelava o seu
povo.
O meu Estado dispõe de 115 da água doce do
mundo. Nessa divisa do século XX para o XXI, ninguém vai beber o petróleo, considerado a grande ri·
queza, mas a água, que a cada dia começa a faltar.
Tenho ressalvado que, inclusive, países da África já
não lutam por territórios, mas por filetes de água
que, eventualmente, são chamados de rios e que, na
minha terra, nem como riachos poderiam ser considerados.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, essa
circunstãncia dá a idéia de que não é por haver fartura numa parte e pobreza na outra que todos nós,
brasileiros, não nos devamos unir Pm face, ou à vista. da calamidade que por aí verr..
O património amazónico conta com várias províncias minerais. das mais ricas do
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mundo, ao sul e ao norte das calhas dos rios
Solimões e Amazonas, de ferro, manganês,
ouro, cobre, cass~erita, bauxS, caulim e ou·
tros minérios nobres e raros, e, mais recen·
temente, petróleo e gás natural. Destaca-se,
ainda, um potencial hidrelétrico da ordem de
cem milhões de quilowatts (metade do total
brasileiro).
São a concentração e a grande diversidade dessas riquezas que têm provocado a
admiração universal e a cobiça internacional
em relação a nossa Amazónia
Esta imensa área abriga, além da ve·
getação de transição e de cerrado, a maior
floresta tropical úmida do mundo, qye repre·
senta um terço (113) da vegetação latffoliada
do Planeta, para a qual se voHam, cada vez
mais, o interesse e a atenção das comunidades nacional e internacional, preocupa·
das com o impacto ambiental que poderá
resultar de sua ocupação e colonização.
Temem que se repitam, nesta reserva fio·
restai - erroneamente designada como
•pulmão do mundo" (já eu acentuei isso
aqui, também) - os mesmos crimes contra
a natureza que desnudaram a superfície de
continentes inteiros, como a África, a Ásia, a
Europa e mesmo as Américas do Norte e
Central.
Lembro-me que, certa tarde, trazia eu ao conhecimento do Senado uma página que havia fido
na Internet chamando a atenção para o risco que
representava, para a área amazónica, a vinda das
madeireiras asiáticas - e isso já lá se vai mais de
metade de um ano e meio, pelo menos. Àquela aHu·
ra, os ouvidós se fecharam, ficaram moucos, como
dizem na minha terra, e só agora, há cerca de dois
meses, quando revistas de circulação nacional abor·
daram o lema, é que todos se voltaram para o perigo
que r.orre a nossa área, como os países que ainda
pouco registrava, como África, Ásia, Américas do
Norte e Central.
O segundo tópico do trabalho tem o titulo de
•A Comunidade Internacional e a Amazônia". Seu
texto:
Certamente, desde as primeiras noti·
cías sobre a imensidão e as riquezas da re·
gião, trazidas pelas primeiras expedições
dos descobridores, espanhóis e portugue·
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~es,

criou-se na consciência mundial um
sentimento de admiração e de expectativas
em relação à Amazônia.· É compreensível,
portanto, o surgimento, nesse quadro, de
um certo interesse, por parte de empresas e
países estrangeiros, em Interferir, de urna ou
outra forma, nos destinos da imensa região,
a fim de poder usufruir também das suas ri·
quezas.

As primeiras notícias a· respeHo datam
do início do século passado. O jornalista
Car1os Chagas, em recente· reportagem pu·
. blicada na revista Manchete, em 05 de julho
de 1997 (abordei essa mesma reportagem
ao iniciar, a qual, em sua página central,
mostrava essa fotografia e, hoje, é relembra·
da com muna oportunidade pelo General
Bayma Oenys), referiu-se a um estranho
mapa da América do Sul, redesenhado pelo
CapHão da Marinha dos Estados Unidos,
Mathew Fawry, famoso oi:ean6grafo, en-,
viado à Secretaria de Estado em abril de
1817, em adendo a um memorando que ele
havia encaminhado no ano anterior, em
1816, sob o título "Oesmobilization of the
Colony of Brazil". No ano, pOrtanto, em
que havíamos passado a Reino Unido de
Portugal e Algarves. No mapa e no memo·
rando, ele sugeria que os Estados Unidos
tomassem a iniciativa de estimular a cria·
ção do "Estado Soberano da Amazônia",
incluindo a região limhada pelas Guianas,
Venezuela e Colômbia, ao norte, e, ao sul,
por urna linha reta que começaria por São
Luís do Maranhão e, hoje, terminaria no ponto
extremo em que Rondônia se timHa com Mato

e

bre o plano do General James Watson
Webb, Ministro plenipotenciário de Washington, para que a Amazônia fosse destinada
aos negros americanos. evitando-se que se
repetissem as condições socioeconômicas
que levaram à Gueira da Secessão: a tese
japonesa de mandar para lá os filhos de
americanos com japoneses durante a ocu·
pação da Segunda Guerra: a proposta americana feHa ao Presidente Outra para o Brasil
receber excedentes pol1ulacionais de Porto
Rico: o desejo de colocar ali duzentos ára·
bes refugiados da ' Palestina; e o projeto
Hudson lnstitute de criar um grande lago na
região.
'
Sr. Presidente, quando era eu Deputado Federal
-e Invoco o testemunho do eminente Senador Ojal·
ma Falcão, pois· há trinta anos mourejávamos na
Casa ao lado -, fiz a denúncia sobre a criação do
lago Hudson e requeri a criação de uma Comissão
Parlamentar de lnquémo, porque se tratava de
algo attamente danoso para a minha região. O cidadão que o . planejava chamava-se Herrnann
Khan e era considerado um homem de tão grande
capacidade, que o seu 01 ia acima dos cento e cin·
qOenta pontos.
Com essa denúncia, conseguimos aplacar
aquilo que se pretendia fazer, e isso custou-me a mim e a alguns outros colegas Deputados, por
outras razões - a cassação do meu mandato de
Deputado Federal, a suspensão dos meus direHos
políticos por dez anos e a perda da minha cadeira
de professor da Faculdade de Direito do Distrito Federal.

Grosso.
A partii, de então, até os anos setenta
deste século, são inúmeros os registres des·
sas tentativas de interferência. Elas traduzi·
ram sempre o firme propósho de obter do
Governo brasileiro concessões para explorar
os recursos da região, ou nela realizar cer·
tos empreendimentos em completo desacor·
do com os interesses nacionais. Dentre es·
· ses registres, cham·se: o empenho, na se·
gunda metade do século passado, repelido
pelo Governo brasileiro, da Amazon River
Corporation, que desejava autorização
para explorar a nossa Amazônia através
de projetes de colonização; o relato de Ní·
cia Villela luz, feito há quarenta anos, so·

A nossa diplomacia registra ainda a
· entrevista do Barão do Rio Branco com o
Ministro do Exterior da Alemanha, Barão Os·
wald de Richtôfen, em Berlim, em 1902, na
• qual o primeiro ouviu a seguinte declaração
do segundo: "Seria conveniente que o Brasil
não privasse o mundo das riquezas naturais
da Amazônia". Em Genebra, o Presidente
Ephácio Pessoa ouviu estarrecido uma proposta do Presidente Wilson de internaciona·
lização da Amazônia~
Em todas as ocasiões." - continua o
documento - "o Governo Brasileiro reagiu,
opondo-se firmemente a elas. Dessa forma,
fomos nós, brasileiros. que preservamos a
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Amazônia de uma devastação semelhant~ 11
que ocorreu em outras regiões de flores:.
tropical úmida, na África e no Sudeste d~

Ásia
O Sr. Djalma Falcão (PMDB- AL)- Permtte·
me V. EX' um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Tem V. Ex' o aparte com mutta honra, Senador Ojal·
ma Falcão.
O Sr. Djalma Falcão (PMDB - AL) - Senador
Bernardo Cabral, inicialmente, aprovetto o aparte
para agradecer as referências generosas que V. Ex'
fez ao meu nome num pronunciamento desta mesma tribuna, hã cerca de dois dias, depois que aqui
cheguei para cumprir uma interinidade na vaga do
Senador Renan Calheiros. E, lhe fazendo esse agradecimento, QUtro me referir também à luta que nós
travamos na Câmara dos Deputados na Legislatura
de 67 a 71. Ainda hã poucos dias eu dava um teste·
munho pessoal ao Senador Guilherme Palmeira do
papel de extraordinária grande:z<! que V. Ex', como
jovem Parlamentar - incluído entre os dez mais jovens Parlamentares do Brasil na Câmara dos Deputados naquela época -, desempenhou, sobretudo
em favor do restabelecimento das liberdades democráticas no País. E dizia ao nobre Senador Guilherme Palmeira, que, poucos dias, cerca de 10 a 15
dias depois de ser instalada aquela Legislatura. V. Ex'
ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados para
dissertar sobre a Amazônia, um dos temas prediletos da situação política de V. Ex', e que, no dia seguinte, o seu discurso, pela consistência e pela profundidade, foi manchete nos principais jornais do
País, corOO o Jornal do Brasil, Folha de S.Paulo e
O Estado de S. Paulo. A partir dali, V. Ex' ganhou
notoriedade não somente perante os seus companheiros mas perante a própria sociedade brasileira
que viu em V. Ex' um político talhado, sobretudo
para a atuação e para a vida parlamentar. V. Ex•
se referiu ao projeto dos grande lagos amazónicos
e tem toda razão. Um dos motivos principais da
cassação injusta do seu mandato e da suspensão
dos seus direttos potrticos pela ditadura militar foi
exatamente a atuação que V. Ex' teve, não somente na formulação da denúncia, mas, sobretu·
do, na sua atuação no Plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse testemunho eu posso
dar com a absoluta segurança, porque, por indicação do nosso Lfder de então, o hoje Governador Mário Covas, fui eu escolhido, em nome do MOS, para
presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito dos
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grandes lagos a'Tlazônícos. Uma Comissão que ou·
viu homens com~ o Governador do seu Estado, na·
que la época o Professor Arthur Reis; o General Peri
9evilácqua e o então Chefe do Estado-Maior das
>'orças Armadas, General Augusto Fragoso, que ti·
r 1•·: sido apontado como a pessoa que teria entr<>pue ao então Presidente Castello Branco a
carta do Departamento do Estado norte-ame ri·
cano, sugerindo a aprovação do Projeto do
History /nstitute, de Nova Iorque, concebido
pelo famoso futurólogo Herman Khan. Essa
Comissão, infelizmente, dissolveu-se, desfez-se
com a edição do Ato Institucional n• 5, até por·
que personalidades da sua estirpe, que compu·
nham a Comissão, e outras, foram cassadas
pelo Ato Institucional n• 5. É o testemunho que
devo dar ao seu discurso. Corroboro com o que V. Ex'
acabou de se referir a respeito daquela Comissão,
mas, sobretudo, a oportunidade que tenho para
reafirmar aqui a admiração que tenho por V. Ex',
que sempre foi permanente e crescente, por consi·
derá-lo um Parlamentar de escol, um dos melhores
que já hab~ou o Congresso Nacional desde 1822, e
reafirmar·lhe também, além dessa admiração, a mi·
nha estima pessoal, que também é permanente e
crescente.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Senador Ojalma Falcão. V. Ex' começou fazendo
um agradecimento àquilo que considerou generosas
as palavras de uma saudação que lhe fiZ. Veja, por
um instante, onde é que residiu generosidade, ape·
nas num registro correto que fiZ, e compare com as
palavras de V. Ex'. As palavras de V. Ex', isto sim,
estão tão forradas de generosidade que me obriga a
assinar uma hipoteca de admiração que não vou po·
der resgatá-la. A partir de hoje, Sr. Presidente, faço
questão de que isso fique registrado, porque o Se·
nadar Ojalma Falcão omttiu um dado que também
quero registrar para que fique histórico: também S.
Ex' foi cassado, perdeu seu mandato, perdeu seus
direitos políticos através de uma suspensão, mas
continuou com a mesma trajetória do passado, se·
guindo à frente sem se envergonhar. A única ale·
gria que ninguém vai me tirar é de eu poder dizer
um dia que fui seu Colega na Câmara e continuei
sendo seu Colega no Senado. Esse Interregno ampliou a admiração, consolidou nossa amizade, que
faz com que eu lhe diga: mu~o obrigado, Senador
Ojalma Falcão.
Contmuo, Sr. Presidente, sei que V. Ex' me ad·
vert~ 'lara o tempo, estou na metade do pronuncia·
mento que gostaria de fazer; vou saltar alguma coi·
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sa, mas peço a V. Ex", na forma regimental, e tenho
certeza de que V. Ex" deferirá, que seja este estudo
transcrito por inteiro 'no Diário do Senado. Mas,
devo, Sr. Presidente, pelo menos mostrar aqui algumas ~ferências que não podem deixar de passar.
Uma delas é a referência que se faz à nossa soberania nacional e à geopolítica mundial. Diz o tr;lbalho:
"Esses fatos, tanto os do passado
quanto os do presente, fazem parte dos jogos de interesses da geopolítica mundial. A
AmazOnia é a úriirna região do globo terrestre que se apresenta como um relativo vazio
demográfico, com fabuloso potencial de riquezas, bem mais atraente do que a Antártica. Por essa razão, desperta o interesse
dos países mais desenvolvidos, que envidam esforços para usufruir, de uma forma
ou de outra, dos seus recursos. Não podendo fazê-lo, por ·restrições da politica
brasileira, esses países, através de declarações de seus governantes ou por. meio
de ações de ONG, Inibem e dificuttam as
ações nacionais na ocupação e exploração
dos recursos da região.
Assim, o que há em andamento, com
essas Ingerências, é realmente uma disputa
estratégica no Ambno da geopolítica mundial, da qual: - de um lado estão os países
~esenvolvidos que procuram mobilizar o
nosso País em suas ações de desenvolvimento da AmazOnla, · certamente para
mantê-la Intocável, a fim de que possam
explorá-la no futuro; - d() outro lado, o
nosso País, que não se deve deixar imobilizar, planejando e executando a sua ocupação racional e o seu desenvolvimento sus- ·
tentável.
·
A problemática da AmazOnia, que mobiliza atualmente grande parte da mídia internacional contra o Brasil, é conseqüente
·da .existência na região dos denominados
de!Hos transnacionais, tais como as agressões ao meio ambiente, os problemas Indígenas, o narcotráfico e a segurança e os
direitos à posse da terra pelas minorias
que lá residem, entre outros. A eliminação
desses delitos faz parte das premissas de
convfvio e equillbrio nas relações entre Estados, segundo ditames "da nova ordem Inter-

nacional".
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Entende-se assim que, se a problemática da AmazOnia é um problema mundial,_
ela é uma questão maior para o Brasilr Os
países desenvolvidos apontam nossas vulnerabilidades na AmazOnia, conseqüentes
da prática dos referidos crimes transnacionais na região. E Isso envolve questões de
soberania nacional.
Mais adiante, Sr. Presidente, nas considerações finais - e vou apenas ler uma, para que V.
Ex' me perdoe por ter ultrapassado o tempo, o
que não deveria fazer, mas o perdão é concedido
por antecipação -, relata o General Rubens Bayma

Denys:
A ocupação e o desenvolvimento da
AmazOnia fazem parte de uma manobra
geopolítica nacional de Integração do território brasileiro. É a úttima grande região a ser
realmente Integrada ao restante do País.
Urge acelerar a sua ocupação, preservando
os seus ecossistemas, a fim de que não se
pense que ela, por se encontrar vazia. não
pertence a ninguém. É a "fronteira do futuro•
que, Integrada e desenvolvida, proporcionará ao Brasil e à Nação a almejada posição
de grandeza.
Sr. Presidente, lamento que não seja possível,
num tema desta natureza. discorrer e mostrar atos,
fatos, a fim de que se Indiquem é:aminhos e se apontem soluções.
Ao final, devo registrar que a AmazOnia é nossa, do Brasil. Nós, os brasileiros, é que devemos ditar regras, impor condições para resguardar a sua
soberania.
Enquanto isso for possível, Sr. P~sidente,
através de vozes que se têm feito ouvir no Brasil
Inteiro, tenho certeza de que a minha vinda à tribuna não será desnecessária, não será lnconseqOente, porque lá fora ecoarão os ecos de protesto e aqui dentro a nossa defesa será inalterável e
inabalável.
Agradeço a V. Ex" e reitero o requerimento
para que V. Ex", na forma regimental, faça mercê a
este seu colega detenninando que se publ"tque, na
íntegra, o documento no DUirlo do Senedo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
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Inserida· m: lr""l-~~-' .. ;:_ : .•. :macional d: 7.000 l::n2, ao Norte do Continente
S••larneri:ano, a ?u-nazc:::. · .,;_;;;! ~rasileira compreende uma área de 5.029.321 km2,
constituída pelos Estados t!e f.:ndónia, Acre, Amazenas, Roraima, Amapá, Pará, Maranh!o,
Tocantins e Mato Grosso. Ela corresponde a 58,8% do território nacional -ou seja, mais" da
metade da enorme e:ttensão do Bras!!.
O valioso património amazónico, bastante diversificado em sua natureza, distribui-se pela
superficie e pelo subsolo de um território que corresponde a vigésima parte (l/20) da
superfieie terrestre.·Nele inclui-se uma biota de een:a de dois milhões de espécies, qüe vem a
ser um décimo da existente em nosso planeta. Os recursos lúdricos, disponiveis nas amplas
bacias lúdrográfieas da região, representam cera de um quinto (tiS) cla.s disP9nibilidades
mundiais de tgua ·doce. Conta com várias provlncias minerais. das inW ricu do mundo, ao Sul
e ao Norte cla.s c:alhas dos tios Solimões e Amazonas, de ferro, manganCs, ouro, cobre,
c:assiterita, bawdta, eaulim e outros minérios nobres e raros, e, mais r=temente, petróleo e
gis natural. Destaca-se. ainda, um potencial lüdrelétrieo da ordem de 100 núlhões de
quilovates (metade do total brasileiro).
Sllo a concentração e a grande diversidade dessas riquezas que têm provocado a
admiração universal e a cobiça i.uemacional, em rel3ção a nossa Amazónia.
Esta imenSa área ;~briga, além da vegetação de transição e de cemdo, a maior Coresta
tropieal úmida do mundo, que repmenta um terç:~ (113) 6 vegetação latifoliada do planeta,
para a qual se voltam, cada vc:z: mais, o interesse e a atenção das comunidades IUICional e
internacional, preocupadas com o impacto ambiental que poderá resultar de sua ocupação e
colonização. Temem que se repitam, nesta reserva florestal • erroneamente designada c:omo.
uDUimão do mundou • os mesmos crimes contra a natureza que desnudaram a superficie de
eor.tinente inteiros, como a África, a Ásia, a Europa e, mesmo, as Américas do Norte e
Central.
A comunidade int~macional ~ u Amazónia

Certamente, desde as primeiras noticias sobre a ime:tSiclão e as riquezas da regiio,
trazidas pelas primeiras expedições dos descobridores, espanhóis e portugueses, aiou-se na
eonseiéneia mundial um sentimento de admiração e de expectativas, em relação i Amazônia. É
eompreensive~ portant", o surgimento, nesse quadro, de um certo interesse, por parte de
empresas e palses estrangei:os, em interferir, de uma ou outra forma, nos destinos da imeasa
região, a fim de poder usufruir também das suas riquezas.
As primeifa.s notícias, a respeito, datam do iclcio do séaJ!o passado. O jornalista Carlos
Chagas, em recente reponagem publicada na revista· Manchete. em OS de julho de 1997,
referiu-se a um estranho mapa da América do Sul, redesenhado pelo capit!o da Marinha dos
Estados Unidos, Mathew Fawty, famoso ocean6grafo, c enviado i Seaetaria de Estado em
abril de 1817, em adenda a um memorando que ele havia encaminhado no ano anterior, em
1816, sob o título "Desmobilization of the Colony of Bruil". No ano, portanto, em que
havíamos passado a Reino Unido de Portugal e Algarves. No mapa ·e no memorando, ele
sugeria que os Estados Unidos tomassem a iniciativa de estimular a aiação do "'Estado
Soberano da Amazônia, incluindo a região limitada pelas Guianas, Venc:z:uela e CoiOmbia, ao
Norte, e, ao Sul, por uma llr.'la reta que começaria por São Luis do Maranhão C. hoje,
terminaria no ponto extremo em que Rondônia se limita c;,m Mato Grosso.
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A partir de então, at~ os anos setenta deste século, são inúmeros os registras cjessas
tentativas de interferência. Elas traduzi= sempre o firme propósito de obter do go\terno
brasileiro concessões para explorar os recursos da região, ou · nela realizar certos
empreendimentos em completo desacordo com os interesses nacionais. Dentre esses registres,
citam-se: o empenho, na segunda metade do século passado, repelido pelo governo brasileiro,
da Amazon River Corporation, que desejava autorização para explorar a nossa Amazônia
através de projetas de colonização; o relato de Nicia Villela Luz, feito há quarenta anos atrás,
sobre o plano do general James Watson Webb, ministro plenipotenciário de Waslúngton, para
que a Amazônia fosse destinada aos negros americanos, evitando-se que se repetissem as
condições s6cio-econõmicas que ICV&1'21ll à Guerra da Secessio; a tese japonesa de mandar
para lá os filhos de americanos com japoneses durante a ocupaçio da Segunda Guern; a
proposta americana feita ao Presidente Outra para o Bruil rec:eOcr excedentes populacionais
de Porto Rico; o desejo de colocar ali 200 mbes refugiados da Palestina; e, o projeto Hudson
lnstitute de criar um grailde lago na região. A nossa diplomacia regis&nl ainda a entrevista do
Bulo do Rio Branco com o Ministro do Exterior da Alemanha, Dario· Oswald de Rich«<fen,
em Berlim, em 1902, na qual o primeiro ouViu a seguinte declaração do segundo: "Seria
conveniente que o Brasil não privasse o mundo das riquezas naturais da Amazônia". Em
Genebra, o Presidente Epitácio Pessoa ouviu estarrecido uma proposta do Presidente Wílson
de internacionalização da Amazônia.
·
'

'

.

Em todas as ocasiões, o Governo brasileiro reagiu, opondo-se firmemente a elas. Dessa
forma, fomos nOs; bruileiros, que preservamos a Amazônia de wna devastação semelhante a
que ocorreu em outras Rgiões de floresta tropical úmida, na África e no Sudeste da Ásia.
'

A partir da d~ de 80, entretanto, as interferências estrangeiras assumiram também o
caràter de exigências feitas ao governo brasileiro para adotar medidas de preservação do meio·
ambiente e de proteção e assistência ~-populações indígenas que habitam a região. Tiis
exigências e a forma como elas vêm sendo conduzidas, através de declarações explicitas de
governantes estrangeiros ou da midia internacional, parecem traduzir um firme propósito de
transformar a região em um grande contencioso internacional.
'
'

Em 1981, surgiram as diretrizes do Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, com sede em
Genebra. Elas afirmavam claramente, ao se referir à Amazônia e à população indígena que a
habita, tratarem-se os mesmos de "patrimônios da humanidade e não dos países, cujos
territórios, pretensamente, 'dizem pertencer-lhes". E, ao que parece, essas diretrizes passaram a
sinalizar wna nova forma de ingerência estrangeira nos destinos da Amazônia brasileira.
Em 1986 e nos anos seguintes, tomaram grande incremento as campanhas internacionais
contra as devastações e queimadas das florestas amazônicas, promovidas por ONG's européias
e parlamentares norte-americanos. Destacam-se, dentre esses, os senadores Albert Gore,
Robert Kuten, Tun Wuth e John Heinz que, em comissão do senado americano, estiveram no
Brasil, em 19&8, quando foram recebidos pelo governo brasileiro em Brasllia e, após, visitaram
Rondônia e At:re. Tlllham W!do constatar os resultados das queimadas e das devastações da
floresta amazônica que, segundo lúp6tese formulada no Capitólio, a partir do final de 1987,
seriam responsáveis pelo efeito-estufa que havia elevado a temperaiUII do planeta naquela
época. Um pouco mais tarde, o Senador Bob Kuten chegou a declarar textualmente: " quando
està em jogo o meio ambiente e especialmente o efeito-estufa, u fronteiras nacionais do
imlevantc=" ( A Critica, ediçlo de 03 de fevereiro de 1989). Em seu excelente trabalho
intitulado "Amazônia: Planetarizaçlo e Morat6ria Ecológica"," Samuel Benchimol denomina
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essa qu~tão ce "A síndrome do Capitólio". Foi a partir.dessi "époC:O que passaram. a. s~ ~~
explicitas as negath"11!1 de empre:.Jmos para a construção de rodovias e de usinas lúdrelétricas
na •;gião. per parte dos bancos intemaCtu.aais de fomento, particulannente do BiRD. O
pre::!dente ées:e banco l:avia recebido do Senador Kasten uma cana, c:uja cópia circ:ulou em
Brasilia, n= ocasião, recomendando a negatiVa de empréstimos para realização de obras de
infraestrutura m região arnazônica.
Em 1989, ocorreu a atuação de-parlamentares europeus junto à Comwúdade Económica
Européia, no sentido de interrou.per o Projeto Grande Carajàs, de forma a iruoir a exploração
organizada d~ ".,.~ riqueza mineral.
Ainda dtl 1989, conforme relato do Senador Samey, publicado em "O Globo", de
domingo, 18 Jul93, o Presidente da França convidou o Presidente do Bras~l para participar de
uma reunião do Grupo dós Seti:, em Amstei-dan, c:uja finalidad~ era aceitarmos delegar aos
organismcs internacionais ( controlados por eles ), sob a invocação ecológica, parte de nossos
direitos relativos à preservação dos ecossistemas amazõni.cos, permitindo-lhes, assim. ditar
normas sobre o aproveitamento dos nossos reairsos naturais. O'"Presídente Mitterrand foi
sincero e declarou: "'s detentores da floresta amazõnica devem reconhecer que sua soberaitia
sobre ela é relativa". O atual Vice • Presidente dos Estados Unidos da América, o Sr. AI Gore,
justificava o seu ponto de vista: " A devastação ·é inacreditável e constitui uma das maiores
tragédias da história". "O que não é bem verdade", concluía o autor desse relatos.
Nessa mesma reunião do Grupo dos Sete, o chanceler da Alemanha, Sr Helmut Kohl,
disse que os países que formam o referido grupo precisam fazer um acordo com o governo
brasileiro, para que se estabeleçam normas sobre a administração da Amazônia. Defendiam
wna estranha tese de "defesa comparb1hada do meio· ambiente", através de uma estr'Jtura
supranacional que teria direito de intervir em nossas assuntos internos.
Recentemente, temos noticias de que o Sr AI Gore declarou que o Governo brasileiro
deve se convencer de que a Amazônia não é um patrimônio só· ilo Brasil e que a sua
preservação deve ser compartilhada com os demais palses que podem faze-lo.
As ONG internacionais, sem compromissos com os direitos de autodeterminação das
nações e dos estados, promovem movimentos de formação de opinião mundial em relação à
Amazônia. em diferentes países desenvolvidos, segundo os interesses próprios e idéias que
defendem. Alguns desses movimentos procuram criar um consenso de que a Amazônia é um
bem da humanidade e o Brasil não tem capacidade pari preserva-la:· Um dos meios utilizados
tem sido a colocação de ríiuneros de telefones à disposição ..do público para emitir opinião a
respeito dessa quest!o.
'
-A sobut111ia nacional e a geopolfdca mun4itzl
Eases fatos, tanto os do passado, quanto os do presente, fazem parte dos jogos de
interesse da geopoUtica mundial. A Amazônia é a· última região do globo terrestre que se
apresenta como um relativo vazio demogrtfico, com úbuloso potencial de riquezas, bem mais
atraente do que a Antártica. Por essa nz!o, desperta o interesse dos países mais desenvolvidos
que envida.m clorços para usufruir, de uma fornta ou de OUtra, dos seus recursos. Nlo
podendo faze-lo, por restriçOes da polluca brasileira, esses países, através de declarações de
seus governantes ou por meio de ações de ONG, lmõem e dific:ultam as ações nacionais na
ocupação e exploração dos recursos da regilo.
/R-,
Assim, o que há em andamento, com essas ingerências, é realmente uma disputa
estratégica no imbito da geopolítica mundial, na qual: • .«!~ um lado, estão os países
desenvolvidos que proc:uram imobilizar o nosso Pais em suas açõês
il~volVimento da
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Amazônia, certamente para mante·la intocável a fim de que possam explora-la no futuro; • de
outro lado, o nosso país que não se deve deixar imobilizar, planejando e executando a sua
ocupação racional e o seu desenvolvimento sustentável. :

Á problemática da Amazônia, que mobiliz:! atualmente grande pane da midia
internacional contra o Bra_,il, é conseqüente da existência na região dos denominados delitos
transnacionais, tais como as agressões ao meio ambiente, . os problemas indígenas, o
nan:otrifico e a segurança e os direitos i posse da terra. pelas minorias que lá residem, entre
outros. A eliminação desses delitos faz pane das prtmissas de convivia e equillbrio nas
relações entre. ~dos, s_egundo ditames da "nova ordem internacional". ·
Entende-se assim que, se a problemática da Amaz6nia é um problema mundial, ela é uma
qucstllo maior para o Brasil. Os palses desenvolvidos apontam nossas wlnerabilidades na
Amazõrúa, conseqüenteS da prática dos referidos crimes transnaciq(lais na região. E, isso
envolve questões de soberania nacional.
· · ·
Vale aqui apresentar o seguinte conceito 1 respeito:
À soberania. o $!~premo pcxúr de um pais como estado autónomo· identifica-u com a
manutençdo da Intangibilidade da noçdo, Jazendo valer, dentro de seu re"itórlo, a
grneralidade de suas decisões, assegurada a Jaculáatfe de autodeterminar-se e de cotiViW!r
com as demais nações em termos de igualdade de direitos.

Sabemos nós, brasileiros, ser incontestável o direito de soberania da Nação ·sobre a
Amazôrúa brasileira. EJa, é parte integrante do património nacional. Entretanto, esSe direito
inalienável impõe ao Governo brasileiro a responsabilidade de tomar mais eficaz o exerclcio da
autoridade governamental na região, lá incrementando a observância i lei c i ordem, que ainda
deixa muito a desejar. A principal razão reside na deficiência de recursos para fazer mais
presente c eficaz a ação governamental, onde ela se f:u: necessária, de forma a poder fiscáJizar
e coibir atos ilicitos, violências, agressões ao meio ambiente, c outros contrários aos interesses
'
.
nacionais.

Há que se fazer bem o dever de casa. Se não o fizermos de nada adiantará. como auto
defesa, lançannos contra o mundo desenvolvido a sua maior responsabnidadc:, que é
comprovada, pelo atual nível de poluição do meio ambiente, com os desastres conseqüentes na
camada de o:tõrúo e o· aumento de temperatura no globo terrestre.
A política ~biental brasileira, após a ampla reformulação realiz:!da em 1988, foi
implantada apenas cm seu estágio inicial. Os órgãos federais de fiscalização c acompanhamento
dessa politica nio tiveram a incrementação adequada • lBAMA, FUNAI, Policia e ~ta
Federal, sem citar os dos estados. O mesmo ocorreu com outru medidas de sustentaçio, tais
como o zoneamento ecológico e económico, que n!o tiveram a continuidade e a pr=teza
adequadas na implementação. O zoneamento ecológico c econõmico é a base de partida para o
planejarnente c 1 execução de uma correta politica de desenvolvimento sustentável para a
região.
É necessário que o Pais tome evidente a sua disposição e o seu empenho em corrigir os
desacenos da ocupação precipitada da região na década de 70, cujas conseqüências ainda se
fazem sentir cm Cace do rápido aumento populacional, sem que o mesmo fosse acompanhado
de uma correspondente adequação na csttlltln administrativa de governo.
Somente após isso, c quando o Pais dispuser de uma política ambiental e de
desenvolvimento sustentável para a Amazônia, acompanhada de plancjamentos c meios de
execução que façam prevalecer a observincia, na regilo, por nacionais c estrangeiros, das
generalidades das decisões governamentais, é que realmente teremos feito o nosso d~. A
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partir de então, '!innMtente respaldo na opinião da sociedade nacional, o Pais terá me!hores
condições de refutar. as ingerêncbs e pressões externas, de governos e ONG, contrárias aos
interesses nacionais.
A rigor, porém, não existe uma destruição da Amazônia. Na verdade, subsistem ainda
imensidões verdes, lugares onde jamais pisou o pé·do homem- a Calha Norte, por exemplo. A
área de floresta contínua corresponde a quase metade de todo o nosso território, possuindo
extraordinária capacidade regenerativa, sobre a qual quase nunca se fala. Porém, por
deficiência de uma adequada estruturação .dos órgãos federais competentes, continuam
ocorrendo na região as agressões ao meio ambiente, os ilícitos, os descaminhos e as violências
de toda a ordem contra as minorias sócio-ec:onômicas. E, disso se aproveita o nrundo
desenvolvido para realizar uma campanha orquestrada inti:macionahnente, c:ujo propósito é
caracterizar a incapacidade do Brasil de administrar a região de modo a justificar direitos de
ingerência nos seus destinos, que justifique uma intervenção .,~.. na nossa Amazôrúa,
com falsos argumentos humanitários ou antropológicos ( proteção das populações indígenas,
posseiros, extr.1tivista, etc. } e ec:ológicos. Da! surgem expressões que atentam contra a auto
determinação dos povos c a pureza dos principias e normas de con~vio entre as nações, tais
como soberania compartilhada, restrita ou limitada que n!o são m:onhecidas pelo Direito
Internacional Público. Elas são oriundas de declarações recentes de destacadas autoridades de
nlvel nrundial, que visam objetivamente enfraquecer os nossos áaeitos históricas de posse
sobre a região de mais de 3SO anos. E, constituem'parte da disputa estratc!gica já referida:
manter a AmaZônia intocada - reserva mundial de minerais, ágwi potável e biodiversidade.
Porém, não é portjue o Pais ainda não fez a contento o seu dever de casa que o Estado e
a Nação devem aceitar passivamente as ingerências e pressões externas contrárias aos
interesses nacionais. É preciso se ter bem presente que está cm jogo, antes de mais nada,
interesses da geopolitica internacional e, por isso, deve-se atentar para possíveis manobras
contra os direitos da soberania nacional sobre a Amazônia. Dessa forma, é fundamental que o
Estado brasileiro tenha capacidade de resistência politica a _pressões externas que, de alguma
forma, buscam interferir no direito de auto determinação da Nação sobre a região.
Entrewlto, cm mais de uma ocasião, essa capacidade de resistência mostrou-se pouco
satisfatória. Um exemplo = t e , nesse aspceto, oc:orreu no final de 1991, às vésperas da
Eco 92. O fato, de grande repercussão nacional, foi a anulação da demarcação, já existente,
reafwtda segundo os ditames da Constituição de 1988, das 19 áreas indígenas lanomami,
envolvidas por áreas de preservação ambiental ( FLONA do Amazonas e de Roraima e o
Parque do Pieo da Neblina }, feita em 1988, c, cm seguida, realizado uma nova demarcação,
dessa vez em uma área reservada continua com mais de 9 milhões de hectares. O Governo
inglês intermCdiara insistentemente, junto ao governo brasileiro, para que mHzasse uma nova
demarcação das referidas terras indígenas, dessa ' vez confonne pretendido por ONG
internacionais, c:aso contrário, afirmava avalizando diplomatic:amente a referida pretertSio, elas
boicotariam à referida reunião internacional,. É oportuno dizer que tal icvisão s~ deveu !
perseverante ação da Sra Cláudia Andujar, que desde meados da d=da de 70, quando chegou
ao Brasi~ vinha lutando pela demarcação continua da Rgião lanomanü, coincidentemente uma
ric:a provinc:ii mineral.
Também, não têm sido rara as oc:asiões, .em que o governo brasileiro se viu
praticamente compelido, por insistentes gestões de governos estrangeiros, feitas a nlvel
diplomático, geralmente cm c:aráter de urgtnc:ia, a consentir na entrada de expedições de
pesquisas c:ientlfic:as à Amazônia, sem que os solicitantes tenham atendido adequadamente às
exigências da legislação brasileira que regulam as mesmas, com vistas ! resguardar os direitos
nacionais de compartilhar dos conhecimentos adquúidos.
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Constáuações finais

Atualmente, o mundo desenvolvido tomou maior consciência das potencialidfdes da
região e dos beneficies que ela possa trazer -para todos os paises, se bem preservada e
adequadamente exploradL AJ ingerências estrangeiras se fazem mais intensas, inclusive através
de declarações de aftas autoridade:~ governamentais Internacionais.
Caso o Pais demonstre incapacidade de eliminar a prática dos üicitos, das agressões ao
meio ambiente, da violência e dos desmandos na rcgiio, essas wlncrabilidades poderão servir
de sustentação a ações Internacionais de maiores intensidades.
Para fazer face ao atual quadro, de tentativas de' internacionalização de nossa Amazônia,
que já é secular, cabe ao Clovemo brasileiro manter sua lndicional postura politica, finnc e
dccidicb, de resguardar permanentemente os direitos de autodeterminação do Pais com relaçlo
ao fUturo da rcgiio. Postun que nlo aceita coexistir com a poSStõilidade de ceder a pressões
ou e:.cigências estrangeiras contrirlas aos Interesses nacionais, por menores que elas sejam.
· Mas, que nlo w.cile em atende-las quando forem do Interesse da N~o.
'
I
,
,
A ocupaçlo e o desenvolvimento da Amazônia fazem parte de uma manobra geopolitica
nacional de lntegraç!o do território bru~1eiro. É a última grande região a ser realmente
integrada ao restante do Pais. Urge acclen.r a sua ocupação, preservandc; os seus ecossistemas,
a fim de que não se pense que ela, por se encontrar vazia, não pertence a rúnguém. É a
"fi:cnteira do fUturo" que, integrada e desenvolvida; proporcionará ao Brasil e a Naç!o a
almejada posição de grandeza. •
'

'

Ao contrário do que se alardeia na núdia internacior:al, o Brasil possui uma consciência
ecológica tão amadurecida a ponto de abrir espaço disposições sobre o meio ambiente na Carta
Magna do Pais. fato inusitado entre as demais nações. ·No que respeita às populações
indígenas, em nen!rum outro pais do mundo tEm elas merecido áreas tão extensas e até
desmedidas quanto as que o Brasil lhes vem generosamente prodigalizando. Porém, ainda não
se executa no Pais uma politica indigenista que contemple adequadamente os direitos das
populações indlgenas, ·em seus diferentes estágios de aculturaç!o, embora o Estatuto dos
tndios, em vigência, seja bastante completo a respeito. Por outro lado, não se tem conduzido,
também, uma politica. de terras que assegure os direitos de posse das núnorias lá residentes,
protegendo-as dos avanços de noYllS frentes de ocupaçlo: • dos novos assentamentos
agropccuários, dos madeireiros, garimpeiros e toda a sone de aventureiros. A extraçlo de
madeiras de lei de áreas de preservaçlo ambiental e de rcscrw.s indigenas continuam sendo
feitas impunemente e muillis vezes com o conluio dos responsáveis pela liscmzaç!o.
A Implantação do SIPAM/SIVAM significa um largo passo para a incrementação do
controle da · regiilo. Entretanto, para acompanhar o aumento significativo de dados de
informaç!o que serio fornecidos pelo novo sistema. será necessário acclen.r a implementaç!o
dos órglos federais de fiscalizaç!o, acompanhamento e sustentaçlo das politicas estabelecidas
para a prevençio dos denominados delitos tran.sMcionals na regiio, de maneira que eles
possam utilizar com presteza e eficiência o enorme volume de dados informativos que serio
recebidas do novo sistema. Caso contrário, haverá desocnllcio de informações.

A Polltica de Defesa Nacional, enviada ao Congresso Nacional para aprovaç!o, tem
por finalidade lixar os objctivos para a defesa da Naç!o", estabelecendo nas diretrizcs a missão
de "proteger a Amazônia brasileira com o apoio de toda a sociedade c com a valorizaçlo da
presença núlitar".
.
.
. .
.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo\ - V. Ex'
seráàtendido, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- 1. Presidência comunica .ao Plenário que a sessão e~;wcial
do Senado Federal destinada a reverenciar a msmória do Deputado Luis Eduardo, marcada anteriormente para hoje, dia 20, será realizada em outra
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi·
dência recebeu o Ofício n• 25, de 1998, na origem,
de 20 do corrente, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econõmicos, comunicando a aprovação,
em reunião realizada no último á.a 19, do Requerimento n• 12198-CAE, solicitando providências junto
ao Tribunal de Contas da União no sentido de que
sejam realizadas diligências acerca da movimentação de recursos oriundos de convênios finnados entre órgãos federais e o Estado de Rondônia. (Diversos n• 14, de 1998)
A matéria será encaminhada ao Tribunal de
Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Volta·
mos à lista de oradores.
'
Concedo a palavra à nobre Senadora Emma
Fernandes, por vinte minutos.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco.IPDT- RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para fazer algumas considerações
sobre informações que obtive junto ao Ministério do
Planejamento a respeito da destinação dos recursos
aprovados pelo Congresso Nacional para combater
as conseqüências do fenômeno El Nino no final do
ano de 1997.
O Congresso Nacional aprovou o projeto,
oriundo do Presidente da República, transformado
na lei n• 9.574197, que previa a liberação de R$150
milhões. O principal argumento foi a necessidade de
implementar ações de redução de desastres, seja
por meio de medidas destinadas à recuperação e reconstrução de danos causados, seja de ações preventivas.
À época, no final do ano, já estávamos aqui, e
o parecer do Relator Inclusive afirmava que a exposição de motivos do Sr. Ministro do Planejamento lnformava que o crédito tem por desiderato reforçar a
dotação orçamentária que atende as despesas com
o sistema de defesa civil. A necessidade de proceder a esse ajustamento decorre da previsão de cará·
ter meteorológico, associada ao aquecimento das
águas do Oceano Pacífico. Recentemente, inclusive,
foram observadas alterações climáticas que provo-
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cani a situação de calamidade pública e de estado
de emergência no Estado do Rio Grande do Sul.
Também alinnava o Sr. Relator:
Assim, entendemos que o Poder Executivo, mediante este projeto, responde à
ação legislativa da comissão c~ada (a comissão que elaborou e analisou a questão
do El Nino, tendo leito um relatório).
O Poder Executivo assume pró-ativa·
mente suas responsabilidades pela segurança dos cidadãos de nosso Pais ante os
enormes riscos causados por esse fenômeno climático de proporções mundiais.
Então, o Congresso Nacional, Deputados e Senadores, reunidos já no período de recesso, portanto
a Comissão Representativa- da qual, inclusive, fize·
mos parte, representando o Bloco de Oposição no
Senado -, votou e aprovou a liberação dos R$150
milhões, solicitada pelo Presidente da República.
Na época alertamos que havia um detalhamento maior da aplicabilidade e da destinação daqueles
recursos. Assim mesmo eles foram aprovados.
Diante da ausência do maior detalhamento da
destinação dos recursos e em lace da gravidade da
situação, que atingia- e continua atingindo- tanto a
Região Nordeste quanto a Região Sul do Pais, encaminhamos um requerimento ao Ministério do Planejamento, datado de 19 de janeiro de 1998, solicitando as devidas infonnações, especialmente em relação à utilização das verbas, critérios para distribui·
ção e identificação dos Municipios e Estados que seriam contemplados com aqueles recursos da ordem
de R$1 50 milhões.
No mesmo sentido, em junho de 1997 haviamos enviado ofício ao Ministério da Agricultura, para
solicitar, em nome dos agricultores gaúchos, a adoção urgente de medidas para minimizar os prejufzos
ocorridos em decorrência das mudanças climáticas
verificadas, que comprometeram a produção, principalmente no nosso Estado.
Segundo a resposta do Ministério da Agricultura, foi constitufdo um grupo de trabalho, através da
Portaria n• 480, de 21 de novembro de 1997, integrado pelas várias instâncias daquela Pasta, com o
objetivo de promover o efetivo acompanhamento das
informações técnicas disponíveis sobre o El Nino e,
se necessário, a proposição de medidas preventivas.
A verdade dos fatos é que, apesar da aprovação dos recursos no final do ano passado e dos estudos realizados pelo Ministério da Agricultura, o pior
não deixou de acontecer, seja por meio dos efeitos
das enchentes na fronteira do Estado do Rio Grande
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do Sul, seja pelo agravamento, agora, da fome no
Nordeste brasileiro, diante da grave seca que assola
aquela região.
No Rio Grande do Sul, na fronteira e em ou·
Iras regiões do Estado, quase uma centena de muni·
clpios, milhares de lamnias, 15 mil desabrigados e
lavouras inteiras, de diversas cutturas, foram atingi·
dos, aumentando ainda as difiCUldades impestas
pela atual política, que es1á comprometendo a economia do inlerior,IXliTI graves OOflSE!(jiilnci sociais.
Apesar disto, do drama vivido por milhares de
. pessoas e do esforço dás autoridades municipais
para a obtenção de apoio, praticamente nada foi lei· ·
to do ponto de vista ofiCial, seja por parte do Gover·
no do Estado do Rio Grande do Sul seja por parte do
Governo Federal, que, de certa forma, lavaram as
mãos para as dificuldades e o desespero dos gaú·
chos e brasileiros que, em munos casos, perderam
tudo, sua produção, sua moradia. seus pertences. en·
fim, que ficaram na rua da amargura e do abandono.
A mesma snuação, deconente do abandono do
Governo, ocorre agora no Nordeste brasileiro, em
conseqüência da fome resuttante de uma seca pre.
vista e anunciada, que vem agravar ainda mais a
reaJidacle crOnica. de miséria. de 'pobreza mantida e
explorada e da. fatta de polfticas para aquela região
sofrida e merecedora de atenção especial deste Govemo -e de qualquer outro. .
'
· · O nosso requerimento fundamentou-se nisso,
até porque as manchetes doS jornais de janeiro de
1998 alertavam: 'Estados que não precisam recebem verba anti·EI Nliio', 'Dinheiro contra EI Nliio
favorece base governista'. Essas foram as manchetes de matérias detalhadas, que continham os nomes de Parlamentares.' Os R$150 milhões seriam
distribufdos no Brasil, para, segundo o crnério, redu·
tos eleitorais e troca de votos e não para ajudar os
atingidos pelo fenômeno El Nliio. isso está comprovado agora, Srs. Parlamentares.
Recebemos lnfonnações do Ministério do Pia·
nejamento e Orçamento, que, respondendo ao nos·
so questionamento - perguntamos sobre os critérios
adotados para a liberação de recursos-, disse-nos:
.

'
.
A Política Nacional de Defesa Civil es·

tabelece que o objetivo principal da Defesa
Civil é a redução dos desastres.
Sof.cno que este dOcumento seja anexado, na
Integra. ao meu pronunciamento. Vou ler alguns Ire·
chos do documento:
'
No final do ano de 1997, a snu&ção
agravou-se pela incidência do fenômeno El
Nlfio, sentido em várias regiões do Pais, o
que obrigou a Defesa Civil Nacional a preocupar-se não somente com as medidas de
recuperação e reconstrução de danos cau·

sados por aquele fenômeno meteorológico,
como também com as ações preventivas
para evitar rnaiores·danos no futuro.
Essas ações de redução de desastres
abrangem quatro programas básicos:
: . .,. Prevenção de Desastres
- Preparação para Emergências e Desastres
- Respostas aos Desastres
-Reco~o•
Vejam bem que está. estabelecido aqui o criJé.
rio segundo o qual esses recursos deveriam chegar
aos Municlpios.
, ·
No texto, ainda se diz:
Desse modo, todos os convênios ceie. brados com Estados e Municfpios para libe. ' ração de recursos seguem rigidamente os
objetivos dos programas acima referidos.
F'onalmente, os critérios para seleção dos
beneficiários são técnicos, é:om alcance sociaL
Sr. Presid~nte, Sr"s. e Srs. Senadores, não reflete a verdade essa conespondência, essa afirma·
ção do Ministério do Planejamento e Orçamento. Os
R$130 milhões, segundo as últimas noticias veicula·
das na imprensa - antes R$150 milhões-, foram
distribuldos neste Pais segundo um critério eleüorelro, na busca de veilda e compra de votos para a votação de matérias 'de interesse do Governo, princi·
palmente para a votação da reforma da Previdência.
' Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, no meu
Estado do Rio Grande do Sul apenas dez Municfpios
receberão recursos, sendo que aproximadamente
· 100 Municlpios foram atingidos; inclusive, em muüos
deles; foi decretada calamidade pública e süuação
emergencial.
Diga-se mais, Sr. Presidente: não entro no mérito da importância desses recursos. Sei que todos
os Municlpios do Rio Grande do Sul precisam de di·
nheiro, porque nunca passaram por uma snu&ção de
tanta centraf1Z8ção de recursos e de desmantela·
manto do poder municipal, para que prefenos e vereadores f~quem nas mãos de Governadores e do
Governo Federal, para que manobrem sua vontade
e até sua disposição de permanecer munas 'Vez"s
nos Partidos de Oposição.
Digo isso com todo o respeno que tenho pelos
Municlpios do Rio Grande do Sul. Vou fornecer a relação de lodos os Municfpios aos Srs. Senadores,
para que cada um. na sua atribuição de f1SC31izar o
dinheiro púbriCO e a ação do Poder Executivo, confi·
ra de perto se os recursos que estáo chegando aos
seus Municlpios foram destinados à solução dos
problemas decorrentes do fenômeno El Nlilo.
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No Rio Grande do Sul, está escancarado o problerila. Todos os dez Municípios receberão algo em
torno de R$80, R$100, R$200 e R$300 mil. Mas um
Município, reduto ele~oral do Ministro dos Transportes, EliSl!U Padilha, vai receber R$1 milhão. Sei que
esse recurso é necessário. Sei que o Município de
Tramandaí, no Rio Grande do Sul, vai fazer bom uso
desse dinheiro, porque sua administração é competente e responsável. Mas está escancarado que há
privilégio político-ele~oreiro.
Vou mais adiante, Sr. Presidente e Srs. Senadores. T ai ~ção, diante das Informações do Mi·
nistério do Planejamento, não poderia ser dHerente,
pois analisamos o que está ocorrendo em outros Es·
tados e os números Informados dão conta precisa
menos da existência de uma política de prevenção e
de recuperação dos efe~os do El Nii\o e mais de
uma farta distribuição de recursos, voltada a atender
a demandas elehorais, às vésperas de l/lllações, como
vem se repeli! Ido ao longo da história deste Governo.
O jornal O Globo do dia 18 de maio - portanto,
de dois dias atrás- divulga o seguinte:
Aprovação de reforma custou R$130
m11hões
'
A aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos De·
pulados na semana passada custou ao
Governo algo em torno de R$130 ·milhões,
em liberações políticas, fe~as desde o dia
29 de abril, de dotações orçamentárias para
convênios de municípios com a Caixa EconOmica Federal para programas sociais e
para ações de Defesa Civil combatendo os
efe~os do fenômeno El Nli\o, provenientes
de um crédito suplementar aprovado pelo
Congresso Nacional no fam do ano passado.

Portanto, essa é a mesma verba a que me refiro. À época. alertei sobre isso e estou denunciando
que se está fazendo porrticagem com o dinheiro do
povo brasileiro.
No mesmo jornal, é d~o:
De acordo com o ministro dos Trans·
portes, Eliseu Pad~ha. no período da Vota·
ção 00 destaque da «Jade rn{nima para aposeroidoria- que o Governo pertleu - as duas
(
rubricas seriam utilizadas para atendimento de
pleitos políticos dos partamentares. Para pro1
\ gramas sociais - que englobam obras de ha·
• bilação, saneamento e ilfra-estrutura urbana
- lornm iberaclos R$70 milhões. Na Secreta·
ria de Políticas Regionais, dentro oo créd~o
relativo a El Niõo, foram liberados R$61,5 ni·
lhões, de 29 de abri até a últina sexta-feira.
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De acordo com levantamento no Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro (Siafi), as maiores liberações ocorreram nos dias próximos às votações. Em 29
de abril, a Câmara começou a votar emen' das aglutinalivas propostas pela Oposição.
Dia a dia, as verbas foram sendo libe-

radas
Eram votações mais simples para o
Governo, em que caberia à oposição a tarefa de ter os 308 votos necessários para a
aprovação. Mesmo assim, nesse dia, saíram
R$15,6 milhões de recursos da Caixa e
R$5,3 milhões do El Nliio. No dia seguinte,
mais R$9,8 milhões para os programas sociais e R$4,3 ITIIlhões para o El Niiio. Em 4
de maio, as fiberações foram retomadas,
num ritmo menor na Caixa e maior no EJ
Nliio. Nada saiu para programas sociais
nesse dia Mas saíram R$10,2 nithões para o
El Niiio. No dia seguinte, véspera da votação
oo destaque da Idade mínima, mais R$14,1
nithões para o El Nliio e R$1.5 milhão da Caixa. No dia da vocação, fornm R$6,4 mlhões na
·· ·
Caixa e R$1 nilhão no El Nli\o.
Com a wória nos demais destaques
na semana passada, acelerou-se o fluxo de
liberações. No dia da votação (13 de maio),
saíram R$3,9 nilhões para os programas sociais e R$3,3 milhões para o EJ Niiio. No dia
seguinte, a Caixa distribuiu R$13,9 milhões
para programas sociais e a Secretaria de Políticas Regionais R$5,8 nilhões para o El Nliio.
Então, vejam Srs. Senadores, não é a Oposição que está dizendo, é o Diário Oficial que aponta
as liberações, são os dados que a ~rensa recolhe.
Penso que temos que nos indignar ciante disso. A éstribuição de recursos não pode adolar esse tipo de critério. Recursos têm que passar, sim. por Parlamenta·
res. mas de todos os partidos, em todos os momentos
e nas oportunidades certas. Hoje, recurso público é fa.
tor de barganha e de venda e COflllra de voto.
E ainda diz mais a matéria:

"De acordo com um técnico do Gover·
no envolvido na liberação política das verbas
orçamentárias, há ~inda uma reserva de recurso nas duas rubricas. Mas as tiberações
agora vão parar. O que o Governo pretendia
em termos de dividendos polítiéos com elas
já obteve. Para o segundo turno da Previdência, o Governo não espera' surpresas e
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acha que não vai precisar soltar mais dinheiro para obter os votos favoráveis.
- A tomeirinha fechou. Quem conseguiu liberar, fiberou. A ordem agora é parar o
jogo - disse o técnico.•

Isso é vergonhoso para o Congresso Nacional!
Eles de$fazem toda urna luta que vem se travando
nesta Casa e no Parlamento como um todo de recu·
perar o respeho, a credibilidade, dizer que anões de
orçamento, que corruptos aqui não existem mais. E
estamos vendo Isso!
Registro, Sr. Presidente, lamentando profunda·
mente que tais fatos continuem acontecendo. E
peço que esta matéria, que não ntoda, seja publica·
da na Integra junto com este meu pronunciamento,
para que, amanhã ou depois, possamos realmente
conferir se o que está a imprensa mais uma vez de·
nunciando condiz com a realidade.
Para concluir, acrescento que o Rio Grande do
Sul, que sentiu de argumento para a justificativa enviada ao Congresso Nacional, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, contou com a destinação
de recursos para apenas 10 Municípios, na ordem
de 4 milhões, quando havia um 'estudo de que no
mínimo de 15 a 18 milhões seriam necessários para
socorrer aqueles que foram atingidos.
'
As lavouras foram destruídas, as casas foram
levadas pela água, as famOias foram desabrigadas,
tivemos pontes tombadas, estradas comprometidas
e interrompidas até.
Ao mesmo tempo, também segundo os dados
fornecidos pelo Ministério do Planejamento, os recursos alocados - e aqui quero chamar a atenção
dos Srs. Senadores - nas Regiões Norte e Nordeste
principalmente, na sua quase totalidade, destinaramse para outros fins, com destaque para outras obras,
que podem ser importantes, como, por exemplo, um
projeto de construção habitacional, desde que
quele Municfpio casas já tenham sido 'atingidas ou
estejam em locais de risco. Pode-se, então, oferecer
um projeto para retirar aquelas pessoas daquela região. AI é que está o diferencial. Em alguns Municí·
pios não caiu uma gota de água, não houve enchente nenhuma. Mas tem que construir ponte e o recurso está aqui para bueiros e pontes! Quer dizer, não
há orientação e, por Isso, precisamos fiCar atentos.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, gostaríamos também de chamar a atenção para essas
destinações às Regiões Norte e Nordeste, para gale·
rias de águas pluviais, bueiros. Estou resumindo por·
que quero apenas marcar a posição, a denúncia e a
comprovação. Esse dinheiro foi desviado. Talvez
chegue aos Municípios e é muho bom que assim
seja, porque neles temos falta de dinheiro. Mas es·
peramos que não usem o fenômeno El Nlllo para a
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cata de votos e a barganha. e principalmente a pressão em cima de Deputados e Prefehos.
Nesse sentido, Integro-me aos protestos de
muhos brasileiros excluldos do processo produtivo,
dos desempregados, apoiando a reação dos Prefeitos deste Pais que estão aqui em Brasfiia, nessa
marcha memoráve~ chamando a atenção para o trata·
mento que os Municlpios têm recebido, clamando para
que sejam ouvidos, quase não suportando a carga de
difiCUldade que vive a grande população brasileira. ·
Da mesma forma, registro a minha Indignação
pela forma como se tratam as tristezas e os inlortú·
nios deste Pais, pela forma como se manipulam, se
realizam manobras sórdidas de favorecimento, ações evidentes de corrupção, de hipocrisia e barganha
que Infelizmente ainda existem aqui, Inclusive dentro
do próprio Congresso Nacional, por Intermédio e sob
a regência do Poder Executivo, e o que é mais gra·
ve, com o dinheiro do povo.
O mais triste é que, na verdade, a ação e rea·
ção do Presidente FemandÓ Henrique Cardoso já
não consegue esconder a total falta de sensibnidade
e de humanidade do atual governo e· dessa ideologia
neoliberal diante da miséria, do desabrigo, da fome e
da falta de perspectivas económicas e sociais para
uma grande parcela da sociedade brasileira, e lnclu·
sive muhos ainda .chamados de vagabundos e outros tantos ameaçados constantemente de prisão.
A fome dc.s innãos riordestinos que atinge dez
milhões de pessoas e o desabrigo dos conterrâneos
gaúchos e de outros Estados, além do sofrimento
comum, exige que os brasileiros, nesse momento,
reflitam sobre a shuação atual, analisem protundamente o compromisso do atual Governo com o povo
brasileiro e com os destinos desta Nação.
• O momento é de ·s01idariédade aos que têm fome
e aos que j:>erderam tudo, mas também é de exigir~
sejam adotadas políticas estratégicas que dêem concições para o povo produzir, sustentar-se com cignidade
e altivez e desenvolver-se em sua plenitude de senas
humanos,' e principalmente que se exija dos representantes polílicos mais transparência e seriedade no
desempenho de suas alividades públicas:
Esse era o registro que queríamos fazer, Sr.
Presidente, solicitando que, juntamente com nosso
pronunciamento, seja publicado a conespondéncia
recebida do Ministério do Planejamento, bem como
a matéria do jornal O Globo, do dia 18 de maio, para
fins de consulta posterior.
Muno obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. EMIUA FERNANDES EM SEU
:PRONUNCIAMENTO:
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
SECRET,\RI.\ EsPECIAL DE POLÍTICAS ltEGlONAIS
DEPARTA.\IF.NTO DE DEFESA CML

Infonnaç:io CGPA/DEDEC
Assunto: Resposta ao Requerimento de Infonnação ng 028/98.
Referência: Memorando n: 030/98-ASPARIMPo"; de Ú/3/98

Em atenção ao Memorando n2 030/98, de 11/3/98, no qual são
solicitadas infonnações sobre os ~os liberados decorrentes da Lei n.A
9574/97, a fim de instruir resposta ao Requerimento de Informações N.A
28, de 1998, de autoria da Senadora Emília Fernandes. infonno a V.Sa. o
seguinte:

1. Critérios adotados para liberação de recursos

A Politica Nacional de Defesa Civil estabelece que o
objetivo principal da Defesa Civil ê a RLDUÇÃO DOS DESASTRES.
Para o alcance desse grande objetivo, faz-se necessário desenvolver
ações com a fmalidade· · de diminuir a ocorrência e a intensidade desses
desastres. Entende-se por desastres, qualquer evento adverso causado
pela natureza e/ou pelo homem que venha trazer danos ao meio ambiente
ou às populações.

Embora não seja comum no Brzsil a ocorrência de grandes
desastres causados por terremotos. maremotos, ciclones, e outros, aqui
convivemos freqüentemente, com des:!!::r:s naturais na maioria das vezes
cíclicos. previsiveis. principalmente ~ inundações, os deslizamentos de
encostas, vendavais. enxurradas e secas. causando danos . humanos,
materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econõmicos e sociais.
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Ol!,·iJil .1 .:ssl!~ 1!\'entos advé:sos. :li (rectientemente um .
:;rande \'Olume Jc ::olicit~cões a I!Sta .::~crctaria Espec.ial de Politicas
Regionlis. 1!. :~os O::itimos ;;nos. ·:em ;lurnentando ..:onsidenvelmente '·'
número de pleitos. atendidos conforme crite:ios técnicos.
~o ii na i do ano de I99i. a situação agravou-se pela incidência
do ienõmeno • El Nino ... sentido em várias regiões do pais. o que obrigou a
Defesa Civil ~acion:tl a preocupar-se. não somente com as medidas de
recuperação' I! reconstrução de danos causados por aquele fenõmeno
meteorológico. como também com as ações preventivas para evitar maiores
danos no "futuro.

Essas ações de redução de desastres abrangem
Programas básicos:

-

-

- Prevenção de Desastres

-

• ru:yaur.yau

. .

fJdJCL L;.uac&!)C:U\.o.aG.)

c

quatro

........ _... __ _
.u~Q.)""'""

- Respostas aos Desastres
- Reconstrução
Desse modo. todos os convênios celebrados com Estados e
Municípios para liberação de recursos, seguem rigidamente os objetivos
dos programas acima referidos.
Finalmente, os critérios para seleção dos beneficiários são
técnicos, com alcance social, visane1o atender às populações carentes, de
baixa renda. justamente aquela .parcela :mais vulnerável aos danos
causados pelos desastres. Além do enquadramento dos pleitos nas ações
de Defesa Civil. é realizada uma . :tlwise téCnica ;do projeto,
especialmente dei orçamento e das plarulhas' de c:uStos.
·

2. Nome do Projeto ou obra, com respectivo valol' e proponente, e
aiada.ldeadficaçào do Estado/Município.

O quadro, em · anexo, apresenta a relação dos
Municípios/Estados, atendidos pela Defesa Civil, com o objeto do
convênio e o valor respectivo. Os proponentes são os prefeitos e os
governadores. .J •
··
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3. Data e valor dos empenhos.

Tendo em vista que· a fita com a dotação orçamentária só foi
disponibilizada para empenho. ~q noite de .do dia 29.12.97, toàos os
empenhos foram emitidos nos dias 30 e 31.12.97.
4. Data e valor das verbas já liberadas.

Até a presente data, foram liberados os seguintes recursos,
conforme quadro anexo:
S. Previsão (data, valor, e destino da verba a ser liberada).

O valor a ser liberado será igual ao valor empenhado,
conforme consta do quadro anexo .

. O destino da verba será o benefici:írio do recurso (a Prefeiturjt
Municipal ou o Governo do Estado), conforme consta do quadro ane.'to.

QUanto a data prevista para tais liberações, depende da
Programação Financeira que está sendo estabelecida jWlto à Secret:uiá do
Tesouro Nacional. Segundo a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
do MPO há perspectivas para liberação desse recursos ao longo do II
Trimestre de 1998.

• Em, 03

de Abril

B

dF-1

Pedro.Augustii"Sangua~tti Ferreira

Diretor

de 1998.
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..., .,:aJrt4S1'tA10 DO PUHE.JAMEH7'0 E ORCAUEKTO • UPO
tleP.!'U.IIII& ESPEClAL C! ..ounc.u·RECHCtwS
:;oRCE."UCAo-c:tEU.L C! EI.AICRACAO. J.COM~AHH.UIENTO ll AVAUACÂO • C=o.
.t.COIII'ANKAUEHTO Cl COHY'baOSIUJST'DIACOfi:OOS

EXEII=O DE "97

·-

-

'

-
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'
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ACOMPAHKAMEJrfTO CE CONVtNfCSIA.AIS1'D;ACOROOS

EXERCICIO DE 1997
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ACOMt'AHHAiiEHTO DE CONVtHIO$JA.IUSttSIACORDOS

EXEIICIClO CE 1997

ACOMPANIIAMENTO DE CONVÊNIOS/AJUSTES/ACORDOS
EXERCÍCIO DE 1997

ESTADO

Qtde.de
Municípios

ACRE
ALAGO AS
AMAPA
AMAZONAS
BAHIA
CEARA
ESPIRITO SANTO
GOlAS
MARANHAO
MATO GROSSO
MATO GROSSO (GOVERNO DO ESTADO)
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
I'ARAIIJA
r ARAIIJA (GOVERNO DO ESTADO I
PARA NA
PARA
PERNAMBUCO
I'ERNAMBU\0 (GOVERNO DO ESTADO)
PIAUI
RIO DE JANEIRO

02
lO
04

os

SI
36
lO
14
07
20

09
58

67
41
15
32
53
06

TOTAL

500.000,00
2.514 000,00
600.000,00
895.00000
11.634.224,14
s 671.660,22
I OJJ068,29
6 166 096,40
1.305 000,00
7.250.000 00
7.000.000,00
2.983.618,19
11.998.892,00
9 196 576.36
2.500 000.00
s 750 302,30
3 499.999,90
.8 473.280,72
372 818.00
5 024 000,00
1.300 000.00

CASAS

500000,00
444 000,00
400000,00
500000,00
4.741224,14
563 321,00

480000,00

1910000,00
6 532.472.86
510000,00
550 000,00
1.303 280,72
4 724 000,00

OUTROS(•)

2070000,00
200000,00
395.000,00
6893000,00
5.108.317 22
IOJJ 068,29
6.166 096,40
825000,00
7250000,00
7.000 000.00
2.983 618.19
lO 088 892,00
2 604 103,50
2.500 000,00
5.240 302,30
2.949 999,90
7.170 000,00
372818.00
300 000,00
1.300 000.00
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'
RI() DE JANEIRO (CRUZ VERMELIIA
100.000,00
BRASILEIRA
.
800.000,00
RIO DE JANEIRO (GOVERNO DO
soo V'..i\:.~·" i
ESTADO)
i
4 192499,00
2 682.~0·1.Ç•) i
RIO <iRANDE IJO NORTE
sso 000.00
32
330 GOO.O(l I l934 000.00
4 264 000,00
1\10 GRANDE DO SUL
lO
.
. 530000,00
RONDONI.\
i
S300UO.OO
02
I!()R,\IMA
400000,00
400000,00
01
SANTA CATARINA
I 149 999,90
07
I 149.999,90
"7370 000,00'
SAOPAULO
6 820000,00
550 000,00
38
SERGIPE
1100000,00
02
I 100000.00
.
I
200000.00
SERGII'E (GOVERNO DO ESTADO)
200000,00
09 •
TOCANTINS
: . I
2550 000,00
3.300 000,00
750000.00
..
( •) Rccons1rução de mfra-es1ru1ura urbana (pontes, rede de galeuas de ibruas pluv1a1s e bue1ros) .
Ob~: Toht•lu e/(rhorciÚa liJ>ctrllr Jo.'i JaJu.o; úa ( "uord.:llaçdo-<ieral Út! f:lahoraç·dn, Accmrpauhanu!llfll ~ A 1'(1/iaçih' (< "( ii·:A)
dd St.•crwantt 1-~'1"''"'"' J.: l'olit"·a... llt.•gionai.t Ju Mmi.ttt!rm elo l'lau.:jame!ll/fl.

I

------

----

--

•
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O GLOBO
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s\provação de refonna custou R$130 milhões
~"ne

a oerrota da semana a1!Bnor e as~~ oa Mmll\ll pa$IOa na emu.ca oa Preotidênc~a. Governo libeoou vt!llas

· Rudolfo Lato .

_ _ _.;...;;.;.;._;.~.;._;....,....~ ...

;. i!lusU.!A..A aprovaçlo cia rdor•
:ma da Prevtdinoa em pnmeiro
~turno na Oman dos Depvtaàos
'111 seman~ passada custou liD ~
•wmo a.Iao em tomo de RS 130 mi•tt&s. em lll>eraç6g polltlc:as. feltas desde o"'ilii29cfe abril de dô;âçõ~ orçamentúl&s para con~iot de munic:íplos coma Caiu
.Ec:onõmtc.a federal para llrii8R·
rimls todais e pua açOes ele De·'fês& Civil combatendo os eleitos

·~~~õmeno El!'l1llo, pzvvaúen•fet' de um crWto suplementar
aprovado pelo Conrresso 110·llm
-deano passado. De acordo com o

ministro dos Transportes, Ellseu

.f~lha.

no per!odo da ~o·

do destaque ela Idade IJiiaima·pa-que o GMr·
IIJ"eclev-.. cluanubdauer1J1D utllizadu pua at••""'mento
· 4e pleito• poUttcos clot parir
Sl~illares. Pan prorram"
qw enclcbllll. obru ele
.
u.çio, aaneamento e IDh ee
a urbanl! - forullliber.-

--.r&~

&:'-

•o-

~ 70 milh6es.

Na ScnWi&

tica ~ dlllb'o do
QIÕ!Ito rdativo a El Nlllo. lonm

• ·

~

RS 61.5 mllh&oil, ele 29
de abril até a últlrM ama-feira.
·

De acordo com levantamento
no Sistema ln:eando de Áccmpanhamento Financeiro (Sia.ll), as
maiores Jiberações ocornrllll'l
· nos dias priJXimos ts wtaçOcs.

Em 29 de abril. a amara co~
çou a vow emend" qluttnativu propostas pela OpOctçiO.
. Dia. dia. .. wrba tonm
eelldo ftbaaóat

Eram votações I!Ws simples

para o Governo. em que uberia l

opotiçlo a uma de ter os 308 ~

tot neeeswtos para a aprova•
çlo. Mesmo uslm. nesse dia, saJ.
ram RS 15,611111h0es de recursos
da Cabra e RS 5.3 mllb6es do El NI.6Q. No .dia lfllllnl:e, JDiis RS 9.8
mllllões pan os prolfi!IW :10dail e RS O mBhlles pano El Nlao. Em 4 de lll&lo... ·.llbenções
loram J""maMn ftWII dtmO-DOI' 111. Caiu e maior no FJ Nlllo .
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Nada Wll para progruw soc:iaiJ
nesse dia. Ma& aalnm RS :lU milhka para o El Nlilo. No dia guintc, v~ra da votação do
destaque c1a Idade lllln!ma, mais
RS 14.klllh6es para o El Nllio

e

RS 1.5- mllhlo. da Calza..No dia da
votaçl.o,lanlr.! RS 6,4 milhões na
Caiu e RS I mil!ião no. El Nillo.

Com a 'VIt6ria nos demais CC$·
:aques na semana IJ"isada.a:e!t:otMe o fluxo cie liberações. No
dia da votaç!o (13 de maio). saíram II.S 3.9 milh6es ~:~ara o• progrJm;u $0dais e RS 3.3 milnõ-..s
I:Ja1a o D Nino. No dia seguinte.~
Caiu distribuiu RS 13.9 milhões
I:Ja1a programas sociais e a Seae:ana de Politicas Reg~ anais RS S.S
milhões para o El l'iiflo.
Depois das mortes do lioer do
.Luís Ecluudo loúgalhles, e do ministro das
Comunlc:açOes, Séllio Motta. o
Governo teve que mormul.u a
sua coordenação poUtlc:a pua eosas wtaçOes. Os lideres dos pu·
"tidos ,ovemisw pas$31"3lTill diVIdif a W'da de Luis Eduardo de

Governo na

amua.

coordenar a vat&çlo em plaWio.
O cantata do ExecutiTo com os
parlamaltans para o ate!ldlm:n-

to dos pleitos pol!tic:oa - IIlles
tareia de Motta -foi diWlldc entre 1>s ml!llstros da Prevlder.cia.
Waldeck Ome!as, e dot Transpor·
tes. Eliseu P&dllha. e o secretário-

~ral

da Pnsideacia. Eduardo
Gnetl. Albl deles, mesmo tora
do GJvaao para tratar da ca:npaMA para a ~çio de Fenwulo
Henrique .Cardoso, o ex-steretá·
TIOiler ai da Presidência Eduardo
Jo!'fe ajud~ Ele tinha montzdo.
nos tempos em que estava no Planalto, uma plllllllha co:n os n<>mes de c:ada parlamentar e os assuntos do seu lnteresJe.
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Depott ® .:tn«a. m

ao,ompanhou u articulaÇÕes

'·

Na semllll& em que o G<M:rno
foi derrotado. o grupo atu_l2.U de
lorJOa mais lndepende!lte/Na stmana pusada o presidente
accmpanhou a articulação III&IS
de perto. Para virar o resultado
aáverso da semana a!ltericr. Fernando Henrique partiu att para
a&=sões verbais - chamlllldo

os que YOt&ram amtra o Qn-emo
c!e banda podre e os que se apc>

tenum cem menos de 50 anos de

Ug&bundos- e os Uderes ameaçaram oi descontentes com esp~ do partido. O ~nétodo !»de ter dado alium multado. Mas
certamente u verbas ajudaram
na \1rada dos wtos. Deputados
que votaram c;OIItl"a a idade mfnilllll e que es1211emana lll\ldllram o
voto ttver.un emendai atendidas

.-De aconlo com um t!cDico do
Ciovenlo envolVIdo na llbençio

po!ltlct das verbu orÇUl«D~
rias. alllda h1 uma taerva de re-

cmsOI DU duas rulntc:u. M.u &s
llbet~Ç6es apz Ylo parar. O que
o -Goftrno ~endla tm tennos

de cllvldeDdoll polliiCDs c:om das
'jt obteW.· Pua c ~ t11r110

da PreV\d.enCJa o Gove111o nlo espera surpreus e acha que lllo va1
preciSar soltar mals dinheiro para obter os vote» favoráveis. ..

- Atomeirinha lec:twu. Quen:
conng::au liberu, llberou.·A·ordem agora é paru o IOiO- dlsst
ot~cuco.

entre uma votaçlo c~

trte.Do o. ckpallid~ lia.
O deputa;lo SalaUel. Cãrnlho-·
(PP5-PE), por exemplo, conseguiu que o Governo alendesn
~:Jarcialmente,~:om

RS 2C tnil. z.

sua emenda de RS 150 mil p.ua a
construç!o de casu populares
em JaboaU.o (PE). No dia 6 de
mato, votação da k!ade 11\lnlma.
Salatiel 1110 loi votar.. Na ü1t11112.
quarta-lein.. votou stm nos demais destaques. A liberaçio dos
m:unos para Jaboatlo ocorretJ
no dia 11 de maio, aegunóa-letra.
O deputado Roberto Pessoa.
(Pf1,CE) t cutro exemplo. Na vo~da Idade m1nllxla ele se abstM.

Na. quarta-leJra. votou snn.

T~nodia

Udemalo, omuDldplo de Arac:aU {CE) recebeu
RS 17.S mii~:Jara collltnllr um sbtema de abastedmerrto de tguzL
Pane dos ft!CUrSOI da emenda de

tiftBDI ~ qaiDhio ••
M libera cOes de~~ tli.o
apenu aos <Ciepu-

1e resmngir&l!l

tac!os que resisttam a votar com c:
Governo. Mesmo Joveraistas
mais fiéis, como os UdeM do~
~- obtivaa%11 favores: tio
dia 8 de maio, por esenplo.~
cretana ce Pol1licu ~ liberou RS 400 mil pva Jaaltlap
(MC). munldplo da base elelfwal
doliderdo PTB;Paulo ~r.
O cliahero IIAo teri mmpdo para aç(les de Defesa Civil. ~para
uru obra de infrHstniWrl urbana. r;u dlttmas r•manas a~
um destlllou RS 1.5 miNo para
Te6tllo Otoni (MCl). buc denbn!
do llder do PSDB. A#.do ~-E
o Uder do PMDB. GedddVIetraUma.(BA),

também COIIIetl'lt!.i R~

.COO mil para a ccnstruçAo dorum
açude em BrumadQ. aa Babla:w
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
será àtendida, na forma regimental.
·
A Presidência prorroga, de ofício, a Hora do
Expediente, por 15 minutos, para ouvirmos comuni·
cações Inadiáveis que estão programadas, sendo a
primeira do Senador Esperidião Amin; que tem a pa·
'
lavra por cinco minutos.
A SRA. EMIUA FERNANDES (BiocoJPDT- RS)
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a
palavra a nobre Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS.
Pela ordem.· Sem revisão da oradora.) - Dada a urgência do assunto, Sr. Presidente, registro que estamos sendo Informados; neste momento, que está
havendo confronto, Inclusive tiros e espancamento
de pessoas, em uma manHestação organizada pela
CUT e pelos trabalhadores deste Pais, aqui em frente ao Congresso Nacional. Já sabíamos dessa manifestação, Sr. Presidente, mas está havendo confronto entre poficiais e a população brasileira.
Portanto,.pedimos a V. Ex', Sr. Presidente, que·
·
Interceda, em nome do povo brasileiro, para que as
manHestações democráticas, a tristeza, a fome e o
desemprego, neste País, sejam respeitados.
· Estão ar as ·pessoas feridas, entrando aqui,
pois colocaram os .cães em cima delas. Aqui está
chegando o Senador Eduardo Suplicy com as pessoas feridas, e isso llão pode acontecer num País
que se diz democrático! .
· ·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) .:... Senadora Emília Fernandes,
peço a V. Ex'. que colabore com a Mesa para a manutenção da ordem nesta sessão.
·
Solicito ao Senado· Eduardo Suplicy; por mais
válidos e justos .que possam ser os motivos que S.
Ex' possa ter, que colabore com a Mesa para que S.!
mantenha a dignidade e o respe~o devidos ao Sena·
do Federal. Este não é um recinto que possa ser Invadido, muno menos sob o patr'ocínio de um Senador da RepúbriCB. ·
Com relação à Intervenção da Senadora Emília
Fernandes, a Presidência deseja esclarecer que os
assuntos relacionados com a manutenção da ordem
pública, nas vias públicas do Distmo Federal, não
são de responsabilidade da Mesa do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional lamentar que
haja incidentes dessa natureza.
Embora tenha motivos para desoonf~ar, daqui
de dentro deste recinto, sem a visão do que está se
passando lá fora, de que confrontações dessa natu.reza não ocorreriam, se as lideranças das manHesta1
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ções populares conduzissem as suas manHestações
também com responsabilidade e se privassem de
ameaçar o patrimOnio público, Invadindo-o de forma
não programada e não razoável.
Não tenho conhecimento de que o Congresso
Nacional · tenha-se recusado a receber representação de nenhum segmento da sociedade brasileira que deseje aqui expressar, em ordem, suas
manifestações de apoio ou de protesto com relação
a qualquer assunto.
Prestado esse esclarecimento, concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Biooo/PT- SP)Sr. Presidente, desculpe_
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, estou com a palavra, e o Senador Suplicy vai aguardar.
·
·
O SR. EDUARDO SUPUCY (Biooo/PT- SP) Eu vou aguardar.
,
·
·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC)- V. Ex'
vai aguardar democraticamente.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Biooo/PT- SP)· Democraticamente, V. Ex' me permne um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Vai
aguardar democrática e responsavelmente, como V. Ex'
sabe ser, e vai ser. E vai ser1 E vai ser1
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena·
dor Eduardo Suplicy, V. Ex' não está autorizado a
desrespeitar esta Casa!
O SR. ESPERIDIÃO AM1N (PPB- SC)- E V. Ex'
vai respeitar seu colega e vai aguardar1
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
garante a palavra de V. Ex', Senador Esperidião
Amin.
'
() SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para
uma comunicação Inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a gravidade das circunstAncias obrigam-me a valer-me deste momento para lazer um apelo ao bom senso. Não será a emoção
que vai Imprimir o rumo que esta Casa deve tomar,
não apenas para o momento, mas para as conseqOências do momento.
V. Ex' disse mu~o bem, Sr. Presidente, quando
salientou que o Congresso não se tem furtado a colaborar para que haja diálogo. E vou invocar o testemunho do próprio Senador Eduardo Suplicy, que, na
semana retrasada, na semana passada, ontem e
hoje,' participou pessoalmente de Iniciativas que ti·
nham como objetivo propiciar o diálogo entre os representantes das entidades que estão liderando e
coordenando a greve das Universidades Federais do
Brasil com o Governo. Deputados de todos os Parti·
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dos, se!" exceção, ~ Senadores participara,-.. ainda
cntem e hoje pela manhã, de encontros Q:>·~ têm
como Óbjetivo evitar, Sr. Presidente, Srs. Sen<! ~ ~·es.
que se chegue à confrontação física.
A confrontação física é a mais primária da:. 1·.mas de diâlogo a que o ser humano está continc ,, ·· .
ciado. 'Certamente, é a mais elementar, mas é à "m-_.
nos pàssfvel de sucesso e de êxito. A controntàçã,.
trsica lamais vai permitir que se chegue a uma condusão racional, sensata, lógica, que olhe o presente
e perscrute o futuro.
E 'repito: quando amem tivemos o encontro
com o Presidente da República em exercício, Sena·
dor Antonio Carlos Magalhães, foi o Presidente do
Senado, Senador Geraldo Melo, que, juntamente
com o nobre Senador Josaphat Marinho, imprimiu as
tinhas para o diálogo que hoje se procurou estabelecer e no qual o Congresso está procurando agir
como mediador. Nós não podemos negociar. O Congresso não tem autoridade para negociar entre uma
Instância de Governo e o comando de greve, mas
tem procurado mediar essa questão. E aqui laço o
registro independente de sigla partidária: o esforço
para o diâlogo está sendo Ido sob a égide das prer·
rogalivas do Congresso Nacional, mas não podemos
lazer a negodação por sermos integrantes do Congresso Nacional.
Esse momento delicado obriga e impõe a que
cada um de nós dê a sua contribuição da sensatez.
e não do seu inverso, da moderação, e não do ex·
cesso, porque, repito: o excesso e a confrontação
são ações e reações primárias dos seres humanas;
não são as ações ou as reações desejáveis para um
momento delicado, em que há aspirações e carências graves na sociedade brasileira. Só o diâlogo
pode permitir que se desfllldem tais questões com
um mínimo de possibilidade de sucesso.
Agora, que acredito ter dado a minha modesta
contribuição para o nobre Senador Eduardo Suplicy,
Parlamentar que sempre lustrou esta Casa com as
suas colocações C:orretas e educadas - penso que
minhas colocações pelo menos permitiram que as
coisas chegassem ao seu leho natural -. desejo, Sr.
Presidente,lormutar um apelo a mais a V. Ex".
OtÍando terininamos a reunião, hoje pela manhã. com a participação dos d'ri;!'lntes da Andifes,
da Fasubra; do SJnasele da ~·IOOS, e deixamos as
entidades preparando aquilc cue seria a pauta minima para um armísticio, Que· é a cessação das hostilidades; roo é a paz aihaa:, mas a Interrupção das
hostilid3des. Usándo uma linguagem figurada, foi
essa a 'expressão que Utilizei,' pela manhã. aqui no
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espaço cultural da Câmara. Os i>ontos pani o armifl.
ticio contêm a não efetivação do corte de pagamentos no dia 23 de maio próximo vindouro. Os pontos
para o armistício compreendem a volta a um proc:esso de negociação e, consequentemente, à c:esaaçAo
do estado de greve, com a mediação do Congresso.
Não vou ncminar Parlamentares, mes entendo pes·
soalmente cue a participação das COinissõ88 do
Educação da Câmara e do Senado no deslinde dessq, questão aaria uma relativa segurança aos l8pl&o
ssntantes dessas entidades no desenvoMmenlo
desSe processo de negociação.
· ' .· • ·
Sei que os Incidentes que estão a ·oc:oner,
mencionados pela Senadora EmiUa Femandlls e que
serão mencionados pelo Senador Edüaido Suplicy,
lêm outros componentes, mas esse ~lllnte 4
crucial, porque a greve das universidades federais já
dura cinqüenta dias, com prejuízos para tódos e
principalmente para a própria Instituição da escola
púbfiCB brasHeira.
·
Eu, que sou professor da Universidade Federal
de Santa Catarina, sinto Isso como profissional.
como professor, antes de ser Senador. A busca do
ãaálogo, Sr. Presidente, pressupõe a disposiç4o da
sensatez, da racionalidade, da compreensão ·e do
desprendimento. E o Senado tem leito e5se esforço.
Agora que vejo aqui no plenário o Sehador Josaphat Marinho presente, quero, mais urna Vez. reilerar que a participação de S. ·Ex"," tanlti' Ol'lteni;
quanto hoje, na reunião no Espaço Cultural. folrwlto
importante, como assim o lol também a manifestação do nosso Presidente em exercfcfo; Seilador Qe.
raJdo Melo, na reunião que ontem tivemos, com
presença do Presidente da República em exerclcio;
Antonio Carlos Magalhães.
• ·:
. · · .· . : ;
É o registro que gostaria de fazer. Tenho certe.
za de que o Senador Eduattlo SOpriC)' também trànl
aqui contribuição importante, .até porque· partqxxl
das quatro reuniões a que me referi. Essa era ·a colocação que gostaria de lazer e que et atei Ido i'laã~
ver. Penso que a Casa precisa mobillzar ainda rnals
energia na busca do diâlogo, mas é preciso qUe
sociedade brasileira saiba que nós, do Senado F~
dera!, não temos sido omissos numa ~o tão
grave e importante.
·
Muho obrigado.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) ·Sr. Presidente, peço a palavra para urna corwnlc:ação inadiável, como Uder do Bloco de Oposiç40 e
do Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy, a Mesa dará a palavra a.'l/, Ex(

a
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Gostaria apenas de dizer-lhe que, como estamos em
sessão, temos um rito a cumprir e há dois Senadores Inscritos antes de V. Ex', também para fazerem
comunicações inadiáveis. Sorocito paciência a V. Ex".
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda. que está Inscrito para uma c:omunic:ação Inadiável.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM) -Sr.
Presidente, o Senador Eduardo Suplicy seria o ter·
ceiro Inscrito?
'O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senador Suplicy não está Inscrito, mas a Mesa dará a
S. Ex', como Uder do Bloco da Oposição, embora
não fosse este o momento da.••
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mas o
momento é este!
'
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena·
dor Pedro Simon, a Mesa saberá Interpretar o Regimento e dirigir a sessão.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- E o momento social também, Sr. Presidente.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
tem conhecimento das circunstânçlas especiais que
cercam o peãldo do Senador Eduardo Suplicy para
fazer sua Intervenção. Pede apenas a compreensão
de S. Ex' para que ouça seus Colegas que se Jnscm.
verem antes, tarmém para commicações Inadiáveis..
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -Os CoIGgas cederão a vez. Sr. Presidente, para S. Ex" falar primeiro.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mélo) -Se eles
cederem. Senador Pedro Simon. ••
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - É só
V. Ex" ter boa vontade e pedir-lhes Isso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Se eles
cederem.••
.
O SR. PEDRO SIUON (PMDB- RS)- V. Ex"
é que não quer que eles cedam.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Eu não.
Se eles cederem eu darei a palavra agora ao Sena·
dor Eduardo Suplicy.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Eles
vão ceder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
não deve dialogar com a Mesa. Não crie para o seu
amigo que está na Presidência da sessão urna difi·
culdade desnecessária: além daquelas que já enfrentamos, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- V. Ex"
está criando urna difoculdade desnecessariamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
tem a palavra, Senador Gilberto Miranda. ,
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. O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM) - Colaborando com V. Ex' e com o nobre Colega Suplicy,
.cedo a minha vez. desde que seja pelo tempo de
cinco minutos - tempo destinado para aqueles que
usam da palavra para urna comunicação Inadiável.
.O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Gilberto Miranda, a Mesa agradece a V. Ex' e
concede a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
. dessa fonna cumprindo o rito regimental.
. O SR. EDUARDO SUPUCY ,(Bioco/PT- SP.
• Para urna comunicação inadiável. •Sem revisão do
· orador.) - Senador Geraldo Melo, nesses llltimos
dias V. Ex' tem realiZado um esforço de entendi·
mento para tentar administrar e fazer com que o
Congresso Nacional, a Casa do povo, possa agir
como que uma lnterm6diária, urna lnter1ocutora de
toda a sociedade brasileira junto ao Governo. Confonne disse o Senador Esperidião Amin, sou testemunha desse esforço que V. Ex' tem realiZado desde que assumiu a Presidência da República. lnteri·
namente, o Presidente Antonio Carlos Magalhães.
Sr. Presidente, é do conhecimento de todos
que lmlmeras entidades representativas dos traba·
lhadores, como a Central Única dos Trabalhadores,
a Contag, os que participam do Grito da Terra; alguns representantes do MST, de diversos partidos,
entidades, dezenas, talvez centenas ou milhareS de
entidades, resolveram vir hoje a Bras ma, com o Intui·
to de chamar a atenção das autoridades do Governo
Fernando Henrique Cardoso para as mais altas ta·
xas de desemprego, que têm caracterizado a economia nesses llltimos meses - são as mais altas taxas
registradas, segundo o IBGE e o Oieese, nos llltimos
14 anos. Essas pessoas vieram aqui para sofocilar,
, tanto do Congresso como do Governo, medidas urgentes para resolver esses problemas.
Eis que, até proplJ!IIlllndo para que a manifestação fosse ordeira, pacifica, os dirigentes da Cen.trai Única e outras entidades estavam num caminhio, à cfiSiânc:ia, num lugar onde, acred~o. a Mesa
do Senado houve por bem designar para 6s mani·
testantes. Não estavam eles se utilizando da tribuna
que aqui foi feita, mais próxima do Congresso, no
·meio do gramado ~ se não me engano, essa tribuna
foi feita por Iniciativa do; hoje MinistrO do Supremo,
Senador Mauricio Corrêa -,que seria. justamente um
parlalório público para ocasiões como essa. .
Péssoa5, aos milhares, focaram perto do camirihão; outras avaliaram que deveriarri focar mais próximas do Congresso. Postaram-se lnllmeros policiais
militares, alguns com "armas, com bombas de gás la·
crimogêneo, . llllt1oS com cachorros. Observei, no
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momento em que fui para lã, por volta das três horas,' que alguns jovens estavam, por alguma razão,
descontentes e resolveram empurrar as grades próximas da lateral do gramado.
Preocupado com aquela ação que observava e
tendo a certeza de que VICente Paulo da Silva e outros dirigentes iriam pedir calma a todos, mas observando que o caminhão não tinha som potente o sufi·
ciente para fazer chegar aos que estavam aqui, próximos dessas grades, os apelos desses dirigentes,
resolvi andar depressa para lá e dizer ao V~eentinho
que a sua palavra, que pedia calma, não estava chegando aos manHestantes. José Maria Almeida, do
PSTU, também pedia a todos calma, para que se
realizasse uma manHestação que todos queriam que
fosse pacifica.
Foi nesse instante que, tendo diversos policiais
militares jogando bombas de gás lacrimogêneo e andado com cavalos para lá e para cá, algumas pessoas ficaram feridas, uma delas com certa gravidade
- ainda não sei a eltlensão do ferimento, porque o
seu olho ficou inteiramente machucado por causa da
explosão de uma bomba de gás'lacrimogêneo perto
dela.
O SR. PRESIDEKTE (Geraldo Melo) - Sena·
dor, se é uma das pessoas que V. Ex" trouxe ...
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Exatamente.
O SR. PRESIDEKTE (Geraldo Melo) - Quero
apenas lhe informar que determinei que o Serviço
Médico do Senado a atendesse.
O SR.' EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Mu~o obrigado.
Foi esSa mesma a minha intenção, Sr. Presidente: na hora em que vi a pesSoa machucada, disse ao V~centinho: 'Pode dizer que eu vou levá-la ao
Serviço Médico do Senado', que era o lugar mais
próximo que 'eu conhecia. Quando estávamos nos
encaminhando para cá, andando, encontramos uma
outra pessoa também ferida por bomba de gás lacri·
mogêneo, e a trouxe·conosco.
Vmha, portanto, Com essas duas pessoas, pela
rua que fica aqui em frente ao Senado, quando· se
postaram diante de mim os policiais militares. Eu,
então, me Identifiquei. Disse: 'Sou o Senador
Eduardo Supliéy e estou levando estas pessoas
feridas ao lnédico para um atendimento de urgência'. Eis que, ao invés de abrir o caminho, o policial militar colcicou ·o cachorro sobre mim, com a
instruÇão de' morder a minha perna. Felizmente, o
cachorro moldeu alienas a calça.

Felizmente, Sr. Presidente, não estou ferido,
apenas vou trocar de roupa. No entanto, esllanho
que o respoosável pela segurança não tenha, pelo
menos, tomado possfvel que pessoas sob seu co ·
mando soubessem o que fazer diante de s~uações
·como a que descrevi. Quando um Senador da República diz a uma pessoa o que eu disse, ela não po·
deria agir como agiu. Aflás, o bom senso diria isso.
Não sei que treinamento teve esse policial militar,
que estava recendo ordens de outros, de terceiros,
que lhe disseram: 'Não deixe passar! Não deixe
passar!'.
Como é que um Senador não pode chegar a
sua Casa. trazer uma pessoa que está ensangOen·
tada, obviamente ferida?
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que solicite, de
pronto, aos responsáveis pela segurança que ajam
com bom senso. Na medida em que a manifestação
prossegue, é preciso que haja um entendimento
para que ela seja concluída com bom senso, pacificamente, inclusive com aquilo que o própno Senador
Esperidião Amin estava observando.
Aqui entrei emocionado c:Om o fato - o que era
natural, Sr. Presidente. Não tive de forma alguma a
intenção de desrespeitar o meu Colega Senador Es·
peridião Amin. Inclusive, percebi que a Senadora
Emilia Fernandes estava se pronunciando sobre os
acontecimentos e por essa razão é que chamei a
atenção para o fato de que cachorros estavam a
morder um Senador, Sr. Presidente.
Era essa a manHestação que gostaria de fazer.
Considero da maior importância que tanto V. Ex",
como·.Presidente, como todos os Srs. Senadores,
possam colaborar para auscultar esse grito de protesto contra taxas de desemprego tão altas. Arlás,
como será votada matéria nesse sentido, que o Senado Federal realmente exariüne as causas ein profundidade e propànha soluções de emergência, já
que o Ministro do Trabalho, outro dia, ao assumir a
Pasta, disse que não havia crise de emprego no
Pars, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEKTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy, o passado de V. Ex" no Con·
gresso Nacional me autoriza a dizer, com· grande
tranqüilidade, que a participação de V. Ex" nesse
episódio há de ter sido no mais atto sentido - a seu
ju(zo ..:. do interesse nacion31.
Entretanto, Mesa pede a V. Ex" que com·
preenda que o Senado Federal não pode considerar·
se - riem ele, nein a Câmara dos Deputados - res·
ponsável pelas taxas de de:Semprego, nem pelas taxas de juros, nem pela situação de crise que possa,
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eorentualr(!ente, ter justifocado a manffestação a que
V. Ex" se refere. · '
O fato 'que V. Ex" acaba de narrar expressa
·apenas um erro de julgamento lamentável da parte
de urna autoridade policial. O que V. Ex" me pede
para fazer é um apelo aos que comandam a força
pública. no sentido de que detenninem aos agentes
que ajam com prud<lncia e bom senso. Penso, Senador Eduardo SupUcy, que esse apelo, essa ordem,
essa orientação, deve existir tanto da parte do Governador Cristavam Buarque, a quem a Policia Militar do Distrito Fedelal é subordinada. quanto da parte das autoridades abaixo do Governador, que comandam a força pública. Acredfto que o bom senso
seja uma regra a que lodos estão sujeitos, mas o
que nos parece ser de bom senso, evidentemente,
não pareceu a essa poriCial.
·
·
Sinceramente, creio que Interpreto
pensamento da
se disser a V. Ex" que, com relação
ao Senador Eduardo Suplicy, o Senado Federal lamenta profundamente o que ocorreu. A
pede
apenas a V. Ex" que nos ajude, inclusive compreendendo a sftuação especialmente ãdfcil em que se encontra alguém que tem que conduzir a transftoriedade que me coube conduzir neste momento. Peço a
V. Ex" que me ajude a fazer entender que o Senado
Federal e o Congresso Nacional não podem envolverse em nenhuma operação prática que tenha a ver com
a manutenção da ordem. A nós c:orrpele apreciar e
avaliar o que venha a oconer. A n6s c:orrpele Interferir,
com a nossa autoridade, parn que o nosso Pais e as
nossas instituições não sejam postos em risco.
V. Ex" hã de convir que há uma coisa que nenhum Senador poderia pedir à f,4esa: é que concordasse com o desrespeito ao Congresso Nacional,
com a Invasão desta Casa. ou com a depredação do
patrim6nio púbfJCO.
' '
O SR. EDUARDO SUPUCY (B1ocoiPT- SP)Sr. Presidente, obviamente V. Ex" sabe que tudo
que ocorre em frente ao edfffcio do Congresso Na·
clonai, no gramado, é de responsabilidade do Congresso Nacional e da Mesa. Inclusive os eventuais
responsáveis pela segurança ali estão respondendo a ordens da Mesa do Congresso Nacional.
POde ser que tenha havido, então, uma forma ina·
dequada de procedimento, mas aqui a responsabiUdade é do Congresso: V. Ex" inclusive já determinou que o 'Serviço Médico atendesse àquelas pes·
soas. Mas foi exatamente por terem sido esses
dois rapazes feridos no recinto do Congresso 6
que solicitei ao Serviço Médico que os atendesse.
Espero que não seja nada grave.

casa

245

ANAIS DO SENADO FEDERAL

o

casa

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - O Jato
está expflcado.
Eu queria apenas fazer um apelo a V. Ex".
Chegou ao conhecimento da Mesa que a Senadora
Senedfta da Silva, agora, estaria lá, lentando lnterfe. rir novamente no processo de prisão ou Uberação de
pessoas, ou tentando botar pessoas para dentro ou
para fora do Congresso Nacional. Tenho receio de
que, desnecessariamente, porque nenhum Senador
pessoalmente vai manter a ordem lá fora, venha, depois. a se materiatozar outro incidente que tenhamos
que lamentar.
Apelo a V. Ex" que nos ajude no sentido de
convidar todos os Senadores que estejam pessoal·
mente participando dos episódios para que venham
participar dos trabalhos nonnais da nossa Casa.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoJPT- SP)Sr. Presidente, como os Parlamentares foram convidados a expressar também o seu sentimento e ouvir
a manffestação, Isso terá que ser realizado com o
devido bom senso.
. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre
esse assunto, o que tinha a dizer já disse, Senador
Suplicy. Apenas quero declarar que a Mesa do Congresso Nacional não deu nenhuma ordem especffi·
ca. mas não quero retirar dela a responsabilidade
que tem e que assumo Inteiramente.
. ·A Mesa do Congresso Nacional não poderá au·
torizar a Invasão do Congresso ou a depredação do
patrimOnio púbroco. Enquanto estiver nesta posição,
não farei isso. Espero que o bom senso a que V. Ex"
se refere presida todos os acontecimentos e que tenhamos urna solução a contento geral. A mais completa de todas será a realização de urna manifesta·
çlo livre' dos trabalhadores e do povo brasileiro, no
local que fies foi designado para Isso, com toda segurança e tranqUilidade, propon:ionando segurança
e tranqüllidade também para os trabalhos do Congresso Nacional.
: i O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- sPlV. Ex" contará com a minha colabonlçlo na def.a
do palrimõnio público, da Casa de Leis e, lncluaiYe,
dos representantes do povo, para que nlo sejam
mais atacados por cachorros.
. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meb)- Agradeço sinceramente a V. Ex' e conoec1o a palavra ao
Senador Josaphat Marinho, para uma COtiUik:açlo
inadiável, por cinco minutos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para
uma cornunlcaçAo Inadiável. Sem revislo elo 018•
dor.) .;. Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, na
. sessio de ontem, cuidei brevemente do problema da
'
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sreve nas 52 universidades federais. e concluí fazendo um apelo em nome da comunidade da Universidade Federal da Bahia para que a Mesa do Senado assumisse uma posição de Intermediar solução,
já que a grave se estende por mais de 40 dias.
Como se estende a todo o País, pois que se
alarga a todas as universidades federais, a lnteiVenção do Senado seria eldrnmamenle converienle, V. Ex"
assim admitiu.
Naquela oportunidade, salientei que não era
hora de proceder-se ao julgamento da legitimidade
ou Pegitimidade da greve, mas que se Impunha a inleiVOnção de uma das Casas do Congresso Nacional na tentativa de pOr termo à divergência entre a
comunidade universitária e o Governo. V. Ex' não só
recebeu atenciosamente o apelo como lhe deu desdobramento. Em boa parte em razão disso, à noite,
e já então com a presença de vários Deputados Federais, V. Ex" leve oportunidade de eicpor o que aqui
ocorreu ao Presidente do Senado, ora no exercício
da Presidência da Repüblica.
Os entendimentos· estão se desdobrando. Não
são fáceis, evidentemente. Mas, ·em razão de tudo
quanto ocorreu ontem, estão se desdobrando.
Ocorre, porém, qúe hoje a Folha de S.Paulo
publica notícia segundo a qual em órgãos do Ministério da Educação se declara que ali se faz tudo
para evitar a sauação limite, que lradllZ na possibili·
dada da intefVenção nàs universidades.
Ora, num instante em que se cuida de buscar a
solução que tranqüilize o meio univers1tário e o Governo, não parece próprio cuidar de uma medida que
direta ou lndiretamente possa agravar a sauação.
A notrcia acrescenta que a idéia da Intervenção
pode desdobrar-se em função do Decreto n• 1.480,
de 3 de maio de 1995, 111Je pennite ao Ministério
adotar detenninadas medidas e punir as chefiBs que
não as atenderem devidamente.
Não vou analisar profundamente a matéria; o
espírito de agora é o mesmo de ontem. O que desejo é ponderar que não é hora de falar, de qualquer
modo, de Intervenção nas universidades, porque
isso só faz criar mais difiCUldades a uma sauação
que já não é tranqüila. E. ao fazê-lo, desejava ponderar- já aí ponderar- que não pode o Ministério
da Educação entender simplesmente, linearmente,
que aquele decreto autoriza punir os reitores como
se fossem chefiBS suoordinadas ao Ministério da
Educação. Os reitores não são chefes em atenção
a autoridades superiores do Ministério da Educa·
ção. Os reitores não são órgãos da confiança do Ministério; os reitores são órgãos da confaança da co-

munidade universitária, que os escolhe em lista trf·
plice, apenas para ilma nomeação final pelo Governo.
Ademais, a Constituição declara que as universidades Jêm autonomia técnico-científiCa, administra·
tiva e financeira. Não é possível, portanto, pretender·
se -e não acreórto que o queira lazer o nobre Minis·
Iro da Educação - translo~r os reitores em simples chefias sujeitas à punição por parte do Ministério porque não cumpram ordens no sentido de fornecer a esse Ministério a lista dos professores que es·
tão participando da greve.
É preciso que se atente, primeiro, na conveniência de redllZir o alcance da divergência em curso; em segundo lugar, que não se dê uma interpreta·
ção menor à Constituição no ponto em que ela atribui autonomia ampla às universidades, o que inllor·
ta em dar aos raspectivos re!tores uma posição dis·
tinta da de simples funcionários subalternos com relação ao Ministério da Educação.
É a ponderação que desejava fazer, para que
os entendimerrtos que V. Ex' ontem iniciou e o própriO Presidente da Casa, momentaneamente Presidente da República, admitiu possam ter um curso regular e feliz.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda, por cinco
minutos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, eu gostaria de
participar a esta Casa que recebi no dia de hoje todos os documentos e cópia integral do projeto PróAmazónia e Promotec e seus respectivos anexos,
mandados pela Polícia Federal, por intermédio do
Mjnistério da Justiça.· e que me foram entregues
como documentos confidenciais pelo Presidente
desta Casa.
Informo também que apresentei dois requerimentos de informações: um ao Ministério da Aeronáutica, pedindo dados a respeito da Fundação de
Aplicação de Tecnologias Criticas- ATECH; e outro,
o Requerimento n• 262, de 1998, ao Ministério da
Justiça pedindo uma série de informações sobre o
Departamento de Policia Federal e a Societé Française d'ExólOrtation de Materiais, Systêmes et Services- so;:-REMI.
'laje tive uma reunião com o Embaixador da
França, naquela Embaixada, a respeito de um olf·
cio encaminhado por mim há um mês, cujo teor
passo a ler:
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"Ao cumprimentar. Vossa Excelência,
venho solicitar a gentileza de prestar a este
Senado da República, através deste Sena·
dor, infonnações que, segundo fullnfonna·
do, foram divulgadas pelo prestigioso jornal
francês, La Monde.
·
Trata-Se, Sr. Embaixador, de ednoriais
pubficados pelo La Monde, nos úttimos dois
anos, 1996 e 1997, citando a empresa soFREM! - Sociedade Francesa de Exporta·
ção de Materiais, Sistemas e Serviços num
possível envoMmento com superfaturamen·
to no fornecimento de equipamentos e servi·
ços para a Córsega.
Outro tema para o qual apreciaria a
prestimosa ajuda de Vossa Excelência seria
a solicitação que ora faço para que a Compagnie Française d'Assurance pour te Com·
merce Extérieur - COFACE, Informe a este
Senador da Repúbr~ca Federativa do Brasil,
através dessa Embaixada, a relação de todos os custos referentes à transação comer·
. cial a ser efetivada pela Solremi junto ao
Governo Brasileiro, em especial no Ambtto
do Acordo de Cooperação para a Modem·
lzação e o Reaparelhamento do Departa·
mento de Policia
, Federal. •

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aquele Embai·
xador informou-me - estava eu na companhia de
meu assessor, Dr. Féres Jaber- que as negociações estavam sendo tenas diretamente e tinham sido
propostas pela Polícia Federal ao Governo Francês,
o que gerou o acordo bilateral assinado. s: Ex' dei·
xou claro que essa operação não teve, e não deverá
ter, nenhum intermediário. Conseqüentemente, os
custos dessa operação serão simplesmente custos,
não tendo nenhuma taxa de Intermediário.
Participo a V. Ex', Sr. Presidente, e aos Srs.
~t>nadores que, na próxima terça-feira, deverei ter
•Jrna reunião com o Embaixador da Alemanha, a
o:~•Jem pretendo demonstrar a minha preocupação
com relação a esse acordo bilateral, que poderá, pelos boatos que existem, ter sérias conseqüências.
Informo a esta Casa que apresentei o Projeto
de Resolução n• 38, de 1998, que attera a Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal sobre opera·
ções de crédito Interno e externo da União e de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal e estabelece lirMes e condições
para concessão de garantia da União em operações
de crédtto externo e interno.
·

Por que elaborei esse projeto de resolução?
Porque, na última votação de um projeto de acordo
bilateral, o resultado, na Comissão de Assuntos Econ6micos, foi de doze votos a onze, ou seja, apenas um
voto de diferença. fato que gerou grande polê;rica.
O objetivo é mudar o artigo 1°, segundo o qual:

"É inclufdo na. Resolução n• 96, de
1989, do Senado Federal, o seguinte artigo,
renumerando-se os demais:
Art. 4° As operações de crédtto, de médio de lorigo prazo, destinadas ou vincula·
das à aquisição de bens e serviços oriundos
de acordos bilaterais ou multilaterais só serão autorizadas caso as aquisiçõés se dêem
.com base em concorrência púbfica interna.clonai devidamente comprovada.
Art. 2" Esta ·resolução entra ·'em vigor
no momento de sua publicação."

e

Sr. Presidente, amanhã vamos apreciar o projeto de resolução relatado na Comissão de Assuntos
Econõmicos pelo Senador Vilson Kleinúbing, numa
reunião man:ada, única e exclusivamente, para atua·
lizar a Resolução n• 96. É muno importante que esse
artigo seja incluído, porque fiCará proibido, de vez
por todas, que o Senado Federal aprov'e acordos bi·
laterais, compras como esSas, de U$S 400 bilhões,
sem concorrência, ·levando simplesmente ao preço
do fornecedor de 90% do material fabricado no Bra·
sll, quando o desemprego no País é tão grande.
Espero que tanto a Comissão, como o Plenário
e o Relator acolham essa emenda para que possamos aperfeiçoar as relações bilaterais, não prejudi·
cando a indústria e o povo brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimentos que serão tidos pelo Sr. 1° Secretário em exen:lcio, Senador Carlos Patrocínio.
São ridos os seguintes:
• REQUERIMENTO N' 334, DE 1998
Senhor Presidente,
· Com base no art. 50, § 2", da Constttuição Federal e no art. 216, do Regimento Interno do Se!Uido
Federal, requeiro sejam sorldtadas ao Exm" Ministro
da Educação as seguintes informações:
1 - A partir de quando ocorreu a ~beração de
recursos pelo Fundei para o Governo do Estado de
Roraima?
2 - A partir de quando ocorreu a flberação de
recursos pelo Fundei pt.ra a Prefenura de Boa VISta,
Capital de Roraima?
3 .:.. Quais os valores repassados mês a mês?
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Justifieacão

O trabalho desenvolvioo pdo Ministério da
Educação, através do Funde!, de ·..alorização dos
professores, é da maior importãnciL para o enSino
fundamental no Brasil.
Não têm faltado verbas aos Estado: e Municí·
pios, conforme se pode verifiCar na tahf!la de distri·
buição de recursos, implantada pelo Siafi, até o mês
de abril próximo passado.
Necessário ui toma saber se os valores repassados têm sido realmente aplicados.
Chegou ao meu conhecimento que em Roraima estão acontecendo irregularidades na apfiCação
e distribuição desses recursos, razão pela qual formulo o presente requerimento no sentido .de receber
iníllrmações que permitam ao Senado o bom exerci·
cio de sua função fascalizadora.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - Senador Romero Jucá.

(A Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO H" 335, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, sejam soriCitadas à Secretaria do T escuro Nacional, através do
Ministério da Fazenda, as seguintes informações:
1 - A partir de quando ocorreu a ~beração de
recursos pelo Funde! para o Governo do Estado de
Roraima?
2 - A partir de quando ocorreu a ~ração de
recursos pelo Funde! para a Prefeitura de Boa Vasta,
Capital de Roraima?
3 - Informar a partir de quando tiVeram início
os repasses, especificando mês a mês, os valores
repassados.

Justificação
O trabalho desenvolvido pelo Govamo Federal,
através do Ministério da Educação e do Funde!, de
valorização dos professores, é da maior importância
para o ensino fundamental no Brasil.
Não têm faltado verbas aos Estados e Municí·
pios, conforme se pode verifiCar na tabela de distribuição de recursos implantada pelo Siafi, até o mês
de abril próximo passado.
Necessário se toma saber se os valores repassados têm sido realmente aplicados.
Chegou ao meu conhecimento de que em ;:kraima estão acontecendo irregularidades na aplica·
ção e distribuição desses recursos, razão pela qual
formulo o presente requerimento no sentido de rece-

ber informações que permitam ao Senado o bom
exercício de sua função fiscalizadora.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - Senador Romero Jucá.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III ilo art. 216 do Regimento Interno.
. Sobre a mesa. projeto de lei do Senado que
será ~o pelo Sr. 11 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É Hdo o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
H" 112, DE 1998

Ãttera o ert. 369 da Consolidlação
das Leis do Trabalho (Decretc:H..el n"
5.452, de 11 de meio de 1943), permitindo
maior pen:en1Uel de tripulação estrangeira em embar'cações nacionais, quando
oriunda de paiíles lntllgrantes do Mercoaul
O Congresso Nacional decreta:
Art 11 O art. 369 do Decreto-lei n' 5.452, de
1
1 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), passa a vigorar com a seguinte redlação,
transformando-se seu parágrafo único em § 2':

•Art. 369. A tripulação de navio ou embarcação nacional será oonstitulda de pelo
menos dois terços de brasileiros.
§ 1• A tripulação a,que se refere o caput poderá chegar a um mínimo de 50".4
(cinqüenta por cento) de brasileiros, sempre
que se trate dia inclusão de tripulantes oriundos de países integrantes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
pubrJCação.
·•
- •
Art. 31 Revogam-se as disposições em contrário.

·justificação
Entre os principais aspectos de intagração no
âmbno do Mercosul, revefain..se aqueles relativos
aos instrumentos normativos do transporte. O Brasil
já dispõe de uma regulamentação recente, de 1988,
sobre registro de embarcações, que está apta a funcionar também no comércio sub-regional." Entretanto,
pe!1liste em nossa legislação trabalhista átSpOSitivos
protecionistas da mão-de-obra nacional que podem
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comproftM!~er os custos dos negócios de importação
denlro do bloco econõmico.
. .
·
O objetivo deste projeto de lei é reformular as
disposições sobre a nacionalização da marinha mercante na Consolidação das Leis do Trabalho, intro~ maior ftexibifização quanto à cidadania
é1o8 empregados, tratando-se ' de · empregados
oriundos de palses-panes do Mercosul. Esta é a
principal modificação que vem sendo feita na legis'-;:lo dos outros palses, membros, e que possibilitará aos annadores maior economia na composição
da tripulação e, portanto, maior ~ de

lr:xb 0 OOIIM!tc:io.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - Senador.,Júlio Cmnpos, PFL- MT.
LEGISLAÇÃO CITADA

--------------·
SEÇÃOV
l)u Dllp CMI" ileli Eapecleluobre

.·
. a~

da Marinha Mercante

. . Art. 368. O oomando de navio 11'181t3111e nacional a6 podefá ser exercido por brasileiro nato.
Art. 369. A tripulação de navio cu embarcação
nacional será constitulda, pelo ~ de 213 (dois
tarçoa) de brasieiros natos.
. ParAgrafo llnico. O disposto .neste artigo não
IIII aplica aos navios nacionais de pesca. sujeitos a
lagl I ;''? especifica..
•p "'""''"""Ndllçllo-~Loin'5.683.do21·Í-71.

(A Representação Brasileira na Comisdo

PM~arnentar

Conjunta do Metr:osul,

e,

.,

. post«iommBBJte, â Comissão de Assuntos
.Sociais. em decisão terminativa.}

.

,O SR.. PRESIDENTE (GeniJdo Melo)- O proje-·

ta..que acaba I!& ser tido vai, preliminarmente, 'à

Reçrasantaçio BrasJeira na Comissão Partamantar
no prazo de quinze
dia, apresa rotar ralatório sobre a matéria, rios termoa do art. 2", Inciso I, e seus§§ 1' e 2", da Resolupo na 1, de 1996 - CN. em seguida, será remetido
l._.__
~-~~' io de
' 'Assuntos Sociais para decilão tenniConjunta do Mercosul, para,

IIIIUYL

I

,

'

-

. . · Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que

aar1o lidos pelo Sr. 11 Secretário em exerclcio, Senador.Callos
Patroclnio.
.. .. .
.
: ·· ·

S1o lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI 00 SENADO
N" 113, DE 1998
Ac:rescenta parigrafo ao art.. 791 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
An. 1• O an. 791 do Decreto-Lei n• 5.452, de
11 de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 3':
· · ··

"Art. 7 9 1 · - - - - - - - - -

---------------------

§ ~ o Instrumento de pi'OCUTliÇáo ou-·
• torgado ao advogado será obrigatoriainente
esaito somente perante os tribunais regionais, permitindo-se o mandato tácito em primeira instância, desde que consignado em
ata.•
An. 2"

.. ~SOUO;AÇÃO DAS LEIS 00 TRABALHO
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Esta Lei entra em vigor na data de sua

· pubrocação.

· Jusllllcaçio
O presente projeto faz parte de uma série de
Iniciativas que estamos empreendendo com a finaftdade de dotar a justiça trabalhista de instrumentos
c:aPazes de tomá-la mais ágR e, desse modo, atender com mais qualidade o cidadão que a procura
para ver soluciona~ sua pretensão.
: Embora mais simples e Informal do que o processo civil, o processo do tJabalho ainda não adotou
regras que se fazem n8cessárias para real e efetivamente tomar-se mais ágU. como tem direito aquele
que bate 'às ponas do Judiciário Trabalhista. buscandÕ manHestação sObre sua pretensão oriunda de um
contrato de trabalhO.
· · Dentro desse enfoque, o ordenamento juridico
proce::sual trabalhista deverá 'SOfrer transformações
drásticas, noitas delas, totalmente colidentes com
as traãocionais regras do processo. Todas as fases
comportam mudanças substanciais des!i1 oadas a alcançar o máximo de lnfonnalismo 11 de celeridade
desde a apresentação da reMnd'ocação até sua satisfação final
'
I
O prestigio do Poder Juãociário, sensivelmente abalado perante os Jurisdicionados que, não sendo técnicos em Direito, atribuem a demora unicâmente a6s juizes, por justiça deve ser restab ala cido.
' Sendo o Poder Legislativo um dos responsáveis pelo processo de agiilaçio da justiça trabalhista, estamos convencidos que a nossa Iniciativa contará com o apoio dos nossos nobres pares.
I
SaJa das Sessões, 20 de maio de 1998. - Senador JCIM lg!Wclo Fenelra.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSÓ!.Ú)AÇÃO DAS

..

LEIS DO.TRABAlHO
Aprovada PeJo DL n" 5.452, de 1'-5-43,

... ..................................
·········-·--····-...........................
· Art. 791. Os empregados e os empregadores
DOUD-S-43. · • .

_

poderão reclamar pesoalmente perante a Justiça do
Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o
final.
§ 19 Nos dissl~ios individuais os empregados e
empregadores poderão fazer-se representar por in·
termédio do sindicato, acM>gado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2" Nos dissldios colelivos é facultada aos in·
teressados a assistência por advogado.
oOOhoooooo•oononoooooooooouoooooo--••.••••.oooooooooooouooooooo..,ooooouooooooo

(A Comissão de Constituição. Justiça e·
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 114, D~ 1998
Altera o art.. •775 da Consolidação
elas Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional dcreta:
Art. 11 O caput do
775 do Decreto-Lei
n• 5.452, de 11 de maio de 1943, passa a vigorar
com a seguinte redação:

art.

•Art. 775. Os prazos estabelecidos
neste Tflulo contam-se com exclusão do dia .
de começo e inclusão do dia de .vencimento
e são continues e peremptórios .. podendo
entretanto ser pronogadgs pelo tempo estri·
tamente necessário, tã~mente em caso
de força maior, devidamente comprovado."
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
pubficação.
Justificação

A Justiça do Trabalho está ainda atrelada a regras que a tomam extremamente morosa .e que
comprometem o direho do cidadão que a procura, na
busca de manifestação sobre sua pretensão, proveniente de um contrato de trabalho.
~ necessário Que a solução para as partes Utigantes seja rápida, pois e delonga do lltlgio só traz
prejuflos, não apenas para os interessados, mas,
também para a própria Instituição.
Nesse contexto, faz-se mister que o ordenamento fur!dloo processual trabalhista passe por mu-
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danças. no sentido de alcançar maior celeridade,
desde a fase da apresentação da reivindicação 11té
sua satisfação final.
f>ara tanto, estamos propondo duas.atterações
ao art. 775.
Preliminarmente, que. os prazos estabelecidos
no Tftulo sejam continues e peremptórios; o que sig.
nifiCa dizer que estão sujenos a tempo certo .e como
tal devem ser cumpridos. .
. .. • .. · .. :;
Em segundo lugar, como complementação-da
alteração acima,. passa-se a .admitir a ·prorrogação·
daqueles prazos unicamente· .em virtude :de ·força
rTlaior.
·.·.·, .•.•. •:.·.·
Tais medidas, estamos convencidos~ sãO" decisivas para conferir maior agilidade ao Judiciátio"l"ra·
balhista, eis que propiciarão o desaparecimento dos
obstáculos mais ÇOilluns que hoje .obrigam a suspensão do curso do prazo. ·
·
Sala das Sessões. 20 de maio .da 1998, - Senador José lgnáclo Ferreira.·
· · · · · ••

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOUDAÇÃO DAS
.
~t:;:Do
TRBALHO.
·
..
•.
•
.•.
. ...
. .' . . . "
.
.
AproVada pelo DL n" Ç~ de 1'-5-43,
DOU 11-5-'3:
.. ' . '
·" · ·
..
. ·: : :.. ·

..

...

.. ..
.......·-··-·····-············,•················"·----···-··..;..;:..;
..
_..........
Art.. ns. Os prazos estabekicidos neste Tflulo

contam-se é:om exclusão do dia do começo e _lnclu-.
são do dia do vencimento e são contfnuos.e lrreleváveis, podE!ndo, entretanto, ser promigados "Pillq te~_.
po estritamente necessário pelo juiz ou tribunal
em.·
virtude de força maior, devidamente compi"ovàcià. · · ·
Parágrafo llnicO.' Os prazos que"Se
em sábado, domingo oa. feriado.- terminarão no pri- • . ·
meiro dia útil seguinte•• • •

oo

viincerom

.
......................................--......-..--..-···-··-··············

(A ComisS4o de Constituição. Justiça e
Cidadania, em docisAo terminativa.);. :
PROJETO DE LEI DO SENADO . . · · ·
N' 115, DE 1998 . ·

. Acraacenta · diapositivo ai) art. 778
ela Conaolldaçio claa Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11 O art. 778 do Decreto-lei n• 5.452, de
19 de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte par.! grafo llnico.

"Art.778................................................
Parágrafo llnloo. A vista dos autos fora
da secretaria, a cmério do juiz, deverá ser
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concedida pelo lapso absolutamente neces, sário para a prática do ato que autorize a retirada do p~sso. '(NR)
Art. 2"
pubficação.

Essa lei entra em vigor na data de sua
·

Juatiflcaçio
Teoricamente, o processo do trabalho, por ser
mais simples e Informal do que o processo civil, deveria ser mais rápido do que é na reafidade.
Na verdade, Isso não vem acontecendo porque
sua estrutura carece da adoção de normas eficazes
que possibil~em transfonná-lo em Instrumento ágil
para atender satisfatoriamente todo aquele que bate
às portas da justiça trabalhista em busca de solução
para sua pretensão.
Nesse contexto, estamos propondo que a vista
dos atos fora da secretaria, a crMrio do juiz, poderá
ser concedida apenas pelo tempo absolutamente necessário.
A medida se faz necessária para evitar ações
protelatórias que em nada contribuem para o bom
andamento do processo.
'
Não é demais ressaltar que a vista dos autos
fora da secretaria, pode vir a consmuir um dos sérios
obstáculos que impedem o f~el cumprimento dos prazos de um processo. Por Isso, propugnamos que a
retirada dos autos seja submetida ao critério do juiz
que avaliará, com objetividade, o tempo durante o
qual eles poderão permanecer fora da secretaria.
Evitam-se assim retiradas inúteis de processos
que servem apenas para criar incerteza e ansiedade
· às partes envolvidas.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - Senador José lg"'clo Fem!lra.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOUOAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO

Aprovada pelo DL n• 5.452, de 1'
1943, DOU 9-5-1943
'

-----·-... Os

-:-·-~·-----·---·-

Art. 778.
autos dos processos da Justiça do
Trabalho não poderio sair dos cartórios ou secretarias, salvo se solicitados por advogados regularmente constituldo por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes,
em caso de recurso ou requisição.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão Terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
·N' 116, DE 1998

Altera o art. 783 da Consolldaçio
das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 783 do decreto-Lei n• 5.452, de 11
de maio de 1943 passa a vigorar com a seguinte redação: '

•Art. 783. A distribuição das reclamações será fe~ entre as Juntas de Conciliação
e Julgamento, ou Juizes de Dire~o do Clvel,
nos casos previstos no art. 669, § 11 , por
meio de sorteio, presidido pelo juiz-<liretor do
fórum ou por magistrado designado pelo
presidente do tribunal regional.•
Art. 2" esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O enxugamento das normas processuais, o
afastamento de formalidades totalmente desnecessárias e a dinamização do procedimento possibil~
rão um rápido julgamento da lide trabalhista ~ isto
que Interessa preferencialmente aos jurisdicionados.
A adequada construção do direito material, sem dúvida, é Importante para o cidadão. Entretanto, o direito, em tese, quase que se anula totalmente, se a
entrega da prestação jurisdicional e o efetivo cumprimento do dire~o reconhecido se perderem no tempo.
É esta a grande Importância do dire~o processual.
O grande número de processos ajuizados é
progressivo e permanente, em decorrência de fatores rnúttiplos, económicos e sociais. Sendo morosos
os julgamentos ante a dfficiéncia das normas processuais , a demora para a solução final será urna constante, por mais que os magistrados, como sempre
acontece, se esforcem para demovê-la. O aumento
de órgãos judiciais e de juizes, diante desse quadro,
jamais será sufociente para atender ao grande núrnero de processos que aguardam julgamento.
Nesse contexto, estamos propondo que as reclamações trabalhistas sejam distribuldas por meio
de sorteio, e não pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, pelo juiz-<liretor do fórum
ou por magistrado designado pelo presidente do tribunal regional, pois, como mu~o bem nos adverte
Valetin Carrion, 'a ordem rigorosa da apresentação
é ingenuidade legislativa, dependendo sempre da integridade do funcionário encarregado ou mesmo da
vivacidade do procurador, verificando qual o juiz a
que foi distribulda a demanda que o precedeu' (Cfr.
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in Co._mentários à Consolidação das Leis do trabalho,

131, 1990)
Estamos convencidos que a mudança, por nós
proposta, de~... á conferir maior celeridade aos processos do traba:ho. Ao mesmo tempo Imprimirá
maior transparência e eqüanimidade na sua fase de
distribuição.
Pelo exposto esperamos contar com o alleio
dos ilustres membros desta Casa para a 'lprovação
do projeto que ora apresentamos.
sala das Sessüc~ 2u .oe maio de 1996. - Senador José lgnácio Ferreira

LEGISlAÇÃO CITADA
CONSOUDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Dl. n" 5.452 de 1'-5-43
DOU9-5-43
Art. 763. A distribuição das reclamações será
leita entre as Juntas de Conciliação e Julgamento,
ou os Juízes de direno do Cível, nps casos previstos
no art. 669,§ 19 , pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando o houver.
Art. 6ô9. A competência dos Juizos de Direno,
quando investidos na adminsnração da Justiça do
trabalho, é a mesma das Juntas de Conciliação e
Julgamento, na lorma da Seção 11 do capítulo 11.
§ 1• Nas localidades onde houver mais de um
Juizo de Oire~o a competência é determinada, entre os
Juízes do Cível, por distribuição ou pela divisão judiciária
local, na conforrridade da lei de organização respectiva.
§ 2' Quando o critério de competência da lei de
organização judiciária for diven;o do previsto no parágrafo anterior, será competente o Juiz do Clvel
mais antigo.

(A comissão de Constituição, justiça e
Cidadania, em decisflo termimativa).
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os projetes lidos serão publicados e remetidos à Comissão
competente.
Sobre a mesa. requerimento que será ido pelo Sr.
1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É fido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 335, DE 1998
Senhor Presidente,
Com fundamento no disposto na alínea g do
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, e

de acordo com as tradições desta Casá, requeiro a
Vossa Excelência a i.•serção em Ata de um voto de
profundo pesar e de apresentação de condolências
à famllia do Professor l.eônidas Rangel Xausa, Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Económica _ CACE, e suplente à minha vaga de senador, em razão de seu falecimento ontem ••16 de
maio, em Porto Alegre _ RS.
Justificação
loonidas Ranger Xausa nasceu em 19 de novembro de 1932. Bacharelou-se em Oire~o pela
Pontifícia Univen;idade Católica do Rio Grande do
Sul, em 1955, sendo o orador da turma. 6ráduou-se,
ainda, em Psicologia e Introdução à Filosofia, pelr.
Faculdade de F~osof~a da mesma Universidade, no
ano de 1954. Pós-graduou-se em Direito .Público e
Ciências do Governo pela Columbia University, de
Nova Yorl<, no ano acadêmico de 1960/61 e completou o Curso de especialização em Advocacia de Empresa, pelo CEOEP (Fundaçã<> Getúlio Vargas, UEG
e Ford Foundation), no período abril a outubro de
1970. Completou, ainda, diversos cun;os de aperfeiçoamento e extensão.
O Professor Xausa exerceu diven;as afNidades
acadêmicas como docente e na área administrativa.
Entre as atividades não-acadêmicas, destacam-se a
de Advogado militante, membro da Comissão de
Justiça e Paz da CNBB, membro da OAB do Rio
Grande do Sul e seu representante na OAB Nacional. Participou de diven;as associações profissionais, científica e órgãos de ctâ$se, como o Instituto
dos Advogados do B~il e membro fundador do lnstnuta-·de· Sociologia· dá PURCRGS. Entre os traba·
lhos publicados, destacam-se os seguinies livros: "A
Constituinte Questionada" (1966), "Partidos e Eleições no Brasil" e •Atualidades de Monteiro l.obato
Urna Rellisão Critica".
le6nidas Xausa loi Vereador em Porto Alegre,
era Suplente de Senador (mandato 1991/1999) e
exercia, atualmente, o cargo de Professor da disciplina "Direito Constitucional" da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e Conselheiro
do Conselho Administrativo de Defesa Económica CAOE.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1996. - Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido depende de votação, em cujo encaminhamento podem fazer uso da palavra os Srs. Senadores que assim o desejarem.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAlODE 1998

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
encaminhar a VOiação, concedo a pa\aVTa ao Senador Pedro Simon. por cinco minutos.
·
0 SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar a votaÇão. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, cumpro o doloroso dever de solicitar esse voto de pesar pela mórte do ex·
traordinário Professor Leõnidas Rangel Xausa. Para
minha honra, até anteontem. S. Ex" era' meu suplente nesta Casa. Tratava-se de um dos polflicos mais
extraordinários,' mais lúcidos e de biografia mais dig·
1
na do Rio Grande do Sul.
· · 1
:Pede
querido amigo Bernardo Cabral que
eu fale em seu nome, porque, quando era Presidente da OAB, Leõnidas Xausa foi Conselheiro da sua
diretoria; quando Bernardo Cabral foi cassado, S. Ex"
foi expurgado da Universidade Federal do Rio Gran·
de do Sul, no mesmo ato, na mesma data.
·
\Leônidas Range!, elite Intelectual da sua gera·
ção, 'representava o que tinha de mais puro e mais
grandioso na geração universitária', no final da déca·
da de 50. Vereador há aproximadamente 20 anos,
Secretário da Prefenura de Porto Alegre - talvez a
vocação mais promissora do Rio Grande do Sul.
Loureiro da Silva. Prefooo de Porto Alegre, dizia,' 'é
o jovem mais brilhante da sua geração". E era, Sr.
Presidente!
·
'
Um enfarte, 33 anos atrás.' tirou-o da vida pública; da politica elenoral, da politica de buscar o
voto. Mas não o tirou da polftica partidária, da politica ética, da vida e da organização da vida partidária.
Houve uma determinação médica no sentido de que
ele se afastasse de tudo, porque não teria seis meses de vida. Xausa durou mais 33 anos. Nesse perlodo, foi um líder do pensamento cristão, foi um Ir·
der do pensamento filosóroc:o, foi um líder na Univer·
sidade do Rio Grande do Sul, foi um lfder na organ;.;
zação da OAB, foi um Hder do Partido Democrata
Cristão e na ex-Democracia Cristã do PDC. Foi um
lider no MDB, na sua organização, e foi lfder no
PMDB. É dHícil encontrar alguém com as suas qualidades morais, com as da sua esposa, lzar Xausa,
· da sua famnia, humilde, digna, honrada e decente.
Advogado brilhante, professor universitário, for·
mado em várias universidades do exterior e autor de
inúmeras obras publicadas, Leõnidas Xausa foi sempre um exemplo e um padrão de competência e seriedade.
''
'sr. Presidente, a mim emociona referir-me a
uma pessoa como leõnidas Xausa, cuja cunura es1

meu

1

1
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·lava muno, mas muito, acima do normal. Sua stngeleza e humildade contrastavam com a sua cunura.
Tratava-se de pessoa de uma dignidade e correção
absolutas e uma pessoa de uma bondade e de uma
grandeza permanente e constante.
Nos anos dHíceis do regime de força, nas horas mais dramáticas, lá estava Leônidas Xausa.
Apesar de expurgado da universidade, apesar de
proibido de lecionar, apesar das dificuldades para
manter a si e a sua família; lá estava ele, nas horas
· mais lflftceis, com a sua colaboração, com o seu auxnio e com a sua orientação
· Durante os 20 anos em que tive a responsabmdade de presidir as Oposições do Rio Grande do
Sul, não faltou nenhuma vez. Nas horas em que
realmente foi necessário, esteva presente. Não houve um momento de grande responsabilidade que lá
não estivesse. Quando tentávamos reunir Unhas de
comportamento, a nós e ao Brasil, lá estava a pena,
o pensamento, a caneta, as idéias, a disposição e a
paixão permanente e constante de leõnidas Xausa.
'Trinta e três anos atrás, Sr. Presidente, quando
ele teve o primeiro enfarte, foi aos Estados Unidos
. para tratar-se com um especialista. Levou consigo
os exames fenos em Porto Alegre. Quando o especialista o recebeu, olhou os exames e disse: 'quanto
. tempo faz que o senhor veio do Brasil'? Ao que ele
· respondeu: 'quatro dias'. •o senhor sabe se essa
pessoa ainda está viva? E ele respondeu: 'essa pes·
soa sou eu, Doutor" E o médico não entendeu como
aquela pessoa ainda estava viva. Pois foram 34
. anos de vida correta, de vida séria. de vida digna, de
vida respeitável.
Sr. Presidente, que o diga o Senador Bernardo
Cabral, quando lo~ na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania,. sabatinado para a representação do CADE. indicado pelo Presidente Fer·
nando Henrique Cardoso, a Comissão se Impressionou com o show de dignidade, de competência, de
ccmheclmento e de paixão por aquela causa que defendeu. Ao CADE não se atribula muita Importância
· -embora livessa -, de cuja diretoria Leõnidas Xausa
fez parte, debatando, discutindo o que era monopólio, a presença do capital, se iria continuar junto ou
· não, e sua ação passou a ser altamente respeitável.
Sofreu uma cirurgia da qual se saiu beni. mas,
em virtude de uma infecção hospitalar, teve que ficar
40 dias no hospital, e ali ficava sentado, trabalhando,
despachando todos os projetes do Cade que esta·
vam sob sua responsabilidade. Melhorou, saiu do
hospital, Veio a Brasnia, foi à reunião do Cade, fez o
· seu relatório de três horas sobre o último assunto
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que estava para ser deliberado e foi praticamente
aplaudido. Vottou para Potto Alegre e, cansado do
esforço fe~o. pediu a sua esposa, lzar: •Amanhã me
deixe dormir até mais tarde'. Ela assim o fez e quan·
do foi acordá-lo, ele havia falecido.
Ontem, no seu seputtamento, dizia eu a minha
querida amiga lzar, uma mulher fantástica, uma psicóloga profundamente temente a Oeus, de uma bondade enorme, pensando sempre nos outros, dedi·
cando-se constantemente a fazer o bem: 'É, lzar,
Oeus nos pregou uma peça porque pegou o Xausa
dormindo'. Há 33 anos, um médico disse que ele poderia ter morrido. Então, se ele estivesse acordado,
também não iria desta vez.
Sr. Presidente, entrego a sua biografia para ser
publicada. Mais do que isso, trago o meu depoimento. Perdi um amigo, perdi um suplente, perdi um ir·
mão. Num País como o nosso, onde tanto procura·
mos pessoas que, não apenas pelas palavras, mas
pelos exemplos, nos apontem o caminho que devemos seguir na busca das melhorias da nossa vida,
da nossa gente, do nosso povo, perdemos alguém
que, sem dúvida alguma, era um exemplo perma·
nente.
Meu querido amigo Leõnidas Xausa. jurista e
professor, homem profundamente entendedor de
ciências polfticas, homem de retidão, de dignidade,
de caráter, em cujo curso da vida só se encontra decfiC8ção, fé, retidão; Leõnidas Xausa, uma pessoa
que não conseguiu ocupar os espaços que lhe eram
devidos porque a saúde não lhe permitiu; não conseguiu por causa dessa infelicidade elas coincidências
dramáticas do destino, pela sua saúde, que não lhe
perm~iu que fosse o nosso condutor, o nosso chefe,
que ocupasse as grarides posições que difiCilmente·
alguém, mais do ·que ele, teria condições no Rio
Grande do Brasil. Leónidas Xausa morreu deixandonos um exemplo.
Sr. Presidente, não é preciso ser um grande
homem no. cargo, nem ter grande fottuna; não é preciso ocupar grandes posições hierárquicas na polili·
ca. As pessoas que·têm sentimento, linha de conduta. pureza, uma razão pela qual lutam a ela se dedicam, mais cedo ou mais tarde cumprem neste
mundo um papel que Deus lhes destinou, de serem
faróis, balizadores, •orientadores, as pessoas que
vão à frente apontando o caminho. Leónidas apontou. Desde os bancos escolares na Faculdade de Direito da Pontdícia Universidade Católica - era colega
de turma José Néri da Silveira, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal-, tinha por Leõniclas Xausa
amizade, respe~o. carinho, amor. Pude verificar a
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sua grandeza, a sua pureza; acompanhei-o quando
a vida lhe era cruel na sua famma. nos seus problemas, nas suas difiCUldades, nas tragédias que o
abatiam. Mas nada fazia Leõnidas Xausa mudar o
seu compottamento, a crença na sua fé, o respe~o à
sociedade, a maneira de olhar o futuro, o respe~
aos ideais pelos quais lutava: uma sociedade mais
justa. mais fraterna.
Escrevia com profundidade e brilhantismo dos
mais respeitáveis. Ele não ocupou as posições a que
teria di~o. não esteve lá na frente onde deveria estar, mas era indiscutivelmente a maior· lideranÇa. a
mais brilhante da sua geração, e fez por merecer e ·
cumpriu a sua patte.
E para quem, como eu, Sr. Presidente, acred~
nos desígnios da vida, não há dúvida alguma: aqui
ele lutou, aqui ele sofreu, sem ocupar a posição de
destaque que lhe era devido porque Oeus lhe reserva um lugar para, lá de cima, nos orientar e ser exa·
lamente aquele que haverá de dizer, de aconselhar
e de nos aoompanhar, para sermos aqui o espelho,
o exemplo- claro qué mu~o inferior-. ll continuação
elas idéias e dos principias de Leônidas Xausa. um
grande homem, meu grande amigo, meu irmão por
quem choro e lastimo neste momento.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr.
Presidente, peço a palavra, pela on:tem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
tem a palavra, pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pela
ordem. Sem· revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de fazer um adendo apenas para pedir que
a Mesa dê conhecimento do pronunciamento do
eminente Senador Pedro Simon ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
.O SR. PRESibENTE (Geraldo Melo)- V. Ex"
será atendido.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requenmento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deflberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)"- Encer·
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n• 47, de 1998, que autoriza o Estado de Rondônia a oontratar operação de
refinanciamento .de dívidas do Estado, consubstanciada no contrato de confiSSão,-assunção, consoflda·
ção e refinanciamento de dívidas, celebrado oom a
União em 12 de fevereiro de 1998, com base no protocolo de acordo firmado· entre a União e o Governo
do Estado de RondOnia, no êmb~o do Programa de

2SS

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO DE 1998

Apoio à ReestrUturação e ao Ajuste FIScal dos Esta·
dos,no valor total de cento e quarenta e seis milhõ- ·
es, novecentos e cinqQenta mil, cento e um reais e
noventa centavos.
Ao projeto foi oferecida uma emenda.
A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Resolução n•. 47, de 1998, continuará na Secretaria-Geral da Mesa, oom ~ua tramitação· interrompida, aguardando as Informações soflcitadas
através do Requerimento n• 273, de 1998, aprovado
pela Mesa.

É a seguinte a emenda recebida:
EMENDA N" 1.PLEN
(Ao Projeto de Resolução n• 47, de 1998)
Acrescenta o art. 41 ao Projeto de Resolução
n• 47, de 1998, renumerando-se os demais:

'M 4• Deverá ser deduzido do saldo
devedor do financiamento, o valor correspondente à totalidade dos empréstimos havidos com instttuições ofociais no mercado ln·
terbancário pelo Banco do Estado de Rondônia - BERON, quando este estava sobre
o Regime de Administração Temporária do
Banco Central do Brasil- RAET.
Parágrafo único. Os procedimentos em
relação ao valor apurado nos termos do ca•
put deste artigo deverão obedecer ao dis·
posto no parágrafo único do art 9", do Da·
creta-Lei n• 2.321, de 25 de fevereiro de
1987.'
.. .
..
Justlflcaçio
O objetivo da presente emenda é preservar às"
interesses do Estado de Rondônia, no sentido· de
evitar o dilapidamento de suas contas públicas, bem
como de seu próprio patrimOnio.
De lato. não se pode permitir que seja dado
tratamento ao Banco de Rondônia que acabe pcir
onerar todo o povo do estado. As operações realiza·
das, a partir do momento em que o Banco do Estado
de Rondônia- BERON, estava sob o Regime de Administração Especial e Temporária do Banco Central
do Brasil, não podem vir a serem custeadas por reeursos tributários próprios de Rondônia.
No caso destas dividas, dever-se-ia aprK:ar o
disposto no art 9" do Cecreto-Lei n• 2.321, de 25 de
fevereiro de 1987, e seu parágrafo, sendo esse o
dispositivo legal adequado para compensar as operações financeiras que ocorreram desde a interven·
ção no Beron.

Neste sentiá", a presente emenda visa resga·
tar a reafidadc ao custo que a intervenção no banco
estadual teve sobre o endividamento de RondOnla;
Jomando-se, destane, ínStriiinento de jusiiçâfederativa.
.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - Senador Emandn Amorim, PPB- Rondônia.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N" 2.321,
. CE 25 CE FEVEREIRO CE 1987
Institui, em defesa das finanças públicas, regime de admlnlstraçio Npeclal
temporária,· nas Instituições financeiras
privadas e públicas nio federais, e dá outras providências.

Art. 91 Uma vez decretado o regime de que tra·
i ta este decreto-lei, fica o Banco Central do BrBS!l au·
torizado a utilizar recursos da Reserva Monetária vi·
sando o saneamento econõmico-financeiro da lnsti·
tuição.
· · Parágrafo único. Não havendo recursos suficientes na conta da Reserva Monetária, o Banco
Central do Brasil os adiantará, devendo o valor de
tais adiantamentos constar obrigatoriamente da
proposta de lei orçamentária do exerclcio subseqQente.

O 'SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A
P.res!dêncla recebeu a Mensagem n• 157, de
1998 (n• 592198, na origem), de 19 do corrente, pela
qual o Presidente da República, nos termos do art
: 9" da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal,
solicita seja autorizada a elevação temporária do Pmite de endividamento da Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás.
·
:···A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidância Informa ao Plenário que a reunião da CAE
que tratará da Emenda Consmucional n• 69 está
convocada para amanhã às 9 horas e 30 minutos,
de acordo com Informação do Senador V1lson Kleinübing.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)'- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
·
Passa-se à

-·
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ORDEM DO DIA
-Item 1:
Votação, em primeiro turno, da Propos·
ta de Emenda à Constituição n°19, de 1996,
tendo como primeiro signatário o Senador
Waldeck Omelas, que dispõe sobre os benefícios fiSCais referentes ao ICMS, tendo
Pareceres sob n"s 274, lle 1997, e
142, de 1998, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio
Alcântara:
- 1° pr;onunciamento (sobre a Propos·
ta): favorável, com a Emenda n• 1-CCJ, que
apresenta; e
- 2" pronunciamento (sobre as emen·
das de Plenário): favorável às de n•s 3, 4, 5,
7 e 8, nos termos da Emenda. n• 9-CCJ
(substitutivo) que apresenta, ·e contrário às
de n•s2 e6.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 6 do corrente, quando teve
sua votação adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo
Sr. ·1• Secretário em exercfcio, Senador Carlos Pa·
trocinio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO H' 337, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos lermos do art. 315, combinado com a ali·
nea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação da Proposta de Medida
Emenda à Constituição n• 19, de 1996 a fim de ser
feita na sessão de 3 de junho próximo.
Sala das Sessões, 2'> de maio de 1998. - Vilson Klelnümblng.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
AProvado.
A matéria sairá da Ordem do Dia para retornar
na data lixada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 2:
Votação, em turno linico, do Requerimento n• 988, de 1997, do SenadorBeni Varas e outros Srs. Senadores, solicitando, nos
termos regimentais, que, sobre a Emenda
da Câmara ao Projeto de lei do Senado n•
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146, de 1992, de autoria da Senadora Júnia
Marise, que dispõe sobre a inclusão do Vale
do JequHinhonha do Estado de Minas Gerais na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Su·
dene, seja ouvida a Comissão de Constitui·
ção, Justiça e Cidadania.
Em wtação o requerimento.
O SR. BENI VERAS (PSDB -CE) - Sr. Presi·
dente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Para enca·
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srls. e Srs. Senadores, mais urna vez venho apresentar minha posição contrária à expansão da área
de atuação da Sudene e Banco do Nordeste. Três
motivos me levam a essa posição.
Em primeiro lugar, acred~o que Minas Gerais e
Espirito Santo são Estados com economia mais forte
que a de todos os Estados ou sub-regiões do Nor·
deste.
Os indicadores econômicos e sociais demons·
Iram o vigor dessas economias em comparação com
as economias dos Estados do Nordeste. Para exemplifiCar com clareza o maior vigor econõmico de Minas Gerais, basta nos referirmos à capacidade do
acesso aos recursos do BNDES.
Em 1997, o montante de operações de finan·
ciamento aprovadas para iniciativas mineiras foi su·
perior ao montante aprovado para todos os nove Es·
fados nordestinos. Ou seja, R$2,4 bilhões para Mi·
nas Gerais e R$2,3 bilhões para todo o Nordeste.
O Espírito Santo, por sua vez, obteve a aprova·
ção de operações no montante de A$173 milhões,
que, comparados com os Estados nordestinos, mos·
tra a seguinte superioridade: quatro vezes mais que
o montante de operações contratadas para Alagoas;
três vezes mais que as operações aprovadas para
Maranhão, Piau! e Paralba; e o dobro do montante
das operações aprovadas para o Aio Grande do
Norte.
São tão nnais lortes em relação às economias
dos Estados nordestinos, que sua presença na repartição dos recursos disponíveis corresponderia a
urna s~ação de grande desvantagem relativa para
os Estados nordestinos em maior grau de difiCUldade
na obtenção de recursos para investimentos.
Acred~o que a pujança das economias mineira
e capixaba justifica propor que haja urna repartição
dos recursos para investimento das regiões mais ri·
cas para as regiões mais pobres. Por exemplo, o sul
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ImPacto

·deSsas. inidÓ Esplrito Santo deveria acudir a Região Norte, • ' Cidadaniá, para uma revisão d:>
ciativas de atenuação das desigualdades regionais.
sem prejudicar a capacidade de Investimento da Pa·
Penso que se trata, no caso, de tomar um doce
ralba ou do Piaur.
··
de uma criança. São os Estados mais ricos buscanEm segundo lugar, ~redilo que haveria um
do os recursos dos Estados mais pobres da Federamaior e mais grave desequilibrio entre os recursos
ção. Isso nl.o se justifica.
·
·
disponlveis e a demanda de recursos para .Investi·
SR. Llleto ALCANTARA (PSDB- CE)manto. A aluai saca demoiiStra o mu~o que já se
Sr•. Presidente, peço a palavra para .encaminhar a
avançou na promoção do desenvolvimento dó, Nor·
votação.·
··
·
deste, mas demonstra também o muito que ainda
O
SR.
PRESIDENTE
(Geraldo
Melo) -Tem a
falta ser feito.. Da ·alUai escassaz relativa de hoje
palavra
V.
Ex".
.
passarfamos a, uma
situação
Insustentável.
.
,
, I
.. , .
.
.
0 SR. WCIO.ALcANTARA (PSDB -CE.
As· perspectivas para· os Estados nordestinos
. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
seriam achatadaS, pois aumentaria o número de de- Sr.' Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o meu enmandilntes imquanto :á oferta de recursos para itlcaminhamento é favorável ao requerimento apresenvestimentos está em processo de diminuição, em· estado pelo Sanador Bani Veras. Não me Irei alongar
em argumentos de .naJureza econc'lmica, porque S.
pecial dos que são apoiados pelos Incentivos fiSC8is.
Ex', no seu bem tuf,i:lamentado requerimento, lá o
Todos nós alllhecemos .o cronograma de redução
fez com o cosiUmeiro brilhantismo.
gradativa .dos .incentivos fiSCais, até sua completa
. . . é: evidente que o intuito dos parlamentares do
·
'
extinção em 2013. · ·! ..
esprrito Santo e Minas Gerais é de todo compreensr.. : :t:lldo passa cOOiõ se chegassem dois nOvos ,vel. As voltas com o problema de pobreza, com boicomensais; fortes e de gràhde apetite, a uma casa
liÕeS de miséria em seus Estados, buscam, de toda
onde lá há fome e todos esllio Insatisfeitos
a
· sorte,· encontrar meios e recursos para promover o
coinida disponlvellunesa. :
'
.
· .· .
. desenvolvimento e " progresso daquelas regiões e
que ali vivem.
o lmpaci~ ila c~da de Minas Gerais e Es~-. das pessoas
Mas paiece-!ne que a medida que estão precorito Santo para disputar os-poucos recursos admlnis·
nliàndo. a providência que sol'ocitam é absolutamentrados pela Sudene e pelo .BNB seria em detrimento
te
.Inadequada. seja .do ponto de vista polrtico, seja
dos ·demals · Estados.· norttestinos; ·prindpalmente
do 'ponto de vista econômico, seja do ponto de vista
para aqueles menos preparados para·a captação de
soéial, uma vez que essa érea sob a atuação da SuInvestimentos públ~ e p~dos.
.· . ~·
dene está definida desde a sua criação. A meu juizo
Em terceiro lugar; acredito que ·a elCPÍ!nsão da
.., relevem-me os nobre Parlamentares do Estado de
Minas Gerais se estiver equivocado -. julgo que a
6fea de atuaçãci da Sudene e<~<>~~,~~
própna Jr:oclusAo do norte de Minas já foi uma cona uma .ação .politica' equiVocada. A aproVação: do
. cesslio Politica. Até porque o nunca esqu~ Preprojeto.eni ~o corr8sponderià_a ~ir.umi
s"".;rt~ da Repúbl'lce Juscelino Kubilschek foi um
ére& mineira equivalente ao !=sJado da PaJalba e uma.
mineiro ilúe teve a clarividê~ de criar a Sudene, a
érea c:apixaba.l!ql;valente ao Estado de Selgipe. . •.••
partir de um relatório gu&-fi desta tribuna do Coronel
· ·A 'força Polrtic8
proceder li
alteOr1ando Ramagem, que percorreu o Nordestlrna
raçlio na politica de atenuação daS -desigualdades
. saca de 58 como seu enviado pessoal.
regionais deveria ser Igualmente caP8z de promover
· ·. Nio vejo como possamos estender essa érea
uma revisão
Politica de desenvoMmerito do Nor:
de competência da Sucfene. ao Estado do Esplrito
Santo qu ao Vale do Jequilinhonha. mesmo que a
com fcirtalecimento dos lnstniinentos de prorenda per caplta, as condições econômicas, as conrrioção do desenvolvimento.
riordestirio.
·
.
;
:
;
:
,
'
I
• •
'• •
• •
•,
diç6es
sociais daquelas PQPulações se nivelem às
· ·. Em srntesa, Sr; Presidente, ao !:Onlrério do
do Nordeste. Tamos de buscar outra forma ·de remeprojeto em discussão, • acredito ser ·lndispensével
diar, de acudir aquelas populações. Do contrário, eu
uma ação politica para a expansão dos Instrumentos
Iria dar razão aos Parlllmentares do Estado do RiO
de promoção :do 'desenvolvimento administrados
de Janeiro que estendessem a área ao norte dessa
pela Sudene e BNB, éom o correspondente fortaleciEstado, que é uma érea tio pobre, llio iniserável,
mento da capacidade de Investimentos dessas duas
llio necessitada quanto é a do Esplrito Santo.
unidades da promoção do desenvolvimento regional.
I Portanto, não vejam na minha argWnentação
qualquer Idéia de egorsmo. ·Até porque o pacote de
Apelo a0s meus nobres pares· p8r3. que aprodezembro já lançou mão de 40% daqueles minguavem o meu pedido, no sentido de que o -projeto seja
remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e
dos ~rsos do Finor, confiscou-os. redltZiu-os.
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Sr. Presidente, Sr"s; e Srs. Senadores, não
vejo'tomo possamos fazer isso até do ponto de vista
geográfiCO. Seria uma heresia geográfiCa. Vamos
consultar o IBGE ou, então, vamos mudar o nome
da Suclene. Alguém poderia dizer que se trata de for·
rnalísmo. Talvez até o seja. Todavia, como podemos
estender a érea da Sudene ao Espírito Santo, ao
Vale do Jequitinhonha, os .argumentos são funda·
mentados. Há um problema sério de pobreza. OU
então vamos transformar- parodiando a canção - O
Brasü numa grande Sudene. Vamos até o Rio Grande do Sul, onde há áreas de grande depressão económica e social. Temos de bUsc:ar outras formas de
remediar esse problemas.· O Governo tem falhado,
porque não tem polftica de desenvolvimento regional. Tantas vezes reclamamos isso aqui.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se não
bastasse tudo isso, há um argtimento que considero
definitivo. O projeto, ou pelo' menos a sua anáfiS8,
neste momento, é inconveniente, pois o Nordeste
está enfrentando o grave problema da seca. Todos
os olhos do Pais se voltam 'para lá. Fome, miséria,
sede, problemas sociais graves, saques! E a solida·
rieclade que o Parlamento brasileiro vai oferecer ao
Nordeste é retalhar recursos; é dividi..Jos ainda mais,
é reduzi..Jos, é privar a região de. recursos? Faz sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apreciar esse
projeto neste momento, sob o impacto d;i calamida·
de, da seca. da situação trágic<i 'que vive aquela região? O que o Parlamento brasileiro ofenice·ao Nor•
deste é a redução de recursos? Como 'ficaremos
nós, da Bancada nordestina, neste momento?
· Portanto, Sr. Presidente, o requerimento é jus·
to, cabível, pertinente. Espero que o PlenáriO do Sena·.
do o aprove, até para evitar que o Senado do Brasll dê
ao Nortleste, em um momento de tão graves~;.
das; ésse presente de grego: a redução dos Seus re-·
cursos, a dimiooição daquilo que é uma·~cbti~:
da com tantas dificuldades·e ao longo de tantos anos.
· Portanto, vamos · aprovar o requerimento .do·
Senador Beni Varas. É o apelo que faço a todos, inclusive aos nobres Colegas que integram as Banca·
das de Minas Gerais e·do Esplrito Santo.
··
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meki)"·- Pera
encaminhar, concedo a palavra ao Senador José
Agripino.
· •••
· • •·,. · ·. ·
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL- RN: Plila
minhar a votação: Sem 'revisão do orador.)- Sr.' Presidente, SI'S: Senadores, ontem à tarde eu listava no
Anexo, no cafezínho do Senado, e os meus estima·
dlssimos COlegas, por quem tenho o maior respeito,
apreço e admiração, Elcio Alvares, José lgnécio Fer·
reira e Gerson Camata, apresentaram-me a mais de
duas dezerras· de Prefeitos. Eram os Prefeitos da região do ESp'lrito Sento; Que têm interesse difl!to nes·
ta matéria.• Com eles conversei diretamente, manifestei a opinião que vou expor neste plenário.

:én:a-

Creio que é justa a reivindicação de ter participação em benesses que se concedem a regiões sofridas do País, mas Integrá-los à Sudene signifiCa
distribuir pobreza. Em muito boa hora, o Senador
Beni Veras apresentou requerimento para que a ma·
léria vá à Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
dania. para melhor análise. Se se trata de lazer justi·
ça. de acolher o Vale do Jequilinhonha e o Esp(rito
Santo na região da Sudene, que se discuta com
maior abrangência a questão, com alocação de .recursos novos, para que oportunidades reais possam
existir. Do c:onl1árlo será uma operação de pura dis·
triluição de pobreza. Deve-se acrescer a isso o fato
-e quero louvar o argumento do Senador lúcio AJ..
cântara - de estarmos vivendo uma das mais per·
versas secas deste século. Votar esta ma!éria e -com
os votos dos Senadores do Nofdeste -aprová-la seria
uma profunda Injustiça com os 33 mlhões de nordestl·
1106 que passam provações de toda a natureza. · · ·
· · · Assim, à luz da justiça, diante do momento em
que vive o Nordeste, faço um apelo ao bQm senso
que.- sei- preside a consciência dos Senadores do
Esp(rito Santo e de Minas Gerais, para que .enviemos ·a matéria à Comissão de Constituição, JuStiÇa e
Cidadania e procuremos uma fórmula consensual
que abrigue a todos, mas que não prejudique os 33
milhões de nordestinos.
· .. ..
• .. ·
· • · Sr. Presidente, desta forma, manifestCHTlll •la•
von!.vel ao requerimento apresentado. ·
• · · .· • · ·
· · • ·O SR. PRESIDENTE (Geraldo.Melo)- Para
encaminhar, concedo a palavra ao·nobre Senador
Hugo Napoleão.

·

·.

.

. O SR. HUGO NAPOL.EAO (PFl- PI. Para enc:amlnhar.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores,
c:OiMvo com a Sudene há exatos 24 anos neste Par··
lamento. Se eu somar a eSses anos acjueles em qoe
ma1iiei como advogado, terei 30 anos de coéicistência ·
com essa Superintendência: Al'lãs, Já que fiz referência ao tempo em que exercia a advocacia mifllante,'
quero dizer que o fiz em ~ de um economista; de um expert. cup nome era Fernando Cunha
Una. meu dieto e sa•ldoso amigo, irmAo do
es-

nossa

timado colega, SenaOOr Ronaldo CU'1ha Una. . . .
·. Analiso, desde os pródromos, a Sudene. O
Prilsidenle Juscelino Kubitschek, que choro1r diante

dos flagelados da seca do Nôrdeste, hoi.MI por bem
Instituir a 'sudene -e em boa hora -com· o objetivo

preclpuo de reduzir, diminuir, minimizar ·os PfOblemas que afligiam - e afll;am ainda hoje .,. a popula·
çlo do Nordeste. Entendeu-se, ·à époc&, que uma
parte de Minas Gerais situava-se no polígono das
secas, na região de Montes Claros, e que, ali, por
uma continuidade geográfica com o sertão da Bahia,
havia Iguais ruOes para a abrangência daquela área
pela Superintendência da Sudene.
De lá para cá, acompanhei a questão dos incentivos fi8cais. Defendi. desde a CAmara dos Depu-
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do dos seus respectivos Esw.dos & do Governo Fetado:t. uma justa e equânime divisão; assomei à
deral. Então, Sr. Prosidente, creio que não seria de
tribuna daquela Casa em várias oportunidades,
como disse, tanto no Pequeno quanto no Grande · bom- el11ltre, de modo algum, distribuir a pobreza, fazendo com que o pouco ou quase nada que temos no
Expediente, ou às vezes até no Horário das Ude·
ranças, para abordar tema tão preocupante quanto
Nordeste seja compartilhado com Irmãos mais ricos.
' Entendo, destarte, nesses termos, quanto ao
é a boa atuação da Sudene, que devemos procurar preservar. · ·
·
· ·
requerimento do Relator, Senador Beni Veras, que o
De mais a niais, àquela época, havia uma dis·
assunto deve ser remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. AoeHo a solução, embora
torção Imensa nos Incentivos. As ações das sociedameu lmpeto fosse até rejeitá-la. Estou sentindo, podes anOnimas eram ações de capital autorizado. Harém, que a Casa concorda em aprofundar-se na revia duas sortes de capital: o autorizado e o realizaferida matéria, a fim de que possamos ter urna posido. O realizado poderia montar até os limites do aução mais abalizada.
. torizado, pela própria diretoria, dentro da autorização
· Sendo assim, não dividamos o pouco que posda assembléia geral, mas as ações tinham um prazo
de inegociabmdade de cinco anos. Muitas empresas
suimos, todos já pobres, combalidos e sofridos com
-. é verdade, usando do dispositivo legal .;.. faziam a
o El Nli\o e com a seca, com aqueles que, embora
também tendo pobreza, são mais ricos do que nós.
recompra das ações; uma vez extinto o prazo de ineEra o que eu linha a dizer.
gociabilidade que lhes era inerente. · '
, O SR.· PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
Fomos contra •as · distorções, fomos contra;
encaminhar, conredo a palavra ao Senador Djalma
quanto aos erros,' aos desmandos, aos desenganos
Bessa
· '"
· · ·
e à má distribuição espacial,todos clamamos. A SuO
SR.
DJALMA
BESSA
(PFL - BA. Para endene ajudou o Nordeste; a Sudene, depois, foi modernizada, foi atualizada como autarquia no Governo
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o projeto que
do então Presidente José Samey, tendo à frente o
engenheiro José Reinaldo Tavares, hoje VICe-Gover. pretende estender a área da Sudene ao Vale do Jequltinhonha aparentemente não tem por c:jue assusnador do. Estado do Maranhão. ·• Acompanhei esse
tar muito. É um mero pedido de extensão da área da
passo como Governador do meu querido mas sofriSudene a Minas Gerais. Atentem V. Ex"s que Minas
do Estado do Piaul.
'
Gerais, há bem pouco tempo, féz uma reivindicação,
Estamos agora, ·Sr. PreSidente·.· num período
que foi atendida, de que a área da Suden8 se estende seca terrível, assunto a que aludiram, nesta
desse ao norte do Estado. Não bastou -reteve-me a
Casa, com presteza, determinação, garra e vontade,
·Senadora Júnia Marise - esse atendimento e agora
os eminentes Senadores Lúcio Alcântara. do PSDB
vem outro, o que não Impede de, mesmo sendo dedo Estado do Ct!ará, e José Agripino, do PFL do Es. ferido, vir um terceiro e· um quarto pedido. Daqui a
tado de V. Ex", o grande Estado do Rio Grande do
Norte. Os nobres colegas trataram assunto com
pouco, Minas Gerais Inteira estará na área da Sudene. O "Esplrito Santo - aqui me refiro ao projeto sepropriedade, com seriedade e sobriedade•.·
guinte - também quer àtuar, quer ser bet leficiado
Há um problema de pobreza no Pais Inteiro; há
pela área da Sudene. É posslvel que agora peçam
um problema de pobreza a atender .em Minas Geurna área que não seja toda do Estado, mas nada
rais; há um problema de pobreza a atender no Estado do Esplrito Santo. E estão com minha plena
obstallUB venham noVos pedidos.
aquiescência os Senadores FraÍicelino Pereira, de
: Essa observação é para se concluir que essa
Minas Gerais,· e 'Elcio Alvanls, do Esplrilo Santo,
também não é a solução. Tanto assim, que, se fos·
se, Minas Gerais não estaria pedindo urna nova área
exercendo seu papel, sua função, na defesa, evidentemente, daquno que lhes ·j)arece Importante para
ou a IIITIOiiação da já existente. Considere V. Ex"
seus Estados. Conquanto estes mereçam toda a
que a área da Sudene não está sendo devidamente
atenção, minha análise da ótica atual é que ~e trata
atendida pelo órgão por falta de recursos. Não há
que se dizer que a Sudene está atendendo satisfeto. de um período de seca, em que todos estamos reriamente ao Nordeste porque não está, e a grande
clamando da ãtfoculdade das frentes de serviço e clamando pela necess!dade do aporte de cestas ade- · · queixa é a !afta de recursos. Portanto, isso em nada
·vai beneficiar essa nova área se o projeto tiver de
quadas -que não são as soluções ideais,· mas paliativos que funcionam numa hora de emergência.
ser aprovado porque não há recursos e não há por
que se fabricarem recursos. Trata-11e de liTI problema
Neste momento; fazemos um apelo ao Sena· coaiunturaJ, para o qual se tem de atentar que existe.
do, que é a Casa da Federação. Naturalmente, não
A pobreza do Nordeste é gerada por falta de
pensamos em dividir a já combalida Sudene, cujo
fortalecimento devemos defender, a· fim de que se · · recursos, e ó órgão que foi criado para dar o supor·
alastre pelo Pais afora. embera as "populações do
· te, a estnrtura, ; a dimensão econOmico-financeira
Esplrito Santo e de Minas Gerais mereçam o cuidacorreta. da região, que é a Sudene," não teve condi-
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ções por falta de recursos. Não é hoje, não é agora
com'esses pedidos que vamos benefiCiar os dois Es·
tados pelo fato de que, se não se .beneficiam os Es·
lados existentes no Nordeste toC!o, como se poderá
benefiCiar uma área mais ampla? Por Isso, lamentando, Sr. Presidente, não ter condições de aprovar
esse projeto, que não é nem por uma questão de
oportunidade, porque haverá de ser sempre inopor·
tuno, ·mas o requerimento do Senador Beni Veras·
tem sentido para que seja suspensa a 1/amitação do
projeto e se examinem com mais cautela Iodas as
condições. É d~ícil, mas não deixa de ser impossf·
vel, examinar a matéria.
Portanto, Sr. Presidente, lamentamos, mas va·
mos votar pelo requerimento do Senador Beni Veras, por certo, não atendendo aos apelos e à reivindicação dos nossos Uderes do Espfrito Santo.
Muho obrigado a V. Ex".

Durante o discurso do Sr. Djalma Bes·
sa, o Sr. Geraldo Melo, t• V'ICO·Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa·
da pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2' Secretário.

Durante o discurso do Sr. Djalrna Ses·
Carlos Patroclnio, 2' Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, t• V~t»Presidente.

sa, o Sr.

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT - SP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, trata-se de uma questão sobre a qual, no
Bloco da Oposição, os doze Senadores procuraram
estudar em profundidade, e nós aqui vamos respeitar as posições que, neste caso, São d~erentes entre
os Senadores. Podemos compreender, de um lado,
a posição dos Senadores, por exemplo, do Nordeste, que avaliam que o àmbHo da Sudene não deveria
agora ser estendido além do que já foi - refiro-me ao
Vale do Jequltinhonha, em Minas Gerais -, porque
consideram que já são escassos os recursos.
Temos uma avaliação crftica da maneira como,
nas últimas décadas, Incentivos fiscais, créditos subsidiados têm sido cokx:ados nas mãos de empresários
Para realizarem err(lll!endimentos e que, rnuhas vezes, não foram , bem- lehos, outras vezes representaram desvios. E. mesmo naquelas ocasiões em
que proporcionaram empregos e oportunidades para
contriluir, para dirriooir o desequilíbrio regional, o tipo
de incentivç até hoje criado tem sido mais para as
mãos daqueles que já têm grande patrimônio ou riqueza. ao invés de fazê-lo pelas mãos daqueles que pouco ou nada têm. Então, avafi8!TlOS que se faça neces-
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sária uma revisão a respeho da nat.;ril::a e· da forma
de eventuais subsidies ou de Iodas as maneiras qt!e
têm até agora sido a característica. de .incentivos na
átea da Sudene. T~nte, se tivéssemos um
programa de garantia de renda mínima. um Imposto
de Renda Negativo, isso propiciaria àquelas pessoas
exatamente com menor renda ou sem nenhuma renda
o direlo à cidadania de receber um COfllllemento e se &:
bertarem da conãção de rriséria. Mas isso, eiTtxxa o
Senado já tenha apn:Nado e, ainda em OUI1a ocasião,
can uma forma imhada, não foi estendido universal·
mente.
Ainda nesse domingo, 1/isHei, com a Deputada
Marta Suplicy, Dom Aloisio Lorscheider, em Apareci·
da, e lá lembrou S. Em' a história da Biblia, no EgHo
antigo, em que o faraó chamou José para interpretar
seus sonhos recorrentes: sete vacas gordas saindo
do rio e, depois, sete vacas magras; sete espigas de
milho frondosas e sete espigas secas. José disselhe: ~Isso signifiCa que o Egno terá sete anos de safras abundantes e sete anos de safras mirradas, es·
cassas, e precisa se preparar para isso. O laraó
deve recolher 25% da safra nos tempos de abundância, para oferecer nos tempos de escassez.•
Disse D. Aloisio Lorscheider que estranhava,
pois, embora não tivesse um José para interpretar
seus sonhos, o Presidente da República teve a ajuda do lnsthuto Nacional de Pesquisas Espaciais, que
previu a seca e problemas sérios de fome e miséria.
No entanto, não leram tomadas medidas, no devido
tempo, corno a implantação mais rápida do Programa de Garantia de Renda Mínima
Agora, ternos aqui a proposição para se estender a área de abrangêrtcia da Sudene a uma das
àreas economicamente deprimidas do Brasil: o norte
do Esplrito Santo. Nós compreendemos e ouvimos o
apelo dos Prefehos, da Bancada e dos Senadores
do Esplrito Santo. Pessoalmente, sou favorável à
proposição no mérito; portanto, não sou favorável ao
requerimento. Compreendemos os legítimos anseios
dentro do PT e também as opiniões diversas, como
a do Deputado João Coser, do PT, que nos transmitiu o apelo dos Deputados Estaduais do Esplrito Santo.
Segundo o diagn6stico que fazem, o norte do Espfrito
Santo é semelhante ao sul da Bana e deveria ter trata·
mente igual ao do Nordeste. Por outro lado, compreendemos tarrilém a preocupação dos Senadores de Sergpe, Antonio Carlos Valadares e José Eduardo Outra.
este último da Bancada do PT. Por isso, o Bloco libera
o voto nesta votação, Sr. Presidente.
•Conctuo dizendo que a manifestação lá fora
prossegue· pacificamente, sem problemas com raspei·
to aos episóáJOS que camcterizaram o inicio da tarde.
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) ...:A Mesa
registra com satisfação a informação que V. Ex" acaba de dar na parte final de sua intervenção, e deseja
esclarecer à Casa que não será votado o mérito do
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assunto. A questão do mérito não está sendo apre·
da Sudene deste ano está pronto e será executado.
ciadà. O que está sendo apreciado é apenas um re·Neste ano, nem os Municfpios de Minas Gerais nem
querimento do Senador Beni Veras, que propõe que
os do Espfrito Santo retirarão um centavo da Sudea matéria seja estudada peta Comissão de Constitui·
ne. Pelo contrário; ganharão rmis sordariedade.
ção, Justiça e Cidadania.
O PMDB orienta o voto "não", contrário ao reEm votação o requerimento.
qiierimento. ·
· ··
·
·
As Sr's. e os Srs. Senadores que o aprovam
O
SR.
FRANCEUNO
PEREIRA
(PFL - MG.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Sem
revisão
do
orador.)
Sr.
Presidente,
pela LideO requerimento foi rejeitado.
rança do PFL. quero manifestar a V. Ex" que alguns
O SR. BENI VERAS (PSDB -CE)- Sr. PresiPar1amentares do meu Partido já têm posição aber·
dente, requeiro votação nomir.al. :
ta. sobretudo aqueles que falaram aqui. EvidenteO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
necessita do apoio de ~s Senadores. (Pausa.)
mente, nossa recomendação não os alcança. Mas a
Já o apoiaram os Senadores Lúcio Alcântara.
Bancada, pela sua Liderança - e eu pessoalmente Sérgio Machado,' Ojalma Bessa. Carlos Wilson, Fer·
·, orienta o voto contra o requerimento do Hustre Senando Bezerra, José Agripino, Guilherme Palmeira e
nador Bení Veras.
Pedro Piva. ·
.
·O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A ques·
· Faremos a volação nominal.
tão está aberla no PFL O Senador Francelina PereiO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi·
ra já fez sua declaração de voto.
dencia solicita aos Srs. Uderes que orientem suas
Senador Sérgio Machado, lembro a V. Ex" que
Bancadas. .
·
o Senador Lúcio Alcântara já orientou a Bancada
O SR. L'ÚCIO ALCÂNTARA (PSOB - CE.
para o voto favorável. ·
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesla
O SR. S~RGIO MACHADO (PSDB -CE. Sem
orienlação, favorável ao requerimento; quero apenas
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PSDB libera a
pedir um instante de reflexão. NãÓ se traJa de examl· ·
Bancada, já qu_e esla é uma questão que diz respeinar o mérito, as razões, mas de pedir aos Srs. Sena· ..
to a Interesses regionais, mas meu voto é a favor do
dores - e cada um vai se manlfeslar individualmente
requerimento, tendo em visJa os poucos recursos
- um momento de reflexão. Sorldlo aos Srs. Sena· • destinados ao Nordeste, sobretudo neste momento cridores que considerem a Inconveniência de se apre- •
tico por que passamos. Temos que pensar e discutir
ciar este .projeto neste momento, levando-se em
algo mais amplo para os programas regionais. llbero a
conta as razões já aduzidas aqui por mim e por ouBancada, mas meu voto é favorável ao requerimento.
tros Senadores, que esperam, se não um gesto de
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA.
solidariedade do Parlamento, da efrte política brasiSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
leira, pelo menos que não concorram para subtrair,
Progressisla Brasileiro também llbeiãsua Bancada.
para reduzir, para eliminar recursos que já estão dis·
Meu voto é favorável ao requerimento.
ponrveis no Nordeste e que são poucos. ~ esse o
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
apelo que· faço. E nada melhor do que a Comissão
PSDB e o PPB liberam suas Bancadas.
de Constituição, Justiça e Cidadania para examinar
A SRA. J'ÚNIA MARISE (BiocoJPDT - MG.
Inclusive os aspectos constitucionals do projeto. ·
Sem revisão da oradora.) .;; Sr. Presidente, designa·
O SR. GERSON CAMATA (PMDB .:. ES. Sem . da pela liderança do POT, manifesto o voto contrário
revisão do orador.) - Sr. Presidente, regimentalmen- ·
à 8pi'OV8Çâo do requerimento. A Bancada do PDT
te não há argumento que faça com que o projeto volvota contra o requerimento.
te à Comissão de Constituição, Justiça 11 Cidadania,
O SR. ARUNDO PORTO (PTB- MG. Sem reporque foi apreciado quando da aprnsentação da ... visão do orador.) -O PTB orienta seu voto contrário
matéria pela Senadora Junia Marise. Em segundo
ao requerimento. J . ·
.
lugar, o projeto não mexe com um centavo do orça·
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP.
mento da Sudene deste ano, porque o orçamento já
Sem revisão do orador.) - Corno Uder do PT e do
foi feito e vai ser executado. Os efeitos do projeto
Bloco do Oposição, lnfonno que o voto das Banca·
sobre o orçamento só ocorrerão no próximo ano. As · · ·das está Oberado, respeitada a Bancada do PDT,
que já so expressou contrariamente.
chuvas cairão abundantemente no Nordeste, e, com
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Bloco
das Bancadas de Minas Gerias e do Espfrito
o
de Oposição e o PT liberaram suas Bancadas.
Santo, as verbas da Sudene também cairão generoOs Srs. Senadores já podem volar.
samente sobre o Nordeste e sobre toda a região da .. .
Sudene. Porlanto, não há esse motivo. O orçamento
(PrOCeda se .t l'OtaçAo.)
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VOTAÇÃO NOMINAL
REQUERIMENTO N" 988, DE 1997

Q\JE s:::!JRE A EMENDA DA CÂMARA AO PLS 146/S2 SEJ. \ OUVD."-'. A CCJ
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Vota·
ram SIM 23 Srs. Senadores; e NÃO 36.
Howe 2 abstenções.
Total: 61 votos.
O requerimento foi rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- hem 3:
Discussão, em turno único, da Emenda
da Câmara ao PrcjeCo de Lei do Senado n• 146,
de 1992 (n° 4.6951'94, naquela Casa), de au·
. toria da Senadora Júnia Marise, que dispõe
sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha
do Estado de Minas Gerais na área de atua·
ção da Superintendência do DesenvoMmen- ·
to do Nordeste - Sudene, tendo parecer la·
vorável, sob n• 248, ·de ·1998, da Comissão
de Assuntos Econ6micos, Relator Senador
Francelina Pereira, com votos contrários dos
Senadores 'Edison Lobão e José Eduardo
Outra e; em separado, dos Senadores Beni
Veras e Waldeck Omelas.
Em discussão a emenda da Câmara, em turno
único.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA'(PSDB- CE)Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, há pouco, advertiu·
me a Senadora Júnia Marise de que o projeto relerente ao Vale do Jequitinhonha já havia sido aprova·
do no Senado, de onde é originário, e na Câmara
dos Deputados. Trata-se, agora, de examinar a
emenda que acresce ao projeto o Estado do Espfrito
Santo. Neste momento, portanto, cabe-nos falar sobre a emenda.
Quando me manHestei no encaminhamento do
requerimento, cuja votação seria uma espécie de
prévia da votação do mérito, eu dizia que considera·
va também descabida a Inclusão do Vale do Jequ~i
n~nha, embora reconheça que se trata de uma das
regiões mais pobres e sofridas do Pafs. ·
Todavia, estamos examinando a questão da
·
área de atuação da Sudene e os incentivos que oferece à Região Nordeste. Senão, seria o caso de
alertar a Bancada do Rio de Janeiro no sentido de
incluir o norte desse Estado, que é tão pobre como o
Espfrito Santo- ou talvez mais pobre, pelos Indica·
dores sociais que apresenta. Vamos à periferia de
São Paulo, às favelas do Rio de Janeiro. Vamos, enfim, transformar o Brasil em uma grande Suciene.
Talvez seja essa a solução para todo o Pafs.
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que a seca seja perpétua. Desejamos que chova e
que se encontrem soluções tanto para o norte do
Espírito Santo quanto para a região atualmente
abarcada pela Sudene. Sobretudo queremos afiarnos à luta do Nordeste na busca de mais recursos
para aquela Superintendência. Neste ano de seca,
nenhum centavo será retirado, pois o orçamento
está pronto e em execução. Não desejamos antagonizar, tampouco guerrear com a região nordestina.
Queremos estar juntos com o Nordeste, queremos
ser acenos nessa luta. As Bancadas de Minas Gerais e do Espírito Santo desejam estar ao lado de
Senadores como V. Ex', como Beni Veras e Sérgio
de aumentar os recursos da Sudene
Machado, a
e aqueles que irão para o Nordeste. Não nos rejei·
tem nesta hora. 10 preciso que nos demos as mãos
para um trabalho conjunto. Não queremos retirar,
mas acrescentar. Dessa forma. com a generosidade
do coração nordestino, peço que nos acenem nesta
hora em ql!e nos desejamos aliar à luta dos nordesti·
nos e do pessoal da Sudene em favor do Nordesta
O SR. LOclo ALCANTARA (I'SOB- CE)- V. Ex'
pode contar com o nosso apoio para qualquer luta
em que o Espírito Santo e Minas Gerais estiverem.
No entanto, agregarem-se neste momento em que
não há recursos novos e adicionais signifiCa dividir o
que já é pouco e insufiCiente.
Estão presentes no plenário vários ex-Governadores que não desconhecem a sempre pálida
presença de Minas Gerais, por exemplo, no Conselho Deliberativo da Sudene. Nunca vi um Governador de Minas participando ativamente das lutas
daSudene.
·
O Sr. Francelina Pereira (PFL- MG) - Sena:
dor, por favor, não me faça essa Injustiça. Como Governador, por quatro anos participei de todas as reuniões da Sudene; como Parlamentar, fui um dos autores dos Planos ·Diretores; sempre estive presente.
Captei, pessoalmente, o testemunho de que o Nordeste quer essa parceria com Minas Gerais e, agora,
com vintes e poucos municfpios do Espirita Santo,
exatamente para- nos associarmos no sentido de
fortalecermos os mecanismos de atuação da Sudene, que realmente estão muno frágeis. v. Ex' me
atingiu.
O SR. LOclo ALCANTARA (I'SOB :-CEl- V. Ex'
não leve Isso em consideração. Aceno a retifiCBção
de v.. Ex', mas não estenderia muno.
O Sr. Benl Veras (PSDB - CE) - V. Ex' me
conci!de úm aparte?
·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- c,;:)eonc;ooo o aparte ao Senador Benr"Veras.
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O Sr. Francelina Pereira (PFL - MG)- O pai
de V. Ex' é testemunha da minha atuação e da minha amizade.
O Sr. Benl Veras (PSDB - CE) - O Senador
Gerson Camata faz referência à participação do Es·
pirite Santo nos incentivos que o Nordeste possui. O
Nordeste possui, como Incentivo, 11% da renúncia
fiscal do Pais, apesar de contar com 30% da popula·
ção. São Paulo tem 56"/o dos Incentivos do Pais e a
Região Norte, 36%. Em breve, São Paulo talvez
queira participar da Região Norte, para melhorar a
distribuição dos recursos daqilela região. Talvez se
possa melhorar a distribuição dos recursos que hoje
vão para a Zona Franca, correspondentes a 24% da
renúncia fiSCal do Pais. Dizem que o clima do Espirita Santo é semi-árido, mas, na verdadé, é quente e
úmido. Naquele ·Estado, hã três meses· de seca por
ano; no Nordeste, nove meses." Segundo dados do
IBGE, a renda per caplta do Espirita .Santo é três
vezes maior que a renda per caplta rriédia do Nordeste.
o Sr. José 9-.ácio Fen-en (I'SOB- ES)- v. Ex'
me permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. "Presidente, concedi um aparte ao Senador Beni
Veras e, agora, o Seriador José lgnácio também deSeja apartear-me.
O Sr. José lgnáclo Ferreira (PSDB - ES} Eu"11gradeceria, se V. Ex' me concedesse um aparte.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Eu o Concederei. ·
O Sr. José Jgnáclo Ferreira (PSDB - ES) Falarei' depois que o Senador Beni Veras terminar
seu aparte.
O SR. LOCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Concederei um aparte ao Senador Epttacio Cafeteria

e depois a V. Ex'.
O Sr. Benl Veras (PSDB - CE) - A renda per
caplta .do Espirita e de Minas Gerais é três vez
maior que a renda per caplta média do Nordeste.
Então, é justamente para o Nordeste que se buscam
Incentivos; já que ele é mais frágn.
O Sr. Epltaclo Cafeteira (PPB - MA) - Nobre
Senador LIJcio Alcântara, tive o cuidado de olhar o
quadro da votação. Penso que podíamos fazer urna
emenda para também colocar o Distrito Federal, o
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo no
Nordeste. Na realidade, não dá para entender essa
votação. Tenho o maior respetto e admiração pelo
Senador Pedro Simon, mas, quando se vota concessão de radiodifusão, S. Ex' a aprova, se for para o
Rio Grande do Sul; caso contrário, abstém-se. Isso é
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discriminação çom o le$to do Pais. Estio vendo o
nordestino monendo de fome e querem dividir a
fome daqueles poucos que estio no Nordeste. Congratulo-me com V. Ex".
· O SR. WCio AI.CANTAAA (PSOB - CE) ·
·
Muito obrigado.
O Sr. Elclo Alvun (PFL- ES)- V: Ex" me

pennite um aparte?
O SR. WCIO ALclHTAAA (PSOB- CE)Ouço V. Ex". Só peço b!evidade, porque a Mesa, em
ralação ao tempo, tem sido Inclemente com os ora·
dores.
O Sr. Elclo Aw- (PFL - ES) - Estamos
nesse critério de brevidade. Eu gostaria de registrar
a pe!plexidade da Bancada do Esplrllo Santo. Até
certo ponto, tenho autoridade para falar, com mufto
carinho, a le$pefto do Nordeste, porque, ao longo
desses sete anos e meio de mandato, nunca lhe neguei um voto; sempre estive solidário em todas as
votações nesta plenário. Ontem, com m.Jlta alegria,
nós, da Bancada do Espirita Santo, votamoa a favor
dos R$198 milhões para o Proágua. O Nordeste, em
ralação ao Espirita Santo, tem uma c:o-particfpaçlo
permanente. No entanto, causa-me espanto, neste
momento de debate, o fato de querer Impor-se tal si·
tuaçio. Estou diante de um dos meus ma1on1s amJ.
gos nesta Casa, o Senador Beni Veres, que nos luminou, falando sobre os desequnfbrios lnter-regionais numa Comissio da qual tive a honra de ser
PI9Sidenta. Nio podlamos admitir que um problema
brilsileiro fosse separado por fronteira. A Sudene,
entio, deveria estender sua açlo até a fronteira da
Bahla: e desconSiderar o Espirita Santo, como se ele
nio existisse? Os problemas decorrentes do cruna
no Espirita Santo alo, b vazM, mais graVe& do que
no .Nordeste. Se ragionallzássemos por meiO de
fronteiras, seria muito doloroso para nós.
for·
ma. com toda a lealdade - nio como Uder do Governo, mas, modestamente,· como Senador do nieu
querido Estado -. faço um apelo a todo& oa campa·
nheiros presentes. Nio quis falar, por uma ques11o
de homenagem ao Senador Beni VeniS e a outros
Colegas do Nordeste, que ~ toda a nossa
atenção. Respeitamos o problema do Nordeste, mas
queremos sentar l mesa da negociw;:lo, para que
·as medidas, no momento em que forem tomadas,
sejam estendidas ao Vale do Jequilinhonha e ao Es·
plrito Santo. Neste Instante em que se quer oonalderar o Esplrilo Sento uma terra privilegiada em detrimento de uma &iluaçAo real - aqui estio 'Z1 Prefeitos do norte do Estedo -, apelarei ao Senador Llkio
Alc4ntara. Aceitamos os argumentos, pois v. Ex".
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com brilhantismo a Inteligência, sustenta a Banca·
da do Nordeste por meio de seus voto.s, mas a poliçlo do Espirita Santo'ê mu~o consciente neste rriomento em que votamos o projeto da Senadora Júnia

Marise.
O SR. LIÍCIO ALCÂNTARA (PSOB- CE)Senador Elcio Alvares, embora tenha sempre, no
curso de seu aparte, feito referência à grande amizade que tem pelo Senador Beni Varas, quero di·
zer que dedico a V. Ex" urna grande estima, mas
nio desejo silenciar-me hoje, para nio ter que
passar o resto da minha vida explicando-me. Prefiro falar hoje, com a franqueza, a sinceridade e
lealdade que devem presidir esses debates. Digo
Isso a V. Ex", com a convicção de quem estuda esses problemas,' Inclusive em sucessão ao meu sau- ·
doso pai ;... aqui lembrado pelo Senador Francelina ·
Pereira -, autor de um dos melhores estudos sobre
o Nordeste, realizado na Cocene, juntamente com o
Senador VirgRio Táwra e com o Senador Oinarte

Mariz. .
' 1
.
' 1O Sr. Elclo Aw- (PFL- ES) -Senador Lú·
cio Alc:Antara. reJeve.me novamente. Falei do Sena·
dor Beni Veras, que é o primeiro signatário do requerimento, mas quero estender a minha homenagem l
toda a Bancada no Senado. Nesta Casa, durante
três anos e meio, tenho-me dedicado às causas do
Gcwvmo, l causa de todos, mas quero, neste momento, falar como Senador do Esplmo Santo. Não
posso silenciar-me; sou sortdário com o Senador de
Minas Gerais, porque este projeto é profundamente
Importante para o nosso Estado. Tanho certeza 'de
que a veemência dos Senadores do Nordeste, Senador l.6clo AlcAntara, não será maior do que a dos
Senadores de Minas Gerais e do Esplmo Santo.
. . O SR. PRESIDENTE (Carios Patroclnlo) -Nobre Senador Llkio AlcAntara. peço que tennine seu

discurso.
O SR. LIÍCIÔ ALCÂNTARA (PSOB- CE). ~ ·reualtel que esses Senadores agirem knpuleionados pelo desejo de ajudar os seus Estedos,
o que considero legitimo, justo e compreenslvel. No
· entanto, creio que a forma encontrada nio é a melhor, porque lança mio de recursos escassos da regiio mais sofrida e pobre do Pais. Como ela pode
abrir mio desses recursos tio escassos? Se V. Ex"
eutende nio ser posslvel estabelécer fronteiras, podemos englobar o Rio de Janeiro, SAo Paulo e o Rio
Grande do Sul e aceitar a tese do Senador Eduardo
Suplicy de que hA pobreza por toda a parte. ·
No momento,· defendemos que nio se lance
miO ~ recursos esca•sos, porque isso seria
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uma injustiça contra o Nordeste. A causa do Jequilinhonha ou do Esplrito Santo são justas, mas não se
pode tirar de quem menos tem para se fazer a distribuição.
Consulto V. Ex", Sr. Presidente, &Obre se ainda
há como conceder apartes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnlo) - Senador Lúcio Alcântara. o último aparte será o do Senador José lgnácio Ferreira, que o havia solidtado
anteriormente.
Comunico ao eminente Senador Pedro Simon
que está inscrito e poderá falar posteriormente.
.o Sr. José lgnáclo Ferreira (PSDB - ES)Eminente Senador Lúcio Alcântara, assim como o
eminente Senador Elcio Alvares, certamente o Senador Gerson Carnata dirá o mesmo. Nutrimos pela
Bancada do Ceará e pela do Nordeste um respefto
imenSo•• Esta é urna Casa de amigos. Agora, é evidente que temos, cada um. os nossos deveres de
representação. E temos, portanto, que atuar sintonizados com . a vontaoe das regiões que representamos. Contudo, é muito claro que não estamos
pretendendo a extensão dos benetrcios da Sudene
para, até, fronteira com o Rio de Janeiro. Mas que
um pedaço do Espirita Santo, até o Rio Doce, seja
alcançado como área da atuação da Sudene. Assim
como Minas .Gerais, uma parta do Espirita Santo, ou
seja, vinte e sete dos setenta e sete municlpios do
Estado. Não é coisa que emergiu este ano, ano pas·
sado no Congresso Nacional e que agora desemboca no plenário _da Casa. Não! Em 1958, quando a
Sudene f<?i criada, já o .Senador Carlos Undenbe'rg
levantava sua voz e apresentava urna emenda incluindo em sua área de abrangência o Estado do Espirita Santo foi derrubada. Depois; em 1966, o ·Senador Jefferson de Aguiar também levantou sua voz e
apresentou emenda que também foi denubada. Isso
vem se desdobrando até hoje. Um sonho dos capixabas do oorte! Durante a Constituinte, apresentei
uma proposta que também não foi vencedo111. O
que, ponanto, desemboca hoje no plenário é um anseio acalentado há muito tempo pelos capixabas que
sofrem lá no norte do estado. Os que resistiram apesar de tudo. Cheguei nesta Casa, eminente Senador, com a pretensão da somar forças com o Nor·
deste, p<iis penso que os desnfveis regionais são
mais graves ainda que os sociais, até porque estes
decorrem dos desnlveis regionais. Vun para cá pensando em resgatar o norte do Espírito Santo de tanto sofrimento! Vejo nesse episódio a opottunidade
de somar força política com os demais Estados Nordestinos. O· Esplrito Santo, por uma decisão de geo-
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polltica, foi colocado na Região Sudeste, muno embora seja parcialmente nordestino. Porque o flagelo
da seca é um estigma ncisso iar'nbérn. Temos razões
de natureza cientifiCa para fazer essa afinnação.
Peço a V. Ex" que, embora sustentando a tese sintonizada com a sua representatividade, compreenda
as razões pelas quais sustentamos também o nosso
ponto de vista, embasados, inclusive, em fundamentos do maior valor eientflico.
O Sr. Benl Veras (PSDB- CE) -V. Ex" deveria reivindicar os incentivos de São Paulo, que compreendem 56".<. dos Incentivos concedidos pelo Pais,
e não os do Nordeste, que representam apenas
11%.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc!nlo) - Nobre Senador Lúcio Alcântara. peço que conclua seu
pronunciamento.
.
O Sr. Benl Veraa (PSDB- CE)- V. Ex" deveria reivindicar os Incentivos de São Paulo, que compreendem 56% dos Incentivos concedidos pelo Pafs,
e não os do Nordeste, que representam .apenas
11%.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) -Nobre Senador l.Ocio Alcántara. peço que conclua seu
pronunciamento.
. '" . O SR. L0Ct0 ALCÂNTARA (PSDB - CE) s;:~residente, vou concluir.
.
' ..
Tenho o maior apreço· por todoS os Senadores
de .urna maneira geral, mais especifocarnente pela
Bancada do Espfrito Santo e pela a de Minas Gerais,
mas não:posso concordar com a lese. Não posso,
_Inclusive, porque a Lei n• 3.692, que se eslá alterando; lnstitul a SÍlperintendência de ôeseiwoMmento
~do NordeSie, e dá outras providências: Mas ô Esplri_to· S<tnto "não 1} NordestE!.. 9. Vale dei "Jequitinhonha
não 'é Noroeste. Então, como podemos acenar uma
alteração para Jncluir o EStado, ou parte do Estedo
dq Esplrito Santo, e mais urna parte do EStado de
Mine.S Gér'àis ao Nordeste, se eles não fazem. tiarte
da Região do Nordeste?
•
·:,_.. É evident~, .Sr. Presidente, que
um ·intuno,
um desejo-~ dos nobres Senadores e Deputa·
dos,legftimo; mas esse não é o remédio, essa não é
a forma. Seria ãcenar que a ubiqüidade do Esp!rito
Santo, da Sant!ssima Trindade agora fossa também
para o Estado do Espirita Santo, porque está no Sudeste, está no Nordeste, está em todo canto.
. Não podemos acolher a lese, por mais justos e
razoáveis que sejam os argumentos e a angústia
dos nobres .representantes do Esplrilo Santo e do
Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais.
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· ··, ·Durante o discurSo do Sr. Lúcio Ã.b!n... tara, o Sr. Geraldo Melo, t• V~ee-PteSidente
deixa a cadeira da presidflnda, que é ocupa·
da pelo Sr. CarlOs Patrocfnio, 2" SecretMo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência esclarece ao Plenário que, para Hgar o
aparelho eletrOnico, basta pressionar levemente o
botão sobre a bancada. A Presidência está sendo lnformada pelos técnicos de o botão utilizado para o
som não está sendo i:levidamente acionado.
Concedo a palavra ao eminente Senador EsPeridião Amin.
·
·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's. e Srs. Senadores, ouvi a manHestação candente do Senador Lúcio Alcântara a propósHo da vota·
ção desse projeto. Quero aqui dizer que não votei a
lavor por equívoco ou porque tenha sido Induzido.
Senador Lúcio Alcântara, gostaria que V. Ex'
refletisse sobre o que vou dizer agora, não para que
haja mais fatias de um bolo que reconhecemos ser
esquálido, mas porque creio que, assim como Minas
Gerais, o Espírito Santo vai ajudar·a aumentar esse
modesto e esquálido bolo que representam os recur·
sos da Sudene. E mais: penso que todos nós, junta·
mente com V. Ex", Senador Lúcio Alcântara. vamos
lutar para que os mecanismos que permitem a redu·
ção das desigualdades entre as regiões sejam aper·
feiçoados. Eles têm que ser aperfeiçoados:
,.
Quando ouço V. Ex" formular a correta idéia de
que o caminho para se chegar a esse resultado deveria ser outro, também entendo que todos devemos
aprimorar os mecanismos de avaf~ação do benefício
e do custo de todos os mecanismos criados para reduzir desigualdades lnterpessoais e lnter·regionais.
De sorte que, a fim de que não permaneça a
impressão de que alguém de Santa Catarina votou
por engano, gostaria de dizer que votei, quanto ao
requerimento, e vou votar, quanto ao mérito, 'não
para retirar recursos de uma região e tranSferi-los a
parte de outro Estado contíguo, mas paia tennos
mais um ente da Federação comprometido com a
tese da redução das desigualdades do País, que,lnlelizmente, tem como a maior de todas as· manchas
a desigualdade não apenas entre as pessoas,' que
afinal é o que conta. posto que é a visão humanísli·
ca que deve presidir toda a avaflação de lima sHua·
ção social,' mas entre as Unidades da Federação,
cuja desigualdade também afronta a soberania e a
nacior~alidade brasileiras.
' ·
Votei, 'portanto, llo requerimento e vo~ votar ru
mérito com essa convicção. E peço ao SeMdor Lll· ·

cio Alcântara, que sempre mereceu e há de merecer
ele mim o maior respeito, que pelo menos aceite as
razões do meu voto.
'
,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente SeMdor Geraldo

Melo.

'
O SR. GERALDO MELO (PSOB - RN. Para
ãiSCUiir. Sem revisão do orador.) - Sr. Pnesiclente,
Sr's. e Srs. Ser~adores, tenho a impressão de que
talvez eu pudesse acrescentar algumas informações
liteis à decisão que esta Casa vai tomar.
Não gosto muito cSe lembrar o lato de pertenci
à primeira equipe técnica da Sudene, porque é urr~a
forma ele revelar a minha Idade.
A Sudene é uma lristituição que foi criada por
uma lei de 1959 e Instalada em 1960. Trabalhei antes da instalação da Sudene. Fui funcionário, portan-:
to, durante alguns meses, de um órgão que se cha·
rnava Codeno - Conselho ele Oesenvclvinento EconOmico do Nordeste. Trabalhei diretamente com o fundador daqUele órgão, o ecOnomista Celso Furtado.
Ser~ador l1lcio ~estimaria muito que o
Serlador Esperidião Amin 'pudesse prestar atenção
às Informações que estou tmzendo.
· Não 'foi aper~as urna 'seca que motivou a cria·
ção da Suclene no Pais.' Não são as CB!aCierísticas
climáticas no Nordeste que levam à necessidade da
existência daquele órgão. O que determinou a cria·
ção da Sudene-:- após o 'elemento disparador da decisão politica·- uma seca'...: que serviu para que o
Presidente da RepúbfiCII visse ele perto que algo precisava ser leito -foi ·a 'revelação ao Pais de que
aquela região, com aquele tamanho, com aquela população, representava uin' sistema econOmico dHerente e que, por Isso'
precisava receber um
tratamento novo, consistente e não apenas um trata·
mento para resolver os problemas de égua porque a
região não precisava apenas ele uma Instituição que
cuidasse da seca quando esta se apresentasse.
· Então, quando algUém diz, por ex~. que
as características climáticas do Espírito Santo se as·
semelham às do sul ·da Bahla, Isso não signifiCII
nada, porque todo o Nordeste queslioM a Inclusão
do sul da Bahla M área ele atuação da Suclene ta·
manha a dHerença que existe entre a neaftdaele da
economia 'do sul da Bahia e do restante do Nordeste.
'' : I
Por que existe urna tOM de Minas Gerais na
área de etuação da Sudene? Por urna razio sim·
pies: o Banco elo Nordeste' é uma Instituição anterior
à Suclene. Foi criado para
não em todo o Nordeste,' mas na chamada região do Polígono das Se-

mesmo,

a

aluar
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Poligonal que define os limHes do Polígono
das Secas está retratada nos estudos de Guimarães
Duque, há poucos dias cHados·nesta casa.
A Poligonal demonstra que a área do Polígono
das Secas penetra no Estado de Minas Gerais. SignifiCa que a área de atuação do Banco do Nordeste,
não lnctura, por exemplo, o chamado Nordeste Ocidental- o Estado do Maranhão não fazia parte da
área de atuação do Banco do Nordeste -, a Zona
da Mata costeira, a faixa litorânea à leste de toda a
Região também estava excluída do atendimento do
Bancc do Nordeste; no entanto, o Potrgono das Secas que panetra\'a Minas Gerais estava incluído na
área de atuação do Banco do Nordeste, "lnstnuição
criada para atuar no Poffgono das Secas. Como o
Banco foi criado antes da Sudene, ao definir-se a
área de atuação desta autarquia, e r;~ muno difícil excluir-se da área de atuação da Sudene uma região já
estava lnclulda na área de atuação do Banco do
Nordeste.
· Na realidade, Srs. Senadores, aquilo de que se
necessha não é propriamente verificar as afinidades
climáticas deste ou daquele Estado, mas sim se
Nordeste repreaquele sistema econõmico que
senta, de fato, penetra no Espírito Santo e no Vale
do Jequitinhonha.
·
Ninguém vai poder convencer este Pais com
seriedade de que as variáveis que estruturam a realidade do sistema econõmico do Nordeste são as
mesmas que organizam a realidade do Estado do
Espirita Santo.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB- PEt- V. Ex' me
permhe um aparte, Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO (PSDB- RN) -Ouço
com muito prazer o aparte de V. Ex', Senador Carlos Wilson.
O Sr. C!l,rlos Wilson (PSDB- PE) - Peço, inclusive, desculpas a V. Ex' pela interrupção, pois
ninguém tem mais propriedade do que V. Ex' para
falar sobre a Sudene, pois foi um dos técnicos daquela lnstHuição, oriundo dos seus quadros, e conhece, portanto, como poucos, a realidade da Sudene. Quero deixar bem claro que aqui não está envolvida, de forma alguma, qualquer questão pessoal.
Ao contrário, temos afinidades com os Estados do
Espirita Santo e de Minas Gerais. Entendemos as di;;....;.;.,.,.,. aas duas unidades da Federação. Na
questão da Sudene, lamentamos profundamente o
que vem ocorrendo. Sabemos de sua realidade, do
esvaziamento que a instituição vem sofrendo, pois,
quando aparece ultimamente, o faz por meio de notícias desagradáVeis, como ocorreu em matéria publi-
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cada m úttimo domingo, no jornal Folha de S.Paulo. No Inicio do ano, o pacote fiscal cortou da Sudene quase 40% dos recursos do Finor, e não vi, sinceramente, neste plenário disposição para falar sobre a Sudene como vejo hoje. Espero apenas que,
se for vhoriosa a proposta da Senadora Júnia Marise, exista mais unidade na defesa da região. Na verdade, o que existe hoje é o sucateamento completo
daquela autarquia. AcredHamos na decisão do Plenário e vamos respená-la democraticamente, mas, já
que houve essa solidariedade, esse mutirão em torno da miséria, entendemos que possa existir um mutirão também de soerguimento da Sudene. Parabenizo V. Ex' porque, como disse antes, ninguém tem
mais condições de falar sobre Sudene do que o Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB- RN) - Agradeço a V. Ex', Senador Carlos Wilson, que, na rear.dade, antecipou as conclusões a que eu pretendia
chegar com este pronunciamento.
O Sr. Fernando Bezerra (PMDB - RN) - Senador Geraldo Melo, antes que conclua seu pronunciãmento, V. Ex' me perrme um aparte?
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Senador Fernando Bezerra, conceder-lh~i o aparte
com -o maior prazer. Gostaria apenas de lazer um
apelo aos Srs. Senadores dos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo porque prestei muita atenção
aos argumentos que trouxeram para a discussão
desse assunto. 'Penso que 'estou trazendo alguns
elementos que os Senadores Francelina Pereira,
Gerson Camata, José lgnácio Ferreira, Júnia Marise,
Arlindo Porto, Elcio Alvares deveriam conhecer. Ouvirei o Senador Fernando Bezerra para poder concluir minha intervenção.
Senador Fernando Bezerra, V•. Ex' iem o aparte que muno me honra.

n :>r. Fernando Bezerra (PMDB- RN)- Agradeço a V. Ex", Senador Geraldo Melo. Depois de
suas palãvras e .do que aqui foi dHo pelo Senador
Lúcio Alcântara, talvez nada mais devesse ser
acrescentado. Entretanto, gostaria de marcar minha
posição com a responsabilidade que tenho e que
não é contra os incentivos que se devam destinar ao
desenvolvimento do Estado do Espímo Santo e ao
Vale de Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais.
Certamente esse Estado necessne de aparte de recursos para o seu desenvolvimento. O que não podemos, Senador Geraldo Melo, como aqui, com muita propriedade se disse, é confundir as condições climáticas do Estado com as condições de pobreza vigentes no Nordeste. Precisamos, na verdade, -todo
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o Pais deve ter consciência disso - de Incorporar o
Nordeste às demais regiões desenvolvidas do Pais. ·
Queria apenas Uustrar um dado fome<:ido péra Receita Federal. Da renúncia fiscal brasileira, cerca de
12% se destina àquela região, enquanto que 48%,
de forma incompreenslvel, à região mais rica do Brasil, o Sudeste. BenefiCiam-se também da renúncia
fiscal os Estados do Sul, em proporção equivalente
ao que se destina ao Nordeste. Ao Norte cabe um
pouco mais do que o destinado a essas regiões. O
Centro-Oeste, por sua vez. fw:a com uma parcela
menos aquinhoada. A posição que aqui estamos as- ·
sumindo- V. Ex' e o Senador Lúcio Alcàntara deixaram muko claro - não é contrária ao Espirita Santo,
ou a Minas Gerais, mas é um apelo à compree~o
de que os recursos hoje existentes são absolutamente insufiCientes, uma vez que, lamentavelmente,
hã uma ausência de uma politica que tenda efetivamente a incorporar o Nordeste ao restante do Pais,
o que é fundamental em termos de Integração nacional. É lamentável que isso aconteça. Ao invés de dividirmos a pobreza, deveríamos acrescentar aos recursos destinados ao desenvolvimento dessas regiões um maior montante de verbas Para. ar sim, divldii1Tl0s com os Estados de Esplrito Santo e Minas
Gerais. Muko obrigado.
·
O SR. GERAlDO MELO (PSOB - RN) - O
que eu queria, em conclusão, agradecendo sinceramente a contribuição vigorosa e importante do aparte do Senador Fernando Bezerra, era dizer aos Srs.
Senadores, especialmente os das Bancadas de Minas Gerais e do Esplrito Santo - e talvez eles nem
saibam -, que o grande Instrumento de que a Sudene dispôs, que causou certo tipo de Inveja em outras
regiões do Pais, eram os Incentivos fiscais com que
aprovava projetes privados que pretendiam ser Instalados lá. Talvez esta Casa nem ao menos saiba
que esses Incentivos fiscais estão reduzidos a mais
ou menos 20% do que já foram, e que a Sutlene tem
hoje projetes aprovados, fiScalizados por ela, com fiberação autorizada de recursos hã 4 anos, que não
tibera porque não tem dinheiro para .isso. i • . I ' ··

A Sudene está, na verdade, encerrando um
momento do processo em discussão e tratamento
na questão nordestina, que, como expftqUei aqui em
outra oportunidade, começou com fase das :ãgrimas, com a fase da emoçAo de O. Pedro 11, dizendo
mesmo que Iria vender as jóias da Coroa para que
nunca mais o Nordeste sofresse 'urna seca Igual
àquela; que passou pela fase hldrica, quando se
pensava que bastava égua para resolver os problemas da região; que passou pela tese de que primei-
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ro Unhamos de acabar com a seca, ou 'seja, mudar a
ecologia. mudar o meio ambiente. como se os europeus, por exemplo, tivessem acabada core) a neve
para o seu posterior desenvolvimento. Superamos
essa fase para chegar, em 1958, a um novo patamar
que foi o de uma revelação ao Pais. Sabe-se que o
Nordeste, caso fosse um outro pais, seria o terceiro
maior da América Latina. Apenas o resto do Brasil e
o México teriam, atualmente, população maior que a
nordestina. Qual a revelação? A de que o problema
da região não era a seca, mas a de que possula um
sistema económico dHerente dos outros Estados e,
por isso, requeria uma politica económica também
dHerente.
· ·

A Sudene foi o Instrumento operacional para
reartzar essa política dHerenciada. que se baseava
em um programa de Industrialização e de ampliação
da fronteira agrlcala, de criação de alguns desequilfbrios que fossem capazes de modificar aquela tendência de desenvolvimento. Isso ocorreu durante os
61timos 40 anos, a partir da seca de 1958. Estamos
em 1998 e esse modelo está esgotado, tanto o proposto para o desenvolvimento económico corno o
operacional. '
·
O Senado Federal, o Congresso Nacional e o
Presidente da República precisam considerar que o
Nordeste, como em 1958, evoluiu, que este degrau
focou para trás e que é necessário redesenhar esses modelos para que se suba mais um outro nessa escadaria. Se não fizermos Isso, estaremos
apenas vivendo os funerais de uma proposta de
desenvolvimento daquela região e estaremos apenas dividindo o nada; estaremos aqui brigando pela
divisão de coisa nenhuma. Na realidade, nem o Nordeste, nem o Espirita Santo, nem Minas Gerais têm
a ganhar.
A anança politica. que aqui foi vislumbrada e
desenhada, peço e Imploro, como nordestino, que
ela se faça Não para que estejamos fazendo operações corno esta, que, no final das contas, revelam
apenas que não estamos compreendendo o que se
está passando lá; que esta aliança politica come<:e
hoje,lltdepentlente do resultado dessa votação, para
que nos debrucemos sobre a questão dos Incentivos
faseais, das políticas de desenvolvimento regional e
da análise do grande desafio do desequilíbrio regional deste Pais, que é um grande Brasil formado por
muitos "Brasls"; que esta aliança se forme hoje; lndependente do resultado, como já disse, para que,
no Interesse do Nordeste, do Espirita Santo, do Vale
do Jequkínhonha e de todo o Estado de Minas Gerais, se possa. afinal, encontrar um caminho 114\rio,
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novo, uma proposta nova para aquela região e para.
este Pais.
Não se pode fiCar aqui pensando na divisão
dos incentivos fiscais, quando, como diz o Senador
Beni Veras, de toda a renúncia fiScal deste Pais, o
Nordeste contribuiu com 11 %; enquanto o CentroSul, com mais de 40"/o •. Somos urna região que não
ofereceu à economia nacional os motivos para o surgimento do processo intlacionário do qual estamos
saindo com tanto sofrimento.
Os benefícios que esse processo Inflacionário
possa ter trazido e o fato de haver sido utilizada a inflação para financiar o crescimento de outras regiões
do País a nós só trouxeram um direno: na hora de
combater a inflação, que não ajudamos a criar, estamos sendo convocados a participar do sacrifício das
regiões que se beneliciaram dela.
Pois bem; como nordestino e como Senador,
que respena e compreende as razões de Minas Gerais e do Espírito Santo, independentemente do resultado dessa votação, quero pedir que essa aliança
se forme, porque precisamos transformar este momento que eStamos vivendo, quando todo o Pais
passou a olhar para o nosso problema, em uma
oportunidade· fecunda para criarmos algo útil para
aquela região, para aquele povo, para o nosso Pais.
Mufto obrigado.
O SR. 1 PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMOB - RS. Para dis·
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comovente e triste esta sessão. Emociona-me ver os
Uustres Senadores do Nordeste, do Espírito Santo e
de Minas Gerais preocupados - e absolutamente
corretos - com os problemas que afligem as suas regiões.
Conta-se que quando algumas partes, que estavam divergindo, procuravam o então presidente
Getúlio Vargas, este as recebia separadamente e a
todas dava razão. Ouço os argumentos das Bancadas do Nordeste, do Espírito Santo e de Minas Gerais e não tenho como diZer que não têm razão. O
que não tem razão de ser é esse tipo de debate; é o
que ocorre e tem se repetido ao longo da históri.l. •
Como foi mufto bem dfto pelos Uustres Senadores do
Rio Grande do Norte, apenas estamos aqu~ cada
um de nós, querendo marcar sua posição. Sabemos
que assim não haverá alterações, porque o problema é mais sério e mais profundo e não temos a coragem de acenar esse desafio.
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Ora, Sr. Presidente; a ·Callfomia era um nordeste, um deserto; hoje, é a região mais próspera do
mundo; é um dos celeiros mundiais. O povo americano realmente mudou o panorama daquele Estado,
que ontem era um deserto e hoje é o mais modema,
o mais progressista, de PIB maior que o próprio Estado de Nova Iorque. Israel era um deserto - e o
mundo árabe continua um deserto - mas hoje
aquele pais tem uma agricultura de Primeiro Mundo.
Haverá de se diZer que é por causa do dinheiro que
veio do mundo. Inteiro. É yerdade. Mas e a lndia,
onde até vinte anos atrás milhões de indianos morriam de fome por ano? Eu estive lá e pude ver os espetáculos mais dramáticos da minha vida: uma vez,
levantei-me de madrugada, porque informaram que
um carro-pipa estava molhando milhares de pessoas
que dormiam ao relento. Quem acordava, ia embora.
Atrás, vinha outro carro que, com uma pá, recolhia
os cadáveres e os jogava no rio. Essa era a lndia.
Um plano de irrigação, mas não igual ao da
Bahia, Pernambuco, no São Francisco, um dos mais
modernos e ricos do mundo, custa o~o. nove mil dólares o hectare e dispensa mão-de-obra. As grandes
propriedades é que são aquinhoadas, com resultados realmente fantásticos; porque a produção é de
três safras por ano. Produ:t-se melhor uva no Nordeste que no Rio Grande do Sul. Aqui, fizeram um
projeto para milionário. Na lndia, fiZeram um projeto
de Irrigação não de US$9.000 o hectare, mas de
US$400 dólares, quase que artesanal. Usam-se pequenos botijões de água para uma irrigação que fornece muita mão-de-obra. A lndia, um país mu~o
mais pobre que o Brasil, atualmente é uma das grandes exportadoras de alimento e fez isso em vinte
anos. Ali não vivem trinta milhões de nordestinos.
São quarenta e cinco milhões de nordestinos para
750 milhões de Indianos.
Ora, Sr. Presidente, estamos debatendo a autoria de um projeto, se incluem ou não essa ou
aquela região. A miséria vai continuar, e a situação e
a realidade são as mesmas. O nobre Senador pelo
Rio Grande pelo Norte, que preside os nossos trabalhos, disse muito bem que, há quarenta anos, naquela grande seca o Presidente Juscelino criou a
Sudene. Celso Furtado, como primeiro presidente,
lançou o primeiro projeto de desenvoMmento integrado para o Brasil, tratando do desenvolvimento daquela região •. Na época, ele previa uma realidade
completamente...d~erente dessa que está aí.
Mas o que foi leito, Sr. Presidente? Não estamos aqui, anualmente, votando prorrogação das dívidas dos uslneiros? Não estão os Senadores aqui,

MAIO DE \998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de corpo e alma, votando a prorrogação? Não es\a·
mos aqui vo\ando a adição de álcool à gasolina, por·
que interessa aos usíneíros'l. Quais foram os novos.
projetes apresentados? Oual a preocupação séria e
responsável? Qual o projeto de Irrigação consciente
apresentado?
O Sr. Epitaclo Cafeteira (PPB -MA) - Permi·
te-me V. Ex" urn aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Concedo o aparte a V. Ex'.
O Sr. Epltaclo Cafeteira (PPB - MA) - Nobre
Senador Pedro Sin)on, V. Ex' possivelmente não foi
à lndia nos últimos tempos. Estive lá ano passado e
posso assegurar que a situação é a mesma. Do hotel, vi o povo dormindo no terraço, na cobertura dos
prédios. No aeroporto, tinha mais gente deitada do
que em pé. Na hora em que os Onibus são recolhidos, quem eslá dentro dorme nele. No Tal Mahal, os
leprosos exibem suas chagas. ·O material usado
para cozinhar, quando alguém tem algo para comer,
são as fezes do gado. Então, continua a mesma miséria. Dá nojo pegar no dinheiro. A (ndia não melhorou nacla, e, se melhorou, foi apenas para os sobreviventes. V. Ex" diz correto: aqui é triste, a \arde foi
triste. Referindo-se ao problema nordestino, a nobre
Senadora Benedita da Silva disse: "No Rio de janeiro \ambém se morre de fome". Mas não se morre de
sede. Morre-se de seda é no Nordeste. Nunca vi um
caminhão de pau-de-eram de capixaba; nunca ouvi
falar que capixabas estivessem morando em baixo
de urna ponte em São Paulo, ou que mineiros esti·
vessem morando debaixo de urna ponte no Rio de
Janeiro. Quem mora debaixo da ponte é cearense, é
paraibano. Eu gos\aria de convidar a nobre Senadora Benedita da Silva para visitar comigo o Nordeste
agora, a fim de ver cavar um poço no leito de um rio
seco, para tentar tirar alguma coisa para beber, que
não é água, mas um Iene. é Isso o que vemos na televisão. Mas quem não consegue se Indignar com
Isso, nobre Senador, não vai mais se Indignar com
coisa alguma.
O SR. PEDRO SIMON (PFl- MG)- Agradeço
o aparte de V. Ex'. Vo"o a repetir: não digo que foi
equacionado o problema da lndia, não dilJO que a ln·
õ.a deixou de ter fome, não digo que a lndia deixou
de ser um dos problemas sociais graves do mundo.
O que digo é que a lndia é um dos palses que têm
maior extensão de terras Irrigáveis no mundo. Há 20
anos não as tinha e não produzia alimentos. Hoje, é
uma grande produlora de alimentos.
Sr. Presidente,· comovo-me com o sentimento
do discurso do Senador Epitacio Cafeteira, vou às

271

lágrimas. Só que o discurso termina aqui. Hcr:. sa~
mais um dia em que o Congresso Nacional se·dedi·
cará a olhar para o'·lílordeste; é 'lraí'às"Ugnmas,
como quer o Senador Epitac!c- Cafeteira. Amanhã,
fiCa tudo Igual. Amanhã, tudo igual para nós, que es\amOs aqui no Congresso, como V. Ex" e eu. Nós,
por ação ou por omissão, somos c:o-n!Sponsáveis.
V. Ex" mais do que eu, porque tinha que falar mais
do que eu, porque é de lá do Nordeste; e eu, que tinha que falar tanto quanto V. Ex" porque sou brasileiro.
A verdade é triste. Alguém vai dormir feliz porque salvou o Brasil; ou porque fez algo ou porque
deixou de fazer. E amanhã continua tudo igual: região rica continua rica, região pobre continua pobre;
quem é. rico continua rico, quem é pobre continua
pobre. Porque essa é a realidade deste Pais, Sr.
. Presidente. Transfonnação ar ninguém quer. Mesmo
alguns nordestinos das classes dirigentes também
não querem a mudança: ou ainda muitos sulistas
das classes responsáveis lambém não querem.
'
Este Congresso deveria se unir. O Senador
pelo : Rio Grande do Norte .fala correto, Independentemente do resultado. Nós devlamos parar
para pensar, para analisar e para fazer alguma coisa
de concreto. Nós, Senadores pelo Grande do Sul,
poderfamos lambém querer colocar a metade do Rio
Grande do Sul. Pois se é em termos de desgraças,
de problemas, de difoc:uldades, lá também existem.
Mas creio que devemos encontrar propostas e soluçOes que sejam razoáveis e racionais para a questão brasileira.
.
Em 1958, Celso Furtado parecia que havia encontrado a solução quando projetou a Sudene.
·Quando se lançou urna proposta de Irrigação real e
· concre\a para o Nordeste, parecia que havia sido encontrado. Caiu no erro de sempre. A Irrigação do
· Nordeste, na fronteira da Bahla com Pernambuco, é
a mais modema do mundo. Não perde para os Estados Unidos para Israel e nem para a Alemanha. ~ a
mais modema do mundo. ~ a mais automatizada, é
a tecnicamente mais perfeita. Mas atende apenas a
· algumas famflias. Olhar e Imitar um projeto que seja
social, que seja humilde, que esteja preocupado com
o desenvolvimento, essa não é nossa preocupação.
O Sr. Fernando 8eun'a (PMOB - RN) - Per·
mne V. Ex' um aparte, nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois
não, nobre Senador Fernando Bezerra.
O Sr. Fernando 8ezerTII (PMOB - RN) - Se. nador Pedro Simon, eu gos\aria de colocar três pontos: primeiro, V. Ex", quando me ausentei, disse até
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que eu havia leüo um discurso para marcar posição.
Foi infelicidade da colocação que fiZ. Disse, na verdade, que assumi posições em relação ao Nordeste.
E não marcar posição como se fosse algo•••
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Mas
não me referi a V. Ex', pelo amor de Deus. Estou dizendo que estamos aqui querendo marcar cada um
a sua posição.
O Sr. Fernando Bezerra (PMOB- RN)..: Mu~o
bem. Em segundo lugar, V. Ex' cobra um projeto de
irrigação para o Nordeste. Está ar a transposição
das águas do rio São Francisco sendo discutida pelo
Pais inteiro e inler!Zmente não sendo compreendida
pela grande maioria. É um projeto que evidentemente não seria urna solução definitiva, posto que passa
-e gostaria de concordar com V. Ex'- por urna poli·
tica de desenvolvimento regional que foi superada
ao longo do tempo. Os quarenta anos de Sudene
não surtiram resultados, porque aqueles que a criaram e que implementaram as políticas de desenvoJ.
vimento não previram que acontecesse. Quero con·
corda r com V. Ex' que há multas distorções; que há
multa desinformação; que as elües brasileiras do Sul
não compreendem a questão do Nordeste; e que o
Nordeste não tem tido a capacidade de convenci·
mento do resto do Pais para o drama que vive. Eu
gostaria muito de ouvir o discurso de V. Ex', se
quisesse se aprofundar como ex-Ministro da Agri·
cultura, inclusive como ex-Lider do Governo lta·
mar Franco, e de quem nasceu o projeto para a
transposição do São Francisco, e também ouvir de
V. Ex" urna palavra de estímulo, de apoio, porque,
apesar de não ser uma solução definitiva, com cer·
teza, a transposição das águas do São Francisco
reduziria muito o impacto da seca hoje no Nordeste, onde milhares de pessoas, além de padecerem
do problema da fome. padec<!m também com a
seca. Quero concordar com V. Ex" em relação às colocações de modo geral e aqui dar essa contribuição
no sentido de ouvir de V. Ex' o apoio a que se façam
obras que possam realmente modificar a face do
Nordeste no futuro.
O SR. PEDRO SIMON (PMOB- RS)- Não te·
nho nenhuma dúvida em dizer que vejo com a
maior simpatia a transposição das águas do São
Francisco. Não tenho nenhuma dúvida em dizer
que, se o problema for de falta de responsabilidade do Governo de lazer, acho um absurdo. Se o
problema for de falta de dinheiro para fazer, acho
um escândalo.
A única questão que tenho dúvid2, e digo do
fundo do coração, é quando vejo pessoas, como ai-
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guns baianos, dizerem que pode ser a morte do São
Francisco, porque isso não entendo. Se não existi·
rem objeções técnicas, sou totalmente favorável. Já
devia ter sido feüo há dez anos. O preço é ridículo e
a importãncia é infinitamente grande.
A única interrogação que tenho é quando vejo
alguns baianos, algumas pessoas !!Qerem que isso
pode signifiCar a desgraça, que tira o rio do seu leito
natural e que daqui a pouco pode não se ter mais o
rio São Francisco. Isso não sei responder. Espero
estar sendo claro com V. Ex'.
Que bom que o apelo do ilustre Presidente em
exercício do Senado fosse aceito e que, Independente do resultado daqui - se bem que já foi leilo, o Senador Veras foi Presidente de urna Comissão, seu trabalho é espetacular, mas ficou ar ·, pudéssemos lazer alguma coisa que fosse concreta,
posüiva e que não fosse apenas paixão de um projeto que está longe do seu real.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB - PE) - Permite
V. Ex" um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ouço
com prazer V. Ex".
O Sr. Carlos Wilson (PSDB - PE) - É só para
hisloriar, Sr. Presidente. Senador Pedro Sinon, V. Ex"
foi L!der do Governo do Presidente Itamar Franco
e naquele momento fui Secretário Nacional de lrri·
gação. Lembro-me bem que, quando eu me despedia, quando pedi demissão do meu cargo de Se·
cretário Nacional de Irrigação eu-citava V. Ex'
como o Senador que sugeria ao Presidente Itamar
que concluísse 34 obras de Irrigação no Pais. Se
essas obras tivessem sido concluidas, elas sign~i
cariam muito mais do que o que a Codevasl irrigou
durante toda a sua existência - a Codevasf, que
tem mais de 25 anos de vida. As 34 obras, para
serem concluldas, custariam R$230 milhões. Não
sei se V. Ex" lembra disso. Encaminhei ao gabinete de V. Ex" e estranhava que naquele momento
se discutisse a transposição do rio São Francisco.
Não é que eu seja contra a transposição do rio.
Muito pelo contrário. Penso que essas obras que
continuam inacabadas teriam que ser concluldas.
Essa relação de obras, Senador, arrastou-se pelo
Governo do Presidente Itamar e estamos já no ter·
ceiro ano do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e ainda não foram concluldas.
Precisamos, na verdade, de urna politica de priorização do que vamos fazer no Nordeste para que não
haia essa discussão que, V. Ex' tem razão, é lamen·
tável, pois leva em conta a distribuição da miséria à
população nordestina.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO DE t998

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu gos·
taria de fazer um esclarecimento para concluir. .
V. Ex", quando era PreSidente dá Instituição.
fez um apelo ao Presidente, é verdade. Como Sena·
dor presidiu uma Comissão, criada por si mesmo,
que fez um levantamento e deu a demonstração de
quais obras estavam Inacabadas, mostrando a lnsig'íüfdncia das verbas necessárias para conclui-tas.
O relatório de V. Ex" talvez seja um dos pontos mais
inportantes que dizem respeito ao escândalo das
obras que estão~. mas estão paralisadas.
lembrou bem V. Ex" que estamos no terceiro governo e até agora nada se fez.
Talvez, bravo Presidente, seja nesse sentido o
dia &e<Juinte, 1he day afiar e, dependendo do resultado, que providências tomaremos amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - Sobre a mesa, requerimentos que serão fidos pelo Sr.
11 Secretário em exerclcio, Senador Lucldio Portella.
São rKloS OS Se<JUintes:
REQUERIMENTO N' 338, DE 1998

'
Senhor Presidente,
Nos tennos do àrt. 279, allnea c do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão da Emenda da C4mara do Projeto de Lei do Senado n'. 146192
a fim de ser feita na sesslio de 17-6-98.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998.

I

/cf#~E-~~~"I
/
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REQUERIMENTO Nt. 339, DE 199&
Senhor Presidente,
Nos tennos dos art. 279, alfnea c, do Regimento Interno. requeiro adiamento da cfascussAo da
Emerda da
ao Plcjl*l de Lei do Serado ~- 14&92
a fim de ser feita na sesslo de 17 de junho próximo.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998, - Pedro Plva.

carmra

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - Em
votação o requerimento de adiamento da discussão
para o dia 17-6-98.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB- ES)- Sr.
Presidente, peço a palam para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnkl)- V. Ex"
tem a palavra.
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O SR. GERSON CAIIATA (PMDB- ES. Para
esclaredmento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, seria Interessante um esclarecimento, po~que
acredito haver urna dúvida no debate.
O projeto da Senadora Júnia Marise, que Inclui
os 45 Municlpios do Vale do Jequitinhonha de Minas
Gerais, foi aprovado pelo Senado. Assim. se o projetçl for derrubado aqui hoje, serão derrubados apenas
os 27 municlpios do Esplrito Santo. Quanto aos de
Minas Gerais, já foram aprovados na C4mara e no
Senado.
Minás Gerais está entrando com 45 Municlpios. O Espirita Santos luta desde 1958, e já houve
uma emenda do Senador Cartas lindenberg, que
era do PSD, o Partido do Presidente, quando o
criou; em 66, outra emenda do Senador Jefferson
Aguiar. ' .
Queremos nos lnte<Jrar à luta do Nordeste;
queremos ser nordestinos na luta do Nordeste, Incluindo apenas 1fJ do Espirita Santo.
Se derrubannos
projeto o que Irá acontecer? O projeto da Senadora Júnia Marise, com os 45
Municlpios de Minas Ger'ais, fica aprovado, sendo
rejeitados os do Espirita Santo.
Vou· fazer um apelo àos companheiros do Nor·
deste no sentido de que ai:enem mais urna Bancada
para lutar com V. ·Ex"s. Será mais uma Bancada
para lutar em favor de recUrsos.
Não' podemos ser rejeitados por nossos companheiroS. Faço um desafio aos meus companheiros do Nordeste: se algum dia votei um projeto
contra o Nordeste, renuncio ao meu mandato de
Senador.
!
'
· 1
Sempre perfilhei os Senadores Beni Varas e
Lúcio ·AlcAntara. Perfilhel o Nordeste, lutei por ele.
Ainda ontem, com os senadores E1clo AJveres e
José lgnácio Ferreira, quanto ao Próágua, aos
R$196 milhões,' estávamos brigando pelo Nordeste.
Nunca votei contra os Estados do Nordeste. Numa
hora desta, em que queremos Integrar-nos à luta do
Nordeste - e relembro que desde 58, quando foi fundada a Sudene, já havia uma emenda para Incluir o
norte do Espirita Santo -, niio podemos aceitar que
sejamos rejeitados nessa ;vontade de continuarmos
afiados ao companheiros do Nordeste. Esse é o debate de agora. !
, Peço aos companheiros do Norte que reexaminem sua posição. Acatemos agora o requerimento
de adiamento de votação r)or 15 dias. Não nos rejeitem nessa luta. o Estado de MinaS Gerais já'está lncluido. O projeto da Senadora Júnia Marise foi aprovado pelo Senado e pela CAmara. A Senadora Júnla
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Maríse, o Senador Francelina Pereira e o Estado de
Minas-Gerais não querem que o Espírito Santo fique
de fora. Nós queremos que o Nordeste ace~e mais
uma Bancada para brigar em favor daqueles que sofrem.
Querido companheiro, ex-Governador do Esta·
do do Maranhão, Senador Epitacio Cafeteira, o norte
do Espirita Sanlo perdeu para Rondônia e para o
Pará - e aqui estão presentes os Srs. Senadores
desses Estados - 25% da sua população em 1O
anos. Esse, que é o maior movimento migratório da
história da América do Sui, está sendo estudado por
sociólogos. Não podemos permitir que esse preces·
so continue. Recebemos, num bairro de Vnória cha·
mado ltanhenga, 103 mil refugiados da seca do Je·
qu~inhonha, de Minas, que lá estão morando com
capixabas, em um bairro formado ero seis meses por
gente que fugiu e foi abrigada em V~ória, onde a
seca não existe.
Esclareço que estamos ple~eando que seja ln·
ctuldo o norte do Espírito Santo na área de atuação
daSudene.
Há em Vdória, Senador lúcio Alcântara, bair·
ros - há o bairro dos alagoanos, há o bairro dos pa •
raibanos - cujos moradores vieram refugiar-se há
anos.
Ora, nós que fJZemos tudo isso; nós que, des·
de 1958, lutamos em prol dessa causa. queremos
que os representantes do Nordeste refl~m. O Esta·
do de Minas Gerais já está incluído. Por que reje~ar
mais uma Bancada que quer lutar por vocês?
Era esse o nosso apelo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
Concedo a palavra à eminente Senadora Júnia Mari·
se. Informo a V. Ex"s que vamos pelrMir apenas
uma inscrição por Partido ou Bloco, na forma regi·
mental
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quando cheguei
ao Senado, apresentei este projeto que inclui os Mu·
niclpios do Vale do Jequitinhonha na área de atua·
ção da Sudene.
Pesquisas sociais apontam Minas Gerais como
o segundo Estado no mapa da fome hoje. Por quê?
É exatamente a pobreza do Vale do Jequitinhonha
que tem influído decisivamente para estabelecer os
U~es entre as áreas desenvolvidas do nosso Esta·
do e as pobres.
o:l/ale do Jequitinhonha é conhecido como o
Vale da ·Pobreza, mas trata-se de uma área econo·
micamente viável. Apresenta uma população de
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quase um mifMo (!g ha!:itantes, que vem certamente
tentando enlrentN, nos último anos, o grande desafio de superar 'IS dificuldades decorrentes da seca
que assola aal'ela regiã.o por mais de seis meses ao
ano e que como:ornete, de forma inexorável, as mais
elementares co.,•bies de sobrevivência humana.
Este proj~t'.:' tramita há seis anos. Passou pelo
Senado, onde ki 9provado por unanimidade -com o
voto do próprio Presit!ente Fernando Henrique Cardoso e do Vice-Presidente Marco Maciel. Depois foi
para a Câmara. onde tram~ou na Comissão de Desenvolvimento fccnômico e na de Desenvolvimento
Regional. onde r'!-::ebeu parecer do Deputado Nilma·
rio Miranda. ro~mitou na Comissão de Constituição,
Justiça e de Aedação, onde recebeu parecer do Deputado lbrahim N>i·Ackel; foi à discussão em plená·
rio, onde ·recebeu '!SI~ emenda adijiva que acolhe na
área de atuaçãco •!a Sudene alguns municípios do
norte lluminens~.

Nesses úll'twJs dia;, tenho assomado à tribuna
para mostrar '"' 1'3rasil r realidade que está vivendo
o nosso Vale c;o J~u~inhonha. E sempre me emociono muito 'JH?ndo falo das necessidades por que
passa o povo ''".quele lugar, que necessM de um
carro-pipa qtte distribua água para a população.
Quando lato t<o flagelo daquele povo simples que
pede socorro neste momento tão grave de uma seca
avassaladora. r-empre me emociono mu~o. Tenho
sempre tratado P. au~stão com o coração, com senti·
mento diant<' da !ÍO':reza do povo e de suas difiCuldades. A poputa~~c é atingida por epidemias e as
crianças morrem de <:!esnutrição. Em razão disso, há
o êxodo das pessc~s que lá não possuem condições
dignas de sobrevivência.
Assim. Quero. mais uma vez, ressaltar a impor·
tância de nossa integração. à Sudene e da oportunidade de unim·.,~ no~3as forças, o que acred~
ser fundamenta!. t Ião podemos, em um pacto federativo, lazer a •l~rr~rcação de fronteiras para sepa·
rarrnas os pobr-Js. Devemos unir nossas forças! E
que elas sejam provenientes da solidariedade e da
fraternidade q•Je devem existir em um Pais subdesenvolvido como o nosso. Assim, poderemos umr
nossas vozes • .,~ nossos sentimentos, as nossas for·
ças politicas e M?r r~rn acabar com os excluídos des·
te Pais, transfotrn<:>nrlo-os em verdadeiros cidadãos.
O Senad~r !.écio Alcântara lembrou rro~o bem:
foi um mineiro. h~~:úno KuMschek, quem pensou
na pobreza do oloF.leste. porque os mineiros são assim. como os C2.ci::ubas também o são. Não pensa·
mos apenas em ncs; r:;ensamos no Brasil e queremos
ajudar o Pais •.•.•.c:o cr.1 todo. Foi assim que JusceUno,
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com sua alma mineira de estadista, implantou a Su·
dene para socorrer o Nordeste brasileiro.
Agora, queremos unir forças com o Nordeste,
para auxiliar regiões tão pobres como o Vale do Je·
quftinhonha e o norte fluminense - causa que abra·
cei porque conheço a realidade socioeconõmica da
região.

O SR. BENI VERAS (PSOB- CE)- V. Ex' me
concede um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio. Fa·
zendo soar a campainha) -·Nobre Senadora Júnia
Marise, permfta-rne interrompê-la.
Consuno o Plenário sobre a prorrogação da
sessão por 25 minutos, para que a oradora conclua
a sua oração. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão até as 18h55min.
Nobre Senadora, peço a V. Ex' que encerre
seu pronunciamento e não conceda aparte, pois não
é permitido.

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/POT - MG) Sr. Presidente, peço permissão pára conceder um
aparte ao nosso querido Senador Beni Veras.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) Eminente Senador, regimentalmente, apartes não
são permitidos.
A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPOT - MG) Lamento, Senador Beni Veras, que eu não possa incorporar ao meu pronunciamento um aparte de V. Ex'.
Finalizo, Sr. Presidente, estabelecendo uma
questão que considero extremamente · importante.
Não podemos, no conjunto lederati.,.. • •so Pais,
estar a demarcar e a separar a pobreza; Queremos,
na verdade, lazer e promover a união das nossas
forças. A Sudene, no passado, cumpriu um papel
mufto importante e· tem condições de continuar a
cumprHo. Houve a:gum esvaziamento, sim, mas é
preciso que a fortaleçamos, dando-lhe condições
para que continue com esse papel no nordestt> do
nosso Pais e possa também atender as outras regiões. Estaremos formando a grande aliança e pareeria
nesse pacto federativo, a fim de socorrer as demais
regiões pobres do nosso Pais, que estão hoje de
mãos estendidas como· estão os nossos Irmãos do
nordeste brasileiro.
Era o que eu linha a dizer.
Mufto obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio)
Concedo a palavra ao Senador~
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FER.REIRA (PSOB- ES.
Para encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores, pode até parecer, cômo já "se disse
aqui, ·que se trata de uma situação surreafista.
Quer dizer, o pobre e o esfarrapado discutindo
como vão dividir os pedaços da sua indigência. Na
verdade, Isso realmente está ocorrendo. A realidade do Espimo Santo não pode ser Ignorada, por·
que se fala nacionalmente em toda essa situação concernente à seca no Nordeste e desde·
nha·se - a Imprensa nacional, pelo menos - o
que ocorre em meu Estado. O norte do Esplmo
Santo é apenas um prolongamento do sul da Ba·
hla e do Nordeste - até o rio Doce. O Esplmo
Santo é Nordeste! Alguma coisa lnexplicada na
geopolltica; cujas linhas são traçadas ao alvedrio
de burocratas, definiu que o Nordeste e a seca
terminam :na fronteira do Esplrito Santo com a
Bahia.' Alguém traçou isso, e o Estado capixaba
entrou para a região Sudeste, da qual é, realmente, o filho enjeitado.
.Falou-se na renda per capitado Esplmo Santo, o que é uma perversidade. Os burocratas paulistas do Governo - refiro-me não à eminente bancada paulista aqui assentada, que, atiâs, se consti·
tui de três dos :melhores extratos da representatividade de São Paulo - botam o dedo sobre
o Esplrito Santo com uma voracidade que não se
explica. Nosso Estado está no meio do Pais, com
uma posição espacial notável, porque liga o Nordeste ao restante do Sudeste e ao Sul, entrando
no ventre do Centro-Oeste por meio da ferrovia Vi·
tó~a -: Minas e Rede Ferroviária Federal, ambas
hoJe p!'MltiZadas. o, L
O Esplrito Sartto é considerado, pela sua renda
per caplta. um dos grandes Estados do Brasn. Essa
renda é só aparentemente ana. É um dos Estados
de maior concentração de renda roeste Pais. É terrival o que lá ocorre. Grandes projetes implanta·
dos na Grande Vitória e na região litorãnea norte
geraram uma imagem de que o Esplrito Santo tem
uma renda per caplta
O norte -acima do rio
Doce ~não tem nenhum desses grandes projetes.
A renda do Esplmo Santo, na realidade, é extre·
mamente mal distribulda, ocorrendo situações gra·
vlssimas ele concentração de renda sobretudo na região do norte. · . :
No eSplmo Santo, o norte é efetivamente um
prolongamento do Nordeste e também da ·seca do
Nordeste. :Sessenta· por cento· dos municlpios do
norte capixaba, segundo o mapa da fome elaborado
pelo IPEA. itêm mais de um t9/ÇO de suas1famllias
1
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em Condição de indigência. A renda per capita, ali, é
in!erior à da média.nacional.
Eis a s~uaÇão climática no Espírito Santo: 8%
no norte do Estado, clima chuvoso, minimamente,
32% muito seco, 60% extremamente seco. No balanço hídrico entre o que chove e o que evapora,
resta um chão estorricado, comburido, crestado, um
solo que dá pena a quem passa lá. No norte, a dfferença entre o que chove e o que evapora é de 400
mm, e os Indicas de precip~ção pluviométrica no
norte do Espírito Santo são absolutamente semelhantes aos do Nordeste. Isto é científiCO, Sr. Presidente. Não é um burocrata qualquer, que definiu
uma linha geopolítica, separando o Espírito Santo do
NordeSte, que vai dizer que a seca não nos atinge: a
seca está lá, gritando para quem quer ouvir. Os jornais estão mostrando com clareza isso!
Os números da seca são dramáticos nas plantações de um modo geral, no gado e, por decorrência, no comércio. Poucas pessoas no Sul do país conhecem o que ocorre no norte do meu Estado. Outro
á.a, uma mocinha de um município do norte capixaba me dizia que, quando toma banho, é com um frtro
de água barrenta.
Qual é a dfferença entre a nossa seca e a do
Nordeste? A nossa é uma seca prolongada que vem
do começo do século e os registras mostram que,
mais recentemente, em 1958, quando se criou a Sudene, houve uma voz no Senado da RepúbrK:a que
se levantou com uma emenda que acabou derrotada: a do falecido ex-5enador e ex-Governador Carlos Llndemberg que queria o Espírito Santo na região da Sudene. Em 1966, houve pronunciamento e
emenda do então Senador Jefferson Aguiar e, na
Constituinte, pessoalmente nós tentamos levar 1fJ
do Espírito Santo, o Norte, para dentro da Sudene,
mas não conseguimos.
·Sr. Presidente. Não t!, portanto uma manifestação de agora, mas do começo do século. Multo antes, portanto, da aíação da Sudene. S6 que fahou
ao Espírito Santo a expressão política para se afirmar a sua presença dentro daquele órgão. O que
hoje pedimos a todos os Colegas e a todas as bancadas é que compreendam assa reafidade sofrida do
meu Estado, como há pouco também o Senador
Gerson Carnata enfooou.
Já está aprovada a inserção de quarenta e
poucos municípios de Minas Gerais na Sudene.
Por que negar isso ao Espírito Santo? Por que negar isso, quando o Espfrito Santo pode ser a voz e
a presença que se juntem à voz e à presença política do Nordeste nas suas reivindicações? Ga-
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nham mais seis Senadores:, três da Minas Gorais e
três do Espírito Santo. Isso é expressão política,
é força política, para lazer reivindicações. Uma
luta de quase um século não é uma luta de alguns
poucos decênios. Eu diria que é quase uma luta de
um século.
Faço o apelo à Casa para que refi~ sobre
isso. Sobre essa reivindicação justíssima que nos
está movimentando, que está movimentando os prafenos e o povo desse norte machucado, sofrido, mas
que conservou até hoje a esperança. Peço à Casa
que refi~ sobre isso e nos tlê a oportunidade de fazer justiça a uma região que esperou um século por
isto e, também somar forças em favor de maiores
benefícios para o Nordeste do Brasil.
Mu~o obrig~do.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) Concedo a palavra, como Uder, ao eminente Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Como LIder.) - Sr. Presidente, eminentes Colegas, nesta tribuna, sou apenas um Senador do Espírito Santo,
que, ao longo de sete anos e meio, viveu mu~s
emoções nesta Casa, somadas no decorrer desse
tempo, ao lado de companheiros diletos, companheiros valorosos, que me dão a oportunidade - eu, que
sou arredio a esta tribuna, que prefiro falar da minha
bancada - de solenizar este momento. Não poderia
usar a palavra lá do.plenário. Prefiro usá-la aqui desta tribuna, para que a minha voz tenha a acústica
necessária no íntimo de cada um.
Inicialmente, vamos examinar rigorosamente,
sob o aspecto técnico, o projeto que estamos discutindo, de autoria da nobre Senadora Júnia Marise,
com a participação notável dos Senadores Francelina Pereira e Arlindo Porto, eminentes representantes de Minas Gerais, ple~eando a inclusão do
Vale do Jequitínhonh3, no Estado de Minas Gerais,
na área de atuação da Superintendência do OesenvoMmento do Nordeste - Sudene. Esse projeto já foi
aprovado pelo Senado, como também na Câmara
dos Deputados, onde a Deputada R~ Camata, por
meio de uma emenda, colocou no pedido de Minas
Gerais, por via de extensão, os 27 municípios do Espírito Santo acima do Rio Doce.
Portanto, é preciso ficar claro: não estamos
discutindo aqui a inclusão do Vale no Jequ~inho
nha e dos 27 municípios do Espírito Santo. A
questão do Vale do Jequitinhonha já está resolvida; ele já está na área da Sudene, com cerca de
quarenta municípios de Minas Gerais. O que estamos pretendendo agora, por meio da emenda da
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Oeputada Riia Cama ta. já aprovada na Câmara dos
Oepute.dos - é preciso que se, diga ., é que ela te·
nha o beneplácito dos meus eminentes colegas do
Senado da República.
E confesso: embora acostumado ao debate
parlamentar, às emoções e aos altos e baixos das
votações e dos debates, fico profundamente contris·
lado quando verifico o empenho de vozes as mais
representativas do Nordeste em não querer que o
Espírito Santo entre na Sudene, num processo dis·
criminatório, que não faz justiça à tradiÇão e à gran<1P.7.8 dos homens do Nordeste. .
·
Gente sofrida, essa elo Nordeste, mas gente
~rand1osa no modo de agir. E o debate aqui hoje 'lerdoecn·me ·, em determinado momento, foi colo:ado ao rés-do-chão. O debate não se alteou, não
~resceu: foi apenas no sentido de dizer que não queremos que o povo capixaba, que a região norte do
>:spfrito Santo Ingresse na Sudene, como Se esta
!asse um feudo de meia dúzia de privilegiados da
cesdita - perdoem·me ·, uma desdita que comove
:odo o Brasil.
Como Ministro, conheci o Nordeste. Corno Senador da República, estive ao lado do Senador Beni
Veras, e muitas vezes me comovi na visão do Nor·
deste, que toca todos nós. Acredito no Nordeste,
sempre disse isso na minha profiSSão de fé. E hoje,
com sinceridade, não estamos querendo nenhum
absurdo. São apenas 27 municípios. O Vale do Jequitinhonha já está na Sudene. 10 deixar que as vozes
do Espírito Santo. minha modesta wz e as dos Sena·
dores Gerson camata e José lgnácio Ferreira somemse às vozes dos notáveis representantes do Nordes·
te, para exigir cada vez mais em favor da Sudene.
E não continuem o rumorejo que ouço SefT1lre
de que a Sudene está acabando. QuererTIO!: entrar
na Sudene para dar a vitalidade da nossa palavm,
do nosso esforço e do nosso trabalho. Não queremos favores, não queremos estender a mão pedindo
o obséquio de verbas ofcciais. Queremos, isto sim,
um tratamento lguafrtário. E a Bancada do Esplrito
Santo, que hoje se encontra aqui representada por
seus Senadores e Deputados Federais, não sei que
atitude tomará no Senado. Na Câmara dos Deputados, este projeto foi votado e aprovado. E aqui, onde
temos dado colaboração incomensurável ao Nordeste, se perdermos, será muito dfffcil dizer a meus colegas da f"'')resentação federal da Câmara dos Deputados que o meu Senado não quis o Esplrito San'" n" Sudene.
.
.
.,
Carrego emoção - é natural ·, emoção de um
homem que nada mais aspira do que trabalhar em

2n

favor de seu Estado, emoção de um homem ~:~ue
tem !'OS 27 prefeitos -~o destaco nentwm..- tàdos
amigos, amizade hoje fraterna, amizade que não
tem sigla: não há prefeito do PSOB, do PMOB, do
PFL. ou de qualquer partido. Tenho em cada prefeito
do norte do Esplrito Santo um amigo tratemo. E sei
que hoje estão colocando o coração e as emoções
no altar que é o meu altar de civismo, de confcança e
de crença na vida politica.
. O SR. PRESIDENTE (Cerlos Patrocfnio) Eminente Senador Elcio Alvares, permita·me lnter- ·
romper V. Ex' para prorrogar a sessão até as
19h30min e para cfczer a V. Ex' que seu tempo já
está encerrado.

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Agradeço a V. Ex' e faço um apelo comovido aos meus
companheiros: vamos votar. Vamos votar apenas a
Emenda Rita camata, porque a finalidade deste projeto é esta. .
problema do Vale do Jequitinhonha já está
resolvido. Parabéns aos Senadores de Minas Gerais. Parabéns ao povo de Minas Gerais, daquela região sofrida. Nós, do norte do Esplrito Santo, não.
E pergunto: que seca é essa. que fenômeno é
esse quo teria uma tinha de fronteira? Que chega ali
na fronteira da Bahia e do outro lado não tem seca?
O. Esplrito Santo não é um Estado privilegiado. O
que queremos é um tratamento regional, e nisso
. acompanho sempre a palavra do eminente mestre
. em desenvoMmento regional. que é o Senador Beni
Veras. i
•
Meus COI'f1l8Jlhelros, falei daqui da tribuna
maior porque a emoção é muito grande. Meus colegas, seria muito importante para nós, do Espirita
Santo, verifiC8frnos hoje que, em Igualdade de condições, não vamos entrar pelas portas do fundo da
Sudene. Queremos sentar na Sudene para sornar as
nossas modestlssimas vozes às vozes altissonantes
dos representantes do Nordeste, e para pedir que a
Sudene seja cada vez mais privilegiada com as ver·
bas federais; que a Sudene seja. efetivarnente, um
Instrumento politico e de desenvolvimento, que é o
anseio de todo o povo brasileiro.
A ninha emoção f~ca nes1a tribuna. o mau
sentimento é de certeza de que estamos ~
nhando uma função altamente juSta e meritória para
o norte do Espirita Santo.
Muito obrigado.

f:l

O SK. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) · Concedo a palavra ao eminente Senador Ftancelino
Peleira. para encarrinhar pelo PFL
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excluir o Vale do Jequillr.~o ..:;a .;a Sudene, porque
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG.
se adiarmos a votação ca i•oje, as$e projeto nunca
Para--encaminhar.) -Sr. Presidente, meus caros Semais
voltará, pelo menos neste ano de 1998, ao denadores e Senadoras permtto-me o tratamento da
bate
e
à decisão desta Casa.
Intimidade , V. Ex's hão de perceber que um filho do
O adiamento aqui proposto pelo Senador Hugo
Nordeste, lá por VQlta de 1954, ouvindo sempre as
v02es de Minas e o sonho dos Inconfidentes, viajei
Napoleão e pelo Senador Pedro Piva representa
pelo Rio São Francisco, por mais de 30 dias de via·
apenas um esforço para excluir da pauta de hoje, a
gem, para estudar no colégio, no 2" Grau, em Belo
votação desse projeto, na convicção de que, no mês
Horizonte.
de junho, e no curso da campanha ele~oral, esse
projeto não mais será votado. Minas Gerais, O Vale
Já em Belo Horizonte, menino ainda, estudante
de colégio, depois Vereador à Câmara Municipal da
do Jequitinhonha, tão pobre quanto o Piauí, conti·
nossa capital, naturalmente, talvez por uma 1/Qcação
nuará excluído da política de incentivos fiscais da
ou destinação, terminei me deslocando para a área
Sudene.
mineira da Sudene e ,por esta área e por Minas ln·
A Nordeste tem sua Agência de DesenvolVI·
teira, fui eletto em quatro sucessivos mandatos,
menta que é a Sudene. Tem a Agencia de Oesendois dos quais o mais votado de Minas Gerais volvimento, que é DNOC::. O Nordeste tem a sua
representando nitidamente a chamada área mineiAgência de Desenvolvimento, que é o Banco do
ra da Sudene. Acompanhei atentamente tudo o
Nordeste do Brasil. O Nordeste, tem a sua Agência
que se realizou ao longo da história em relação à
de Desenvolvimento que é a Codevasf. E o Vale do
inclusão de Minas Gerais, não produzida por
Jequijinhonha não lerá a oportunidade de ser incluíemenda poSterior. Minas loi incfulda na Sudene
do na região da Sudene.
por ocasião de sua implantação e o seu criador
A Câmara votou. Acompanhei a votação. VotaJuscelino kubitschek de Oliveira por ironia do desção democrática, emocionada. acompanhada por
tino, não conseguiu que sua cidade, a doce e encanmais de 2 mil pessoas do Vale do Jequitinhonha.
!adora Diamantina, fosse ser incluída na chamada
Agora, quando o projeto voHa ao Senado, já votado
região mineira da Sudene.
pela Câmara e por esta Casa, os meus coestaduaEm 1952. o Deputado AntOnio Peixoto de lu·
nos, mineiros do Jequitinhonha acredítam na devocena Cunha, nascido na cidade de Jequitinhonha, na
ção do Senador Francelina Pereira à sua região e ao
região do Jequitinhonha, apresentou projeto de lnseu Vale. Ninguém vai compreender que urna região
clusão do Vale no chamado Polígono das Secas. O
já incluída por decisão do Congresso nesta legisla tuprojeto tramitou pela Comssão do Polígono das Sera termine não sendo inciuida na região da Sudene
cas. Mais tarde, quando cheguei à Câmara dos Depu·
em razão de uma emenda aditiva que foi aprovada
lados, em 1962, como um dos parlamentares mais vopela Câmara dos Deputados, beneficiando 27 Munilados por Minas Gerais, principalmente na região micípios do norte do Espírito Santo.
neira da Sudene, locaizei o projeto de AntOnio Peixoto
Eu queira que esse projeto fosse sancionado
de luce~ Cunha. modifiquei a sua estrutura. e o propelo Presidente da República, Fernando Henrique
jeto tramitou sendo aprovado na Câmara do DeputaCardoso na cidade de Diamantina no aniversário
e no Senado. Tenninou sendo vetado" pelo ~de Jus~lino Kubijschek. no dia 12
setembro, em
sidente Costa e. Silva, quand~ eu estava na ant
frente à Igreja de São Francisco de Assis, os braços
sala de seu Gabinete, no PaláciO do PlanaHo.
abertos de JK para simbolizar o sonho de Juscelino,
Depois, os Deputados Manoel Novaes, da
Os filhos de JK, de pé no chão, estão abandonados.
Bahia, Cunha Machado, do Maranhão, Pffnio RiA·Sudene é que está hoje distribuindo cestas básibeiro, Badaró Júnior e Carlos Murilo, todos de Micas·aos habijantes do Vale. A Comunidade Solidária
nas, Edivaldo Flores, da Bahía, José Bonifácio, de
é que está levando cestas básicas para lá. A SudeMinas Gerais, Francelina Pereira, Aécio Cunha, de
ne, que já contempla o Vale do Jequ~inhonha, até
Minas Gerais, Francelina Pereira, novamente, luiz
com a anistia de déMos rurais, como aconteceu
leal, 'José Santana e a Senadora Júnia Marise, topelo esforço de minha parte e do Deputado Humberdos de Minas, apresentaram projetas, na luta lnto Souto, hoje Ministro do Tribunal de Contas. Tudo
cessante de incluir o Jequitinhonha na área da Suisso que foi fe~o vai desaparecer nesta no~e. porque
dane.
este projeto não vo~ará mais a este plenário, em raNão quero me alongar, mas a decisão que se
zão do requerimento de adiamento dos Senadores
prenurria agora neste plenârio é a de praticamente
Pedro Piva e HJgo Napoleão.

"?5
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·Aqui fala um homem que nasceu no Nordeste,
um homem que fez da vida pública um patrimõnio de
honestidade e honradez. Nunca furtei. Nunca roubei.
Ninguém viola Impunemente o sentimento de Minas.
Por isso mesmo; queria pedir aqui, emocionalmente,
aos meus amigos, olhando nos meus olhos, compreendendo a minha situação, que não nos deixem
fora da SUdene, em virtude de urna pequenina área
do Norte do Espírito Santo que se pretende Incluir
nesta região.
Conheço o Vale.• suas estradas, a sua gente, o
seu povo, a sua miséria, o seu abandono, a sua bravura e a sua resist~ncia. Conheço-o deSde quando
não havia urna lâmpada elétrica sequer em todos os
seus municípios. Conheço também o norte do Espírito Santo, também pobre e abandonado. O que estamos querendo? Estamos querendo Uusão, eslamos
querendo um sonho, porque a Sudene de hoje não é
mais a Sudene de ontem. Seus Investimentos toma·
:am-se escassos. No Jequitinhonha o rio está morrendo por falta de água, o povo está abandonando a
região e indo para o Esplrito Santo, São Paulo ou
para o Paraná, e este Senado, ,a minha Casa, a
Casa da minha estima, esta Casa que simboliza o
sentimento de Minas pela sua honradez e sua história não pode, peço, que aprovemos essa emenda
para não condenar Minas ao abandono em que se
encontra o Vale do Jequ~inhonha.
Mu~o obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em
votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Reje~do.

Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
EmVO!ação.
O SR. JOS~ FOGAÇA (PMOB - RS) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. JOS~ FOGAÇA (PMOB - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, esta
matéria é de tanta in1Jortância e suscita um debate
político tão intenso e acalorado, que, em respeito
aos colegas do Nordeste e do Espírito Santo, deveria haver um esclarecimento do Relator, que creio
ser decisivo. Gostaria de um esclarecimento especifiCO que acredüo não ter sido retratado na exposição
e na relataria feita.
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O SR. PRESIDENTE (ciulot"..,atroclniÓ) Eminente Senador José Fogaça, o SeÓador Francelina
Pereira. Relator do projeto, acabou de ocupar a Tribuna há pouco. Contudo, S. Ex" poderá dar as explicações que V. Ex" considerar necessárias.

O SR. JOSE FOGAÇA (PMOB - RS) A lnda·
gação é sobre se é possível negar ao Vale do Jequltinhonha sua participação na área de atuação da Sa-

dene.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pallocinio) Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (Pfl - MG.
Para um esclarecimento. Sem revisão do 01ador.)
Nobre Senador José Fogaça, Relator da emendã
aprovada pela Comissão de .Assuntos EconOmicos,
meu parecer des1aca que o norte do Esplrito Santo
tem as mesmas características do Vale do Jequiti-.
nhonha e do sul da Bahia. Trata-se de uma regiici
que Corlheço, porque os Estados de Minas Gerais e
do Esplrito Santo são timftrofes.
Esses 27 Municlpios, que representam uma
pequena área do Esplmo Santo, devem ser Incluidos na área de atuação da Sudene, porque representam muno pouco em relação à Sudene como
um todo.' Os dados característicos do parecer
comprovam a necessidade imperativa de que o
norte do Esplrito Santo seja lncluldo também na
região da Sudene.
Esse é o meu parecer, que é absolutamente
isento e não tem a preocupaç!o de defender o Esta·
do do Esplrito Santo, a não ser a sua região de pobreza, de abandono e de seca. no momento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - Em
votação a emenda.

O SR. t.Octo ALclNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Pallocinio) · Concedo a palavra ao Senador Wáo AlcAntara.
. O SR. LI)CIO ALclNTARA (PSOB- CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O Senador Francelino Pereira pediu verificação de quorum. O pedido de S. Ex" se mantém?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pallocinio) - S.

Ex" retirou o pedido de verificaçiio de quorum.
O SR. LI)C10 ALclNTARA (PSDB ·- CE) Nós pedimos votação nominal. O Senador Franc:a&lo
Pereira retirou o pedido, mas nós o ll1lll1l8moe. Há outros Srs. Senadores que querem a VOiaçiio nominal.
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O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL- MG) Perdoem-me a franqueza, mas S. Ex" ouviu que reti·
rei o p..>dido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Já
estamos em processo de votação; apenas demos a
palavra ao eminente Senador Francelina Pereira
para que, como Relator, fiZesse os últimos esclareci·
mentes, porque pairavam algumas dúvidas.
Em votação a Emenda da Câmara.
Os Srs. Senadores qve são favoráveis à emenda permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSOB - CE) Sr. Presidente, peço verificação de quorum, com o
apoiamento dos Senadores Ojalma Bessa, Geraldo
Melo e Fernando Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Vamos proceder à verificação de quorum, com o
apoiamento dos eminentes Senadores Ojalma Bes·
sa, Geraldo Melo e Fernando Bezerra.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB- ES)- Sr.
Presidente, peço a palavra para enéaminhar.
O SR•. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio) Eminente Senador Gerson Camata, estamos em
processo de votação; encerrou-se o encaminhamento.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA) -Sr. Presi·
dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. GERSON CAMATA (PMOB- ES)- Sr.
. Presidente, peço a palavra como Llder."

O SR •. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra, pela ordem, ao eminente Senador BeiJo Parga.
·
O SR.· BELLO PARGA (PFL :.. MA. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
preciso que estejamos todos devidamente esclare·
cidos sobre o que votaremos. O Senado aprovou o
projeto que Inclui na região da Sudene os Municípios localizados no Vale do Jequ~inhonha, no Estado de Minas Gerais.· A Câmara emendou o art.
1°, incluindo Municípios do Estado do Espírito
Santo.
A minha pergunta é sobre a votação que será
realizada: se for rejeitada a emenda da Câmara dos
Deputados, o que prevalecerá?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em
caso de- rejeição da .emenda, fJCa automaticamente
aprovado .o Projeto de Lei do Senado Federal, que
vai à saoção.
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O SR. LEONEL PAIVA (PFL-OF)-Sr. Presidente, peço .a palavra pela ordem.

O ~ESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a-~. pela ordem, ao eminente Senador LeomirP.Ilva.
O SR. LEONEL PAIVA (PFL - DF. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.)- Acabei de votar um
item que V. Ex' quer colocar novamente em vota·
ção; não entendo isso. V. Ex" deu esse ftem como
aprovadc-~·mt., mas V. Ex" não pode retro·
ceder.
· · ··
O SR. PRE~lDENTE (Ca~os Patrocínio) - Senador Leonel Paiva, o item foi aprovado, mas houve
pedido de verifiCaÇão de votação. Regimentalmente, tem
toda a razão o eminente Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Sr. Presi·
dente, o pedido de verificação de quorum não foi
feito em tempo hábil, porque já estávamos em pro·
cesso de votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Eminente Senador Leonel Paiva, o pedido de verifi·
cação de votação foi solicitado em tempo hábil, con·
forme V. Ex" pode compulsar nas notas taquigráli·

cas.·
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB - ES)
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) Concedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB - ES.
Para urna questão de ordem.) - Trata-se de urna
questão de· ordéin ·importante, .considerando-se o
que todo o Plenário ouviu e em funÇão de que V. Ex"
submeterá a matéria à votação no painel.
A pergunta é a seguinte: pediu-se verifiCaçãO
de quorum ou de votação? Ouvi muito claramente
verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - VerifiCação de votação. Trata-se de um pedido de vota'
ção nominal, eminente Senador.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES) -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eninenle Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - A Bancada do
Espírito Santo pede o voto 'sim' ao projeto. Já esta·
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mos em regime de votação,·'"' . • ·,,_~sção que admi·
timos.
O SR. PRESIDENTE •:·: "': -~ . •atrocinio) - Os
Srs. Senadores já podem Vvtâi. ; .=,usa.)
Se os Srs. Lrderes quis.;::· ·r: o;ientar as Bancadas, poderão fazê-lo.
O SR. GERSON CAI.lA7:. íPI.100 - ES) - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE iCa~os Patrocínio) Concedo a palavra ao emi•1"r.t~ benador Gerson
Camata.
O SR. GERSON CAU>.F: ;h,!JI:l- ES. Sem
revisão do orador.) -Sr. Pres:.:.t:Õl<. • .!Siá claro, pela
declaração da Presidência, que :.ao ...stá em discus·
são se os 45 Municípios de l.litl<>~ ii::am, pois isso já
foi aprovado; o que está ~r.1 •!otação agora é a
emenda da Deputada Rilé. C.;,nata, que inclui 22
Munic:lpios do Espirita Santc. ·
Foi pedido pelo Senad::~ r.:;.::v Alcântara verifi·
cação de quorum, tanto qua "31Í:H Senadores se
retiraram para derrubar o quomon e anular a vota·
ção. Então, parece-me que respon(leremos, agora, a
uma verificação de quorum.
: ·
· O ·SR. JOSÉ FOGAÇA (f'l.iDB - RS) - Sr..
.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDEN'rE iCa~os Patrocínio) Concedo a palavra ao emnems IJ.!I.:.idor José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA ,f-tllil:l - AS. Pela or·
dem Sem revisão do orador.) -l>r. ..-;esidente, V. Ex'
colocou em votação o projet: c::rn.l um todo ou a.
emenda oriunda da Câmara dos O.;pulados?
O SR. PRESIDENTE (C.1.1.::~ Patrocinio) - A
votação é tão-somente da emenda oriunda da Câ·
mara dos Deputados.
O SR. JOSÉ FOGAÇJ. iFI.IDB - RS) - Então,
Sr. Presidente, para mim li::a claro que está em
questão apenas o Espirita Sar.to e seus ZT Municf·
pios

·O SR. PRESIDENTE (Canos Patroclnio) Exatamente.
A SRA. JÚNIA MARISc (Bic::o/PDT - MG) Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a Ban·
cada.·
O SR. PRESIDEtiTE i::;,.ri;;J Patrocínio) Concedo a palavra a V. Ex'.
A SRA. JÚNIA MARiSZ iB:.,.;o.IPDT - MG.
Sem revisão do orador.)- Sr. P•ssidente. a Bancada
do PDT vota favoravelmente à flmenda da Deputada
Rita Camata. aprovada pela Câmara dos Deputa·
dos. Encaminhamos o voto •s:m•
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O SR. ELCIO ALVARES (~FL-E~-Sr. Presidente. solicitamos a lodos os colegas que campa·
reçam ao Plenário, porque estamos tendo uma verifi·
cação de quorum. Lamentamos que tenha ocorrido
um ligeiro esvaziamento do Plenário, e nós, que tivemos um resultado favorável, vamos ter essa votação
pendente por várias sessões. Por Isso peço aos colegas que se encontram nos arredores do Plenário e
em seus gabinetes que compareçam para atingirmos
o quorum necessário de 41 votos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência solicita a lodos os Srs. Senadores que
se encontram nas dependências da Casa que acor·
ram ao Plenário, porque, depois desta, leremos ou·
Iras votações nominais. .
'

..

O SR. DJALMA BESSA (PFL- BA) -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Ojalma

Gessa.

:

O SR. DJALMA BESSA (PFL - BA. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per·
mita·me dizer que está havendo uma pequena confusão entre verificação de votação e de quorum.
. V. Ex" está submetendo à deliberação do Plenário verificação de votação ou pedido de vemocação
dequorum?
.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocrnio) - A
Mesa entendeu pedido de vemocação de votação.
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Sr. Presi·
dente; quais são os três Senadores que pediram a
verificação?
..•...
· · O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Citei
o nome de cinco: Senadores .Ojalma Bessa. Bello
Parga, Geraldo Melo, José Eduardo Outra, esses
deram o apOiamento. Ouem fez o pedidO de verifoca·
ção de votação foi o eminents Senador l1lcio Alcântara.
Todos os Srs. Senadores Já votaram? . ·
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB:..; CE) Sr. Presidente, regimentalmenie, só é necessária a
:·: •
presença de três Srs. Senadores. ·
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patróclnio) Aqueles que acompanharam o pedido de vamocação
têm que votar.
·
S. Ex's estão presentes ÍJara todos os efeitos.
O SR. ELCtC ALVARES (PFL-ES) -Sr. Presidente, continuamos pedindo aos colegas• que se
encontram ·em seus gabinetes e nos arrNores do
Plenário que compareçam para votar, pois'.precisa·
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mos de 41 votos. Faltam apenas cinco votos para
atingilmos o número necessário para o resultado definitivo.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES)
-Sr. Presidente, V. Ex" pode dar continuidade. Apenas quero deixar bem claro, para constar dos Anais
do Senado, o fato de que a votação foi encerrada e
não foi feno o pedido de verificação de votação.
Quero deixar isso bem claro, porque o que foi pedido
foi verifocação de quorum, já quando a votação estava encerrada e definidos os votos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Solicno o voto do eminente Senador Lúcio Alcântara. Do
contrário, cairá o pedido de verifocação.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES)
-Sr. Presidente, continuo insistindo: encerrada avotação, anunciado o resuHado, não houve o pedido de
verifocação de votação. E V. Ex", uma vez que não
loi feho o pedido de verifocação de votação, não tinha como prosseguir como se fosse verificação de
votação.
Pediu-se verificação de quorum, o que tinha
de ter acontecido antes da votação, e a votação
seria suspensa por força da disposição regimental,
se verificada a inexistência de quorum para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)- Não
é esse o procedimento correto, eminente Senador.
A partir do momento que se proclama o resul·
lado, pode haver solicitação de verifocação de votação ou de quorum, para os quais a Mesa entende
que aplica-se o mesmo procedimento.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP)Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Com a palavra, pela ordem, o eminente Senador
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoJPT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, gostaria de reHerar aqui
que o Bloco da Oposição, neste caso, deixa em
aberto a votação a seus diversos membros, uma vez
que, como se pôde notar, houve diferentes pontos
de vista, muho fortemente defendidos, em quase todos os Partidos. Votarei sim, facultando a cada Senador o voto de acordo com o que avalia como melhor.
Registto, Sr. Presidente, a presença, na tribuna
do Senadc>, da Prefelta Maria do Carmo Ferreira,
Vica-Prealdente da Associação dos Municfpioa do
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Vale do Jequitinhonha, que nos honra,.bem wmo a
presença de vários Prefeitos do Espfrito Santo e de
Minas Gerais.
Também gostaria de Informar, Sr. Presidente,
que conversei com o Presidente da República em
exercfcio, Antonio Carlos Magalhães, e com o Governador Cristovam Buarque a respeito do que aqui
ocorreu, informando que o ataque que sofri de um
cachorro da Polícia Militar foi no momento em que
tentava adentrar o Senado Federal com pessoas
que precisavam ser Imediatamente atendidas.
O Sr. Edimar Gomes, de 40 anos, encontra-se
no Hospltal de Base, necessltando de cirurgia de urgência, com risco de perder a visão. Pedi ao Gover·
nador Cristovam Buarque - que me transmitiu um
pedido de desculpas pelo ocorrido - que o Sr. Edi·
mar fosse atendido de pronto. Espero que a cirurgia
possa salvar a sua vista.
·
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMOB - PR) Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - Antes de encerrarmos a votação, concedo a palavra,
pela ordem, ao eminente Senador Roberto{lequlão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDà'-. PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, requeiro à Mesa que me esclareça quais foram
os Senadores que subscreveram o pedido de verificação. Quero saber, ainda, se S. Ex"s se encontram
no plenário e se votaram ou não.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - O
pedido de verificação foi formulado pelo Senador Lú·
cio Alcântara e teve o apelamento dos Senadores
Djalma Bessa, que jâ votou, Belio Parga, que jâ votou, Geraldo Melo, que também jâ votou, e José
Eduardo Outra.
A Mesa informa a V. Ex"s que o quorum foi alcançado.
O SR.JOSlt EDUARDO OUTRA (Bixo'PT- SE)
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (carlos Patroclnio) Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O 8R. Jost EDUARDO DtiTRA (Bixo'PT -SE.
Peta ordem. Sem revls4o do orador.)- Sr. Presidenta, solicito a V. Ex" que Informe aos Srs. Senado·
res que o quorum foi atingido e que, portanto, jâ
podam votar, a fim de evnar problemas administra·
tivos.
O SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocfnio)- V. Ex'
repetiu axatamente o que a Presidência acabou de
informar.

(Procedfrse é votação)
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O Sr. Carlos Patrocfnio, 2• Secretário, deixa a cadeira da presidé~..;a, que é
ocu:•ada pelo Sr. Geraldo Melo, t• Vice·
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Votaram
SIM 36 Srs. Senadores; e NÃO, 18 Srs. Senadores.
Não houve abstenção.
Total: 54 votoe.
A emenda foi aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

É a seguinte a matéria aprovada:
DA CÂMARA AO PROJETO OE
LEI DO SENADO N°146, OE 1992
Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
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Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo,· Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado do
Espírito Santo.'
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por
uma hora, para que possamos concluir a Ordem do
Dia (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por uma hora.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem..
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) - Srs. Senadores, a Casa está
em sessão e a Mesa solictta ordem no plenário.·. .
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES)
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.· · ·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo
a palavra ao Senador José lgnácio Ferreira, pela ordem.
·

'Art 1° Para os efettos da lei n•.
3.692, de 15 de dezembro de 1959, fica o
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSOB:... ES.
Poder Executivo autorizado a incluir na área
Peta ordem.) - Sr. Presidente, obviamente, r.ouve
de atuação da Superintendência do Desenum enorme equívoco. O meu voto é 'sím•.
volvimento do Nordeste- SUDENE os muniO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Ata
cípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Beriregistrará a manifestação do Senador José lgnácio.
lo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí,
Cartlontta, Chapada do Norte, Comercinho,
Sobre a mesa, requerimento que seiá tido pelo
Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas,
Sr. 1° Secretário em exen::fcio, Senador CarloS PaDatas Diamantina, Oivisópolis, Felício dos
trocínio.
·
Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, ltamarandiba, ltaobim, ltinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joalma, Jordânia, Malacaéheta.
É ·lido e aprovado o seguinte:
Mata Verde, Medina, Minas Novas, Mo~
zuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, P.~:-"
REQUERIMENTO N" 340, DE 1998
rnópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Ver- '
melho, Rubim; Satto da Divisa, Santa Maria '- ,
Senhor Presidente,
do Satto, Santo Antônio Jacinto, Senador
Nos tennos do art 311, alínea a, do Regimento
Modestino Gonçalves. São Gonçalo do Rio
Interno, requeiro preferência para que os ítens 12,
Preto, Serro, Turmalina e Virgem da lapa,
13 e 14, sejam apreciados antes da matéria constanda região do Vale do Jequ~inhonha, no Este do item n•. 4 da Ordem do Dia.
tado de Minas Gerais; e os municípios de
Baixo Guandu, Colatina, Unhares, MarilânSala das Sessões. 20 de maio de 1998, - Sedia, Rio Bananal, São Domingos do Norte,
nador Leonel Paiva.
Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia
O SR. OS MAR DIAS (PSDB- PR)- Sr. PresiBranca, São Gabriel da Palha, Vila Valéria,
dente,
peço a palavra pela ordem.
Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São FranO SR. PRESIDENTE: (Getakb Meb)- Tem V. Ex"
císê:o, Vila Pavão, Água Doce do Norte,
Nova Venécia, São Mateus, Conceição da
a palavra, pela ordem.

-----------------~-------------------------------------------1
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(j SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Pela or·
dem:-sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não
sei nem o que foi votado, porque há muno barulho
no plenário. Não ouvi o que foi colocado em votação.
Não sei o que votei.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -V.
tem razão.

EX"

A Mesa submeteu ao Plenário um requerimento propondo a inversão de pauta.
A Mesa solicna a colaboração dos Srs. Sena·
dores. Estamos em sessão e a Mesa solicita ordem
tanto no plenário quanto nas galerias e na tribuna de
honra. (Pausa.)
A Mesa agradece aos Srs. Senadores e aos
senhores presentes.
V. Ex' continua com a palavra, Senador Os mar
Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSOB- PR)- Obrigado,
Sr. Presidente.
·
É que o ~ido de Inversão coloca-me uma dú·
vida: não sei se a Inversão é porqae não voltaremos
a partir dessas matérias que ganham agora a preferência. Há um projeto da minha autoria que consta
como Item 4, que trarma na Casa há três anos, Sr.
Presidente. Seria realmente uma pena se ele não
fosse votado hoje.

285

mos obedecer à decisão do Plenário, mas a M<>!:.t
pretends votar toda a Ordem do Dia.

A Presidência transfere para amanhã. às 11
horas, a sessão conjunta do Congresso Nacional
anteriormente convocada para esta noHe, às 19
horas.
·

A sessão ordinária deliberativa de amanhã fJCa
convocada para às 9 horas.
A Mesa chama atenção dos Srs. Senadores
para a dfferença de horário que, às vezes, adota
para as sessões matutinas de quinta-feira. O horá·
rio das 9 horas possibilitará a apreciação da Or·
dem do Dia de amanhã, que será pequltlla, e a
reaflzação da sessão conjunta do Congresso Nacional.
O SR. PEDRO SIMOM (PMOB - RS) - E o
que restar da Ordem do Dia de hoje, Sr. Presidente,
fiCará para amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
não espera que sobre coisa alguma da Ordem do
Dia de hoje, Senador Pedro Simon.
A matéria constante do Item 12 da Ordem do

Dia da presente sessão, de aoordo com o disposto
no art. 383, g, do Regimento Interno, deve·l>er apreciado em sessão pública. procedendo-se à votação
por escrutínio secreto.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES)
·Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Gemklo Melo) - Senador
Osmar Dias, a Mesa submeteu ao Plenário um requerimento de Inversão, mas não excluiu da pauta
nenhum dos seus nens. A Mesa pretende esgotar a
Ordem do Dia.

.O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex'
. tem a palavra.
·

Com a palavra o Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -V. Ex 1 já
respondeu minha questl!.o de ordem, Sr. Presl·
dente.
O .requerimento já foi aprovado. Temos que
prosseguir com a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Exata·
mente, o requerimento já foi aprovado.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR) - Mas nin·
guém sabe o que votou, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
já comunicou à Casa, Senador Osmar Dias, que foi
aprovado o requerimento de inversão de pauta. Va·

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSOB- ES.
Pela ordem.) - Peço a palavra a V. Ex' até por uma
questão de dignidade pessoal.
Quando eu falava há pouco, referi-me à ação
de paulistas e faz a ratificação no curso mesmo do
meu pronunciamento. Mas entendo ser uma manifestação digna vir de público e deixar bem clara a
minha posição.
F'az um discurso há uns dois meses na Casa,
verberando a ação de burocralas paurostas, que fia·
gelavam muno o meu Estado com ações que não
me pareciam sensatas.
Embora tenha feHa a ressalva, volto à tribuna
para manffestar com toda a clareza que o meu obj&tivo não foi alcançar o altivo e bravo povo paulista, e,
mais ainda: ao longo de. toda a minha presença aqui
- não só no mandato atual, como no anterior, sempre estive ao lado de São Paulo, em !unção da -
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importância e da sua presença expressiva na vida
do Pais.
·
·

votação da matéiía deve ser procedida por escrutí·
nio secreto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meloj - Senador José lgnácio, tenho certeza de que a Casa esteve atenta à ressalva de V. Ex' e, seguramente, tomou nota de sua explicação pessoal.

Os Srs. Senadores podem votar de qualquer
uma das bancadas, pressionando, primeiro, o voto e,
posteriormente, digitando a senha.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 12:
PARECER N•217, DE 1998
Escolha de AiJtoridade

Discussão, em turno único, do Parecer
n• 217, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador
Ramez Tebet, sobre a Mensagem n• 133, de
1998 (n• 460198, na origem), do Senhor Pre·
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor
Carlos Alberto Marques Soares para exen::er
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga reservada a :Juiz Auditor e decorrente da aposentadoria do Ministro Antonio Carlos de Seixas Telles.
Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
De acordo com o disposto no art. 383, g, combinado com o art. 291, a, 5, do Regimento Interno, a

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a
palavra V. Ex'.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, gostaria de um escla·
recimento. Estames votando o Item n• 12 da pauta.
Foi aprovado um requerimento de inversão da pauta.
E os Itens n"s 13 e 147
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena·
dor Bernardo Cabral, foi aprovado um requerimento
de preferência para votação desses itens. Os Itens
n"s 13 e 14 estão na seqüência, com a mesma preferência.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Agora entendo a preferência. Se tivesse havido in·
versão da pauta. ..
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi·
dência convida os Srs. Senadores que se encontram
em seus gabioetes a comparecerem ao plenário a
fim de partiCiparem desta votação nominal. Ainda
havérá vários Hens sujeitos a esse tipo de escrutínio,
na presente sessão.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede·se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Votaram SIM 45 s..S. Senadores; e NÃO, 2.
Houve 1 abstenção.
Total: 48 votos.
Aprovado.
Será feita a comunicação devida ao Senhor
Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - As matérias constantes dos Itens 13 e 14 da Ordem do Dia
da presente sessão, de acordo com deliberação do
Senado Federal em sessão do únimo dia 6 e nos termos do disposto no art. 383, g, do Regimento Interno, serão apreciadas em sessão pública, procedendo-se à votação em escrutínio secreto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 13:
MENSAGEM NO 106, DE 1998
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 106, de
1998 (n• V3/98, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Marcus Camacho de Vmcenzi, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Colômbia.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício.
O SR. CARLOS PATROCINlO (PFL -TO) Sr. Presidente, o Parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional é favorável, por 11 votos, nenhum branco, nenhum nulo e nenhum contrário, ao nome do Sr. Marcus Camacho de Vmcenzi,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República da Colômbia.
Parecer, com votação unânime, por 11 votos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Votaram SIM 50 Senadores; e NÃO, 3.
Houve 1 abstenção.
Total: 54 votos.
Aprovado.
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Será fe~a a devida comunicação ao Senhor
Presidente da Repuohca.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 14:
MENSAGEM NO 125, DE 1998
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 126, de
1998 (n• 403198, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deUberação ·do Senado o nome do Senhor
Marco Cesar Meira Naslausky, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Santa
Sé e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana e Militar de Matta.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício.
O SR. CARLOS PATROCINlO (PFL -TO) Sr. Presidente, o Parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional sobre a indicação do
nome do Sr. Marco Cesar Meira Naslausky foi aprovado, por 11 votos favoráveis, nenhum branco, nenhum contrário e nenhum nulo, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Santa Sé.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em dis·
cussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Votaram SIM 50 Senadores e NÃO 3 Senadores.
Houve 1 abstenção.
Total: 54 votos.
Aprovado.
Será feita a deVida comunicação ao Senhor
Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - hem 4:
PROJETO OE LEI DO SENADO NO 142, DE 1995
(Tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado n• 143, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto

de Lei do Senado n• 142, de 1995, de autoria do Senador Osmar Dias, que cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego PEPE e dá outras proVidências, tendo
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• . . rio. S,rr..;r.te sr it Assessoria Parlamentar do Minis-'
Pareceres:
tério do Trabalho e da Presidência da República pro- sob n• 348, de 1996 (sobre o Projeto), da Comissão de Assuntos Econõmicos,
curaram-me para propor um acordo, jã que alguns
-órgãos do Governo eram i:õntrários·à apro9Bção"do
Relator': Senador João Fránça. favorável e
pela prejudicialidade do Projeto de Lei do
projeto. Não só não acenei o acordo como não aceiSenado n• 143, de 1995, que tramita em
tei retirar o projeto de pauta novamente. Infelizmente
conjunto, com voto contrário, em separado,
tive de fazê-lo, tendo em vista a decisão do Plenário.
Porém, havia o compromisso da Mesa de que a mado Senador Eduardo Suplicy e abstenção' do
téria voltaria a ser apreciadas entre os dias 20 ou 21,
Senador José Eduardo Outra;
como esté ocorrendo de fato.
- proferido em Plenário (sobre o Projeto), Relatara: Senadora Emília Fernandes,
Sr. Presidente, desde o dia em que esse projeto foi tirado de pauta, até sexta-feira, ninguém rne
em substituição à Comissão de Assuntos
Sociais, favorá~l e pela prejudiciafldade do
procurou. Mais uma vez, a irresponsab"idade predominou.
·
Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1995,
que tramita em conjunto;
· O proieto veio ao plenário. Os assessores. aos
- dispensado o parecer da Comissão
quais acabo de me referir, com certeza, só podem
de Assuntos Económicos sobre as Emendas
ter emHido esse parecer porque não entenderam ou
n"s 1 e 2-Pien, nos termos do Requerimento
não leram o projeto. Nunca vi um parecer tão ridícun• 927, de 1997, aprovado na sessão do dia
lo, tão fora de propósHo e tão distante do que o pro18 de outubro de 1997; e ·
jeto enuncia como esse que foi distribufdo para os
-sob n1 178, de 1998 (sobre as EmenUderes partidários e para os Srs. Senadores.
das n"s 1 e 2-Pien), da Comissão de AssunPor Isso, resumidamente, vou explicar a protos Sociais, Relatara: Senadora Emilia Ferposta que apresentei para que os Senadores entennandes, favorável à Emenda ri' 2. com subedam que esse projeto é um Instrumento gerador de
menda que oferece e favorável à Emenda n• 1.
empregos, qualiftCBdor de mão-de-obra e, sobretucom abstenção do Senador Bello Parga
do, um Instrumento que dá oportunidade a jovens
com idades entre 14 e 18 anos de terem educação
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
regular garantida mediante um emprego formal.
deliberaliva ordinária de 29 de abril úhimo, quando
Ocorre que, nessa faixa etéria, 82% dos trabalhateve sua discussão adiada para hoje.
dores nio têm registro em carteira, segundo dados
Passa-se à diSCUssão em conjunto do projeto
·
oficiais.
das emendas e da subemenda em turno único.
Sr. Presidente, devo aqui também enaltecer a
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
posição da Relatara, Senadora Emilia Fernandes,
Dias.
·que deu parecer favo!fivel entendendo o mérito e a
O SR. OSMAR DIAS (PSDB -PR. Para disculmportAncia'""do projeto, num momento em que se
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's. e
buscam ahemativas possfveis para debelar essa
Srs. Senadores, apresentei este' projeto em 1995.
grave crise do desemprego que atinge lndices sem
Ele jã esteve para ser votado em plenário, mas, deprecedentes na História do Brasil. Tanto o Governo
pois de atender a uma solicitação do ex-Ministro do
quanto a oposição precisam criar opções alternatiTraballo, Paulo Paiva, eu mesmo requeri sua retiravas e oferecer sugestões para que possamos dimida de pauta para que o Ministério do Trabalho oferenuir o lndice de desemprego, que é aho em nosso
cesse sugestões que aperfeiçoassem o projeto.
Pafs. Essa foi a minha intenção ao apresentar o proDe 1995 até o mês passado, foquei aguardando
jeto.
nio s6 as sugestões do Ministério, mas também
uma audiência para que eu pudesse discutir o· projeUm dos argumentos de alguns assessores do
to. A Assassoria Parlamentar daquele órgão agiu
Governo para que esse projeto não seia aprovado é
com elllnlma Irresponsabilidade e desrespeHo para
de que haverá renúncia fiSCBI. Ora, Sr. Presidente,
comigo Visto que assumiu o compromisso de marcar
renúncia fiscal sobre o quê, se não há fonte geradouma audiência, por Isso aceHel retirá-lo de pauta.
ra? Se B:!"k desses jovens têm emprego, com certeIsso rne custou três anos de espera para que o proza é no mercado Informal; ponanto, não recolhem
jeto voltasse ao Plenário. · ·
para a Previdl!ncia, e não há o recolhimento do
Há quinze ãoas - mais precisamente na data
FGTS por parte da empresa. Se não há a fonte ge· que V. Ex' acabou de ler ·, o projeto voltou ao planáradora porque não há o registro em carteira. não há
'
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renúncia fiscal considerável. Apenas e tão-somente
16%.. desses jovens trabalhadores têm registro em
carteira e há o recolhimento.
Chegaram ao absurdo de calcular a renúncia
de 1 bilhão e 400 milhões, e nem leram que uma
emenda do Senador José Eduardo Outra, aceita
pela Relatora, com a minha concordância, inclusive:
reduzir de 25% para 1 O"k o limtte de funcionários de
determinada empresa que podem ser inscmos no
programa. Como autor do projeto, eu havia proposto
25%. A Relatara e o Senador José Eduardo Outra
escreveram no parecer, também, que trabalhadores
com idade superior a 40, 45 anos seriam substituídos por trabalhadores mais jovens.
E leio aqui, Sr. Presidente - não acredito no
que li, mas vou ler - trecho do parecer que me foi
enviado:
A criação do referido programa pode
ter um efetto perverso no mercado de traba·
lho uma vez que o empregador pode levar a
cabo uma politica de substituição de seus
empregados, pais de famOia, possivelmente
em idade mais avançada I! com maiores difi·
culdades para se Inserir novamente no mercado de trabalho, por jovens com pouca ou
nenhuma experiência.
Meu Deus do céu! É evidente que os jovens com
14 a 16 anos têm pouca ou nenhuma experiência, mas
o objetivo do programa é exatamente dar a esses jovens experiência, qualifci.Jos, porque, ao mesmo tempo em que os encargos pagos pelo empregador FGTS e INSS - serão deduzidos do in1>osto de renda
e da contribuição social da parte do empregador, este
é obrigado a matricular esse trabalhador jovem em um
curso regular de ensino e, também, em um curso profissionalizante. O programa pretende garantir o emprego fonnal, a qualifocação da rnão-de-..lbra, o que evidentemente é um sonho de todos nós, ou seja, termos urna geração futura de trabalhadores mais qualifiCada e, sobretudo, em condições de exigir melhor
remuneração pelo seu trabalho.
Não vejo, portanto, como haverá substituição,
porque, se tivessem lido a preocupação de procurar
saber qual a proporção de trabalhadores que se situam nessa faixa etária, iriam encontrar exatamente
os 10% propostos, isto é, 10"/o dos trabalhadores
brasileiros se encontram na faixa de 14 a 16 anos.
Não há, portanto, como argumentar que haverá
substituição de empregados. Há, isso sim, o interesse em se . regulamentar o emprego daqueles que
hoje, eventualmente empregados, não possuem registro em carteira.
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O Presidente da França, Lionel Jospin, acaba
de anunciar um programa para este ano em que vai
subsidiar - d~erentemente daqui - com US$1,5 bi·
lhões as empresas que contratarem jovens na faixa
de 16 a 25 anos pensando em dois objetivos: primeiro, aumentar o fndioe de emprego e, segundo, retirar
os jovens da marginalidade. Tadas as estaUsticas no
Brasil demonstram que o maior crescimento da violência e da marginalidade ocorre nessa faixa de idade, pela frustração, muitas vezes, de um emprego
sem regularidade ou pela frustração da falta de emprego. Tais razões não serão eliminadas, mas, evidentemente, reduzidas, amenizadas com o instrumento que estou propondo.
Sr. Presidente, um assessor do Ministério do
Trabalho afirmou que não deixei daro no projeto de
lei qual será a atribuição do Ministério na coordenação do programa. Seria melhor extinguir aquele órgão, pois seus assessores não têm capacidade de
saber o que fará o Ministério com um programa de
emprego, de qualificação e de educação de jovens
entre 14 e 16 anos. É lamentável. É lamentável, também, que um parecer como esse tenha de ser lido
pelos Srs. Senadores.
Peço, Sr. Presidente, que os Srs. Senadores
aprovem o instrumento de minha autoria, que será,
sem dúvida alguma, poderoso nas mãos do Governo
porque poderá amansar um pouco a crise que afeta
o mercado de trabalho em nosso País.
Sr. Presidente, não acredito que alguém possa
votar contra os trabalhadores jovens de 14 a 16
anos; por isso acredHo na aprovação desse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conti·
nua a discussão. ·
A SRA. EMIUA FERNANDES (BiocoiPOT- RS)
-Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a
palavra V. Ex".
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/POT- RS.
Para discutir. Sem revisão da .oradora.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o Senador Osmar
Dias registrou que apresentou esses projetas de lei
em 1995. É importante que se diga que, nesse mesmo ano, tendo passado, primeiramente, por análise
da Comissão de Assuntos Económicos, esse projeto
chegou às minhas mãos na Comissão de Assuntos
Sociais para ser ,relatado. E. no mesmo ano de
1995, demos o nosso parecer favorável.
É importante que se deixe bem claro e registrado que, em momento algum, demoramos na análise
do projeto ou o seguramos de alguma fonna. Eram
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projetos. Eles foram apensados e, assim, 15e
dou toda a tramitação. Depois de virem ao plenário,
receberam duas emendas e retomaram à Comissão.
E novamente, então, tivemos de analisar e debater a
matéria com profundidade, que tratamos sempre
com a maior responsabilidade.
O Govemo acompanha Iodas as matérias que
estão sendo votadas aqui. E acredito que, principalmente as de Iniciativa de Senadores da sua Banca·
da. como é o caso do Senador Osmar Dias, o Governo deveria saber exatamente a sua tramitação.
Quero dizer, também, Sénador Osmar Dias. que
esse parecer que V. Ex' recebeu não chegou às minhas mãos, nunca o vi e ninguém me telefonou, ao
menos por parte do Govemo, para fazer ponderações, que apreciaria com a maior atenção.
O que nos levou a dar o parecer favorável esse aspecto já foi muito bem exprocitado pelo Sena·
dor Osmar Dias - foi a faixa etária da população a
ser atendida pelo programa. Nessa conjuntura de
desemprego, os jovens, além de enfrentarem a infor·
malidade, o desemprego, ainda enfrentam o desafoo
da cobrança, da exi~ncia de e~riência. É lógico
que os roossos jovens estão sofrendo um processo
muito forte de exclusão, porque, com tantos desempregados, ainda é exigida a experiência. Quando entrarão os roossos jovens no mercado de trabalho?
Sr. Presidente, sob es5a ótic.à. analisamos o
projeto e constatamos a sua Importância. Esse projeto foi apresentado em 1995 e já poderia estar em
vigor no País buscando minimizar esses problemas.
·
Devo sartentar que, quando recebemos as
das do Senador José Eduardo Outra. sentmos que ha·
via uma preocupação sobre o lndice de 25".4 de contratação de jovens - para o qual, num primeiro momento. até havíamos dado parecer favorável. Todavia.
avarlalllOS posteriormente que se tratava de um lndice
elevado demais tendo em vista o
rto do desemprego e, por Isso, não poderiamos ou não deveria·
mos preencher 25% dessas vagas com adolescentes.
Sabemos que alualmente há rnillões de chefes de la·
rm1ia - homens e mulheres· aduftos com dependentes
e sobrecarga famliar- desempregados. Então, aca·
tamos a emenda reduzindo para 10%.
1
Há outra emenda que c:Onsiderámos mulio importante. Estamos propondo soluções para a ques·
tio do primeiro emprego dos adolescentes e seguindo a orientação que o próprio Governo tem defendi·
do, ou seja, a de garantir a pelmanência dos jovens,
das crianças, na escola Discutimos no Mato Grosso
do Sul, quando Já estivemos com a Comissão do Tra·
balho Infantil, a questão do V~le Cidadania, que é o
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projeto de bvba~scola que existe naquele Estado.
Um dos problemas levantados foi o seguinte: o que
acontecerá com essas crianças quando atingirem os
15 anos e salrem do projeto bolsa-iiSCOIB? Há uma
lacuna nesse projeto que está em vigor no Pais em
alguns Estados. Temos imediatamente de buscar a
complementação desses programas que, ao mesmo
tempq, estimulem o vale cidadania Para as crianças
do ensino fundamental, até 14 anos, temos de elaborar uma proposta que venha a complementar o programa a partir dos 15 anos; caso contrário, vamos tirar as
crianças das caJVOarias, mas jogá-las para fora do
programa e, por vezes, sem terem terminado sequer
o ensino de 11 grau, pois sabemos da lacuna exis·
tente entre idade e escolaridade.
Trvemos o cuidado de exigir que o aluno esteja
matriculado, não apenas recebendo curso profissionalizante. Do contrário, voftaremos àquela velha his·
tória de que o trabalhador deva ser treinado. Não!
Queremos uma complementação educacional.
O jovem, então, freqOenta o ensino regular e
terá garantido o seu curso profiSSionalizante. Isso se
reverterá em melhorias para as empresas, que vão
estar quaJHicando sua mão de obra, ao mesmo tempo em que estarão dando estlmulos aos lldolescentes, que muitas vezes encontram obstáculos pelo
fato de não terem experiência.
· Não consideramos que haja semellanças entre
este projeto e o Contrato Temporário de Trabalho,
como foi dito. A situação é diferente. Por Isso, demos
parecer favorável • Somos pela aprovação do projeto.
·A propósito, Senador Osmar Dias, peço que V.
Ex", como autor, acompanhe de perto o processo,
porque o parecer do Ministério que hoje chegou às
mãos de V. Ex', sinaflZB para o fato de que o Minis·
tério do Trabalho está contra. Então, temos de
acompanhar muito bem a tramitação do projeto na
CAmara. Quem sabe se não se trata de urna estratégia? Aprova-se a matéria aqui, para que, depois,
seja barrada na Câmara Federal. Esperamos que
não ocorra isso e que os Deputados tenham a sensl·
btlidade que o Senado está demonstrando e que o
autor da matéria teve em apresentá-ta..
Os ·caminhos para a solução do Btasil passam
pela geração de empregos e pela valoriz.açio da permanência das crianças e dos jovens nas escolas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Contínua em diScussão. .
O SR. ROUEU TUUA. (PFL- SP)- Sr. Presidente,' peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma para d'ISCUiir.
'

.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL- SP. Para discu·
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e
Srs. Senadores, serei breve, pois pouco tenho a
acrescentar ao que expuseram o ~nador Osmar
Dias, como autor do projeto, e Senadora Emitia
Fernandes, como Relatora.
O Senador Osmar Dias levantou um problema
que mexe com os meus brios, pois acompanho de
perto o crescimento da violência entre os menores
de idade. Contava ao nobre colega que, aos 14
anos, eu tinha a minha carteira do trabalho do menor. Recebia um salário inferior ao dos que já haviam completado 18 anos. Àquela época havia uma
adequação. Depois houve a modif1C8ção: para trabalho igual, salário Igual. Não havia mais corno pagar
um salário reduzido ao menor. Conseqüentemente,
a presença de trabalhadores menores de idade diminuiu muito no mercado de trabalho.
Senador Osmar Dias, discutimos ~je se estimas sendo tolerantes com os menores de 16 anos,
quando somos Impedidos pelo Código Penal de
puni-los exemplarmente, de aplicar a repressão mais
forte que a sociedade reclama, diante do crescimento da violência, da formação de quadrilhas de menores que colocam em pãnico os cidadãos.
Pergunto à Senadora Emitia Fernandes quais
são as opções que estão sendo oferecidas aos jovens. Se não podemos pagar salário menor por trabalho igual, há que haver uma compensação para
aqueles que empregam o menor, como foi proposto
pelo Senador Osmar Dias.
Estou encaminhando favoravelmente ao projeto, pois ele é um sinal de que o programa a que ·se
referiu a Senadora EmOia Fernandes, qual seja, o do
salário-escola, que visa a obrigar as fammas a matricularem e manterem seus filhos na escola, apresenta uma seqüência. Os benefiCiados poderão Ir ao
mercado da trabalho, porque os que os el)'lpregarem
terão uma compgnsação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

a

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continua em discussão.
Concedo a palavra ao eminente Senador
Eduardo Suprcy, para discutir.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP.
Para encaminhar. Sem revisão do "orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiramente, gostaria .de
registrar que vejo na proposição do Senador Osmar
Dias um mérito muito grande, qual seja. a preocupação de prover maiores oportunidades de trabalho
para os jovens que estão concluindo o primeiro ciclo
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de estudos, ou seja, aqueles que se encontram na
faixa etária compreendida entre 15 e 18 anos.
O projeto visa a proporcionar o desenvoMmento das oportunidades de trabalho para os adolescentes da faixa etária mencionada. Segundo ele, "as
empresas que contratarem empregados nas condições previstas na matéria terão a compensação da
totalidade do valor das parcelas devidas nas contribuições ao INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, a serem abatidas quando do pagamento
da contribuição sobre o lucro e do II'TflOS!o de Renda.
O abatimento poderá atingir, no máximo,
50% da contribuição do INSS e do Imposto de
Renda devidos. A empresa poderá contratar, na
forma prevista no projeto, 25% dos empregados registrados pela empresa. O Projeto assegura vagas nos
estabelecimentos de ensino administrados pelas
Confederações Nacionais de Empregadores, como
SENA!, SENAC etc.
Foram apresentadas duas emendas pelo Senador José Eduardo Outra: a primeira reduzindo de
25 para 1O'Yo o limite para admissão de empregados
na forma estabelecida no Projeto; e a outra tomando
obrig'!tótia a matrícula dos empregados participantes do PEPE em estabelecimentos oficiais de 1°
grau, condição a ser fiscalizada pelo Ministério do
Trabalho.
As· emendas foram acatadas pela Senadora
Einilia Fernandes e aprovadas pela Comissão de
Assuntos Sociais.•
O Projeto tem .um problema. qual seja, o de
prover um instrumento que guarda alguma semelhança com o Contrato de Trabalho por Tempo Oeterminado.
O Senador Osmar Dias afirmou que há diferenças entre o seu projeto e aquele. Mas, enquanto a lei
que foi aprovada mantém a contribuição ao INSS e
reduz a alíquota do Fundo de Garantia de 8% para
2%. o presente projeto elimina totalmente as duas
contribuições.
O projeto estimula a contratação de jovens na
faixa de 18 à 14 anos e poderia haver uma •••
O Sr. Oamar Dias (PSDB - PR) - Sr. Presidente, cabe aparte ao Senador Eduardo Suplicy?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Estamos em processo de discussão. Assim, o aparte poderá ser concedido.
. O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Com muita honra, Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PSDB - PR) - Quero esclarecer um ponto que acabou de ser lido por V. Ex'•• Há
um equivoco nesse parecer. No projeto do Contrato
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'T~rio. efetívamenle, há uma redução para 2%;
mas, -aqui, não há efuninação ela conlriluição dO
FGTS e do INSS. Pelo contrário, mant~ a cOntribuição. O c;:..~ existe é a dedução, ao empregador,
no Imposto de Renda e no Fonsocial. Mas, para o
trabalhador ficam assegurados o FGTS e o INSS.
Portanto, o projeto é &rf'4)lamente lavorá\191 ao lraba·
lhador. FICO até surpreso com o parecer que lê, pois,
sendo V. Ex' dO Partido dos TrabalhadOres, deveria
defender o ef1'1ll'l!90 e o trabalho - que são as propostas do projeto que apresemo. É uma contradição
- até mesmo com o
dO Partido - que o PT
seja contra o projeto.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Senador Osrnar Dias, estou apresentando argumentos. Ainda não conclui o meu pensamento. V. Ex' ao
esclarecer um ponto precipita urna conclusão. Peço
sua atenção.
Se há mérito no processo de debate e discus·
são, é exatamente o de dar oportunidade de esclarecermos pontos.
Há uma outra questão: em que meãoda este projeto não estaria eslimJiando a c:onlr8laÇio de jovens e
deixando de dar a atenção devida àqueles mais velhos, msitas vezes chefes de famlias, que poderão,
porventura. se houver o efeito Slbstituição, ser relega·
dos em função de estrmulos aos mais jovens?
Como V. Ex' sabé, apresentei um projeto subs·
lilutivo no âmbito da Comissâo de Assuntos Econômicos que visava criar condições para aprendiza·
gem. sobretudo para aqueles que estão nessa faixa
de idade. No que diz respeito a um dos objefivos do
projeto, o de propon:ionar possibilidades de treina·
mento e estudo aos jovens, não vou ater-me aos detalhes deste projeto aftemalivo, já que hoje ele não
está sendo objeto de exame.
V. Ex' menclonou o projeto do Governo Jospin,
na França. que dá um subskf10 para as e~
concederem maior oportunidade aos jovens para terem o primeiro emprego. Parece-me -ainda que não
conheça em detalhes todo o Projeto Jospin -que ele
difere de alguma maneira, porque, nesse projeto,
pelo que fi nos jornais, o Governo proporciona parte
do pagamento da remuneração desses jovens às
empresas que os empregarem. Portanto, trata-se de
subslá10 direio pago ao tJabalhador.
Senador Osmar Dias. peço a alllnção de v. Ex"
para o seguinte .mecanismo. O GCMHilO que resolve
pagar, que contribui com uma parcela daquilo que o
trabalhador ganharia, viabiliza e estimula maior emprego das pessoas e passa diretamente às mãos do
trabalhador essa c:ontri>uiçlo. ·Isso é o que OCOIT8,
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por exeriiplo, no mecanismo ·que $e. diiiiõ'nii;;a_,êfddí:
to faseai por remuneração recebida, vigente nos Es·
lados Unidos desde 1975, ampliado signifiCativamente desde 1993 pelo Governo Bill Clinton. O que
acontece com esse mecanismo? Toda pessoa que
tem famnia e sua remuneração não atinge detenninado patamar tem o direito de receber um complemento de renda. Digamos que urna pessoa tenha
uma famOia com pai, mãe e duas crianças. Se a sua
renda não atingir, em valores atuafizados, cerca de
US$29 mil por ano, o Governo paga um complemento de renda diretamente ao trabalhador, complemento esse de 40% sobre sua renda anual.
. Senador Pedro Piva, ou consigo a atenção do
Senador Osmar Dias, ou S. Ex' não poderá responder. Se V, Ex' quiser fazer uso da palavra, gostaria
que utilizasse o microfone, interrompendo-me quando quiser, pois não tenho corno pedir a atenção do
Senador Osmar Dias.
· O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy,lembro a V. Ex" que seu tempo
4!Stá passando e falta apenas um minuto.
, O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Sr. Presidente, solicito somente um desconto por
essa interrupção.
i O Sr. 08mar Dlaa (PSDB-PR) - Sr. Presidente, apenas gostaria de g&lantir que estou ouvindo
tudo que o Senador Eduardo Supfq está dizendo.
: O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Se o trabalhador alcançar até US$9 mil por ano, recebe 40% a mais. Por exemplo, se sua renda anual
for US$8 mil, recebe US$3,2 mil a mais; se for US$9
mil. recebe US$3,6 mil. Se sua renda anual estiver
na faixa de US$9 mil a US$12 mil, recebe um com.
plemento de, no máximo, US$3,6 mil; estando na failUI de US$12 mil a US$29 mi~ esse complemento di·
minui à taxa de US$0,21 de tudo aquilo que receber
elém dos US$12 mil A partir de US$29 mil, passa·
se a pagar imposto de renda, eis por que se trata de
uma fonna de imposto negatiVo.
1
1
O Senador Pedro P'IV8, se tiver estudado esse
mecanismo, concluirá que as empresas norte-america·
nas COI 1l(lelflm com muito maior loiça em relação às
empresas bT , ·,as, potqUe têm esse mecanismo,
que é uma forma de 1n1>osto de renda negativo que
não tem lido leYada em COI osideraçào d~Mdamente
pelas~ inclusiw pela AESP. Nesse sentido,
alerto e tenho alertado o Sr. Horácio Lafer Piva de que
ele p111Cisa prestar atenção risse como~! Tanto o mecanismo de Jospin como o mecanismo Bíll Clinton envolvem aspectos que diferem w
. ~daquele que V. Ex' propõe. São proposiçi

294

ANAIS DO SENADO FEDERAL.

es que se aproximam mais do mecanismo pelo qual
tenho-batalhado aqui, de Introdução de um lmpostc
de renda negativo, que eu· prefiro; Senador Osmar
Dias. Só quero transmitir Isso e as minhas preocuPa·
ções porque não tenho a convicção ainda de que o
melhor mecanismo para estimular um primeiro emprego seja o que V. Ex" propõe. Preferiria outro mecanismo. Mas não vou obstar porque percebo a lntenção de V. Ex" e com ela estou de acordo. Era
isso que eu gostaria que V. Ex" pudesse ter ouvido
até o final de minhas ponderações.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A matéria continua em discussão.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB- SP)- Sr. Presi·
dente, citado, gostaria de responder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -V. Ex'
tem a palavra.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB- SP. Para expli·
cação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, acho que poucas pessoas neste Plenário,
não por mérito próprio, mas pelos meus farru1iares,
que me precederam na empresa, trabalharam tanto
por este Pais, na indústria e na geração de emprego, quanto minha famflia. Completaremos ano que
vem apenas 100 anos de trabalho, de trabalho duro,
árduo, trabalho nacional, uma empresa nacional,
com trabalhadores nacionais e todos os sócios na·
cionais. Ninguém nesta Casa pode dirigir-se à minha
pessoa, em hipótese alguma, dizendo que não en·
tendo e que entende ou que vamos falar de emprego
do qual sou o maior defenscr.
Digo ao Senador Eduardo Suplicy que pode
ser que eu não lenha es1udado Jospin, Kennedy ou
Bill CUnton, mas do Brasil entendo. Fomos os primei·
ros a publicar neste Pais balanço social que foi dis·
lrblldo' 8 lodos os Srs. Senadores. Todos receb&nun o balanço &ocial da minha"empresa. que é dos
mais perfe~os balanços 60ciais deste Pais. Geramos
~egos em todas as regiões: no Rio Grande do
Sul, Norte, Nordeste, na Bahia. Piaul, em lodos os
Estados. Não admito que ponham em dúvida qualquer posição ninhe em favor dos trabalhadores.
Não quero ãJSCUtir se o projeto do Senador Os·
mar Dias é melhor ou pior. Tenho apenas uma posição, Sr. Presidente: o Inimigo do bom é o ótimo. O
projeto· do Senador Osmar Dias favorece uma nova
geração de menores que vêm ao mercado de traba·
llo. Sou favorável de qualquer maneira. Não existe
reOOncla fiscal. Renúncia fiscal do quê, se não existe
o emprego? Como pode pagar aquele que não é
Ofl1)tegado? A qualquer desses projetas, Sr. Presidente, de Incentivo à indústria, na maioria das vezes,
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sou favorável até de forma contrária !!.O Governador
do meu Estado, que reclama dos Incentivos de ou·
tros Estados. E tenho propugnado que o emprego
que não existe não gera nada.
Nos empregos em que o Senador Osmar Oias
quer introduzir esses mecanismos, qualquer um é
bom. O Senador Osmar Dias está de parabéns, tem
todo o meu apoio e, tenho certeza, tem o apoio de
toda a produtividade industrial do Pais.
A S,. Emllla Fernandes (Bioco/PDT - AS) Permit&-me V. Ex" um aparte, Senador Pedro Piva?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena·
dora Emilia Fernandes, o Senador pediu a palavr.~
por ter sido citado, e expficação pessoal não comporta aparte.
A Srf Emllla Fernandes (Bioco/PDT - AS) Gostaria de evitar o encaminhamento, Sr. Presidente. Então, inscrevo-me para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Se mais
nenhum dos Srs. Senadores desejar discutir, vou encerrar a discussão.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB -PR)- Sr. Presidente, peço a palavr.i por menos de trinta segundos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
tem a palavr.1.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB - PR. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Eu s6
gostaria de dizer ao Senador Suplicy que, aceitando
uma recomendação do Senador Pedro Simon, peço
desculpas pela precipitação de tê-lo interrompido e,
talvez, ter sido injusto com S. Ex", já que a consciên·
cia do Senador, pelo menos a demonstrada durante
o encerramento da sua exposição, facou muito acima
da consciência da sua Assessoria. Por isso, Sr. Presidente, reconheço que me equivoquei, porque inter·
rompi o Senador antes do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
recebe a intervenção de V. Ex" como uma explicação pessoal e encerra 8 discussão.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS)
-Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo MerO) - Sena·
dora Emilia Fernandes, para encaminhamento da
votação, darei a palavra a V. Ex', como Relatora;
mas antes o Senador Hugo Napoleão já se havia
inscrito para encaminhar a votação.
. , Antes de conceder a palavra ao Senador Hugo
Napoleão, a Mesa informa que pronoga a sessão
por trinta minutos.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sl"s. e Srs. Senadores, é um registro, somente um nr
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gistro e nada mais que um registro. Aqui manifestouse o autor da proposição, manifestou-se a Relatara. ·
e Srs. Senadores discorreram 11' respeito desta matéria, que é da maior ~. da maior relevância
Farei considerações sobre dois pontos: primeira·
mente, o projeto é favorável à geração de ~ e
de renda; em segundo lugar, oom relação à 'qtJestão
do ·abatimento fiscal, é preciso lembrar que nesta
Casa. não faz muito tempo, em matéria correlata, já
tiwmos a oportunidade de aprovar medida sobre
esta matéria. Dessa forma, por todas as razões, o
abatimento - não. apenas da contribuição, como
também do imposto - ,justifica-se plenamente. É
bem verdade que recebemos um parecer contrário,
que tenho em minhas mãos. Não obstante essa cir·
cunstância, pelo mérito do projeto, votarei favoravel·
mente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra a Sr' Relatorn.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS.
Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, mais uma vez digo que concordei em
encaminhar favoravelmente ao relatório, porque da·
dos estatrsticos divulgados demonstram que cerca
de 68% dos jovens entre 17 e 25 anos trabalham no
mercado informal, ou seja, sujeitam-se às leis dna·
das pelo empregador, quer quanto à sua remunera·
ção, quer quanto às garantias constnucionais e legais asseguradas ao trabalhador. No caso da faixa
cçmpreendida entre 14 e 18 anos, apesar da lndis·
ponibtlidade de dados consolidados, a s®ação é
bem mais grave, o que exige uma atuação efetiva do
podei público no saneamento da questão. Vejam os
senhores que estou apresentando considerações
que subsidiaram o nosso relatório.
·
Este projeto passou na Comissão de Assuntos
EconOmicos do Senado Federal, com parecer favorável. Dados estatrsticos do próprio JBGE demons·
tram que, da totafodade da população residente no
Pais, aproximadamente 1O milhões são jovens da
faixa etária de 15 a 17 ano$. Além disso, os dados
reforçam a idéia de que a criação desse programa
de estímulo ao primeiro emprego, além do seu signi·
· ficado econOmico e social, pode gerar um processo
de organização dos próprios serviços prestados à
comunidade, porque produz melhoria na qualidade
dos produtos e seMços, faciitando a lrtervenção do
Estado no Incentivo à quaificação profissional e léaica.
Por outro lado, é verdade que o projeto não
surge como a redenção para o problema de desemprego deste Pais, muito menos para os jovens, mas
será uma alternativa, entre tantas outras que preci-
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sam ser construídas urgentemente neste Pafs. As·
socio-me plenamente 110 radocfnio do Senàdor
·Eduardo Suplicy, quando oefende que este Pars deveria ter propostas e projetas mais concretos, em di·
ração à renda mínima - que o Senador Suplicy conhece muno bem - ou à compensação de recolhi·
mente de Impostos, por exemplo.
Queremos deixar bem claro que este projeto
não vai solucionar o problema, mas poderá minimizá·
lo. Logicamente, essa idéia vai passar pela c:onsciênda dos senhores empresários, que passarão a entender que é Importante chamar o jovem, é ~rtante
dar-lhe oportunidades e prir'qlalmente pensar no seu
futuro, porque hoje o jovem é explorado, recebendo
salários baixos e munas vezes não tendo direnos.
Pelo projeto, ao mesmo tempo em que dá emprego, o empresário bem intencionado terá que ga.
rantir que o estudante esteja matriculado, favorecendo-o em seu horário de trabalho, a fim de que possa
ir ao curso profissionalizante. Entendo que seja uma
boa alternativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
encaminha favoravelmente?
A SRA. EMIUA FERNANDES (BiocoiPDT- RS)
- Sim, Sr. Presidente, na ceneza de que não é a sal·
vação do BrasU, mas é uma alternativa viável, que
precisamos colocar em prática.
Mu~o obrigada.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP)Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -V. Ex'
tem a palavra por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoJPT - SP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de dizer que o Senador Pedro Piva,
além de ter interrompido meu diálogo com o Sena·
dor OsmÍlr Dias, não compreendeu o que eu disse.
O SR. PRESIDENTE (Gemido Melo) - Sena·
dor Eduardo Suplicy, V. Ex' está com a palavra para
'encaminhar a votação. ·
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoJPT- SP)Eu ser, mas preciso referir-me ao que ocorreu há
Instantes.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Contanto que seja para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoJPT- SP)E estou encaminhando. O Senador Pedro Piva é o
Rustre pai do Sr. lafer Piva. candidato à presk:fênda
de uma entidade de Industriais, que teve a gentileza
.de me convidar outro dia para um encontro, mas
cheguei atrasado.
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O SR. PRESIDENTE jGeraldo Melo) - Sena·
dor Eduardo Supfocy, a Mesa faz um apelo a V. Ex",
lembrando que ainda temos seis matérias para votar.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Vou usar meu tempo; Sr. Presidente. Disse a S. Ex"
como considerava importante que ele conhecesse o
instrumento do Crédito F"ISCal por Remuneração Recebida, não só como empresário, mas também como
pessoa, já que seu filho postula à presidência da
principal entidade de industriais do País. E S. Ex"
está disposto a ouvir, mas não entendi essa braveza
à toa, porque apenas fiz uma recomendação para
que ele estudasse algo qoe todos aqui que se preocupam com a melhor maneira de criar empregos
precisam saber.
Entre os instrumentos para a geração de empregos, está o Crédito F"ISCal por Remuneração Recebida. Assinalo isso no diálogo com o Senador Osrnar
Dias, porque acabo de receber novos dados de pes·
quisas relativos a como exatamente esse Crédito F"ascal por Remuneração Recebida proporcionou formas
irr1lortantes de reduzir a pobreza entre as crianças,
promovendo um progresso notável ~ntre as tammas de
trabalhadores. Houve inclusive aumenlo do número de
tammas que se dispõem a estar trabalhando mais e
com maior remuneração, benefiCiando os jovens.
Ora, estou sugerindo que haja maior atenção para
esse tipo de instrumento, porque receio que aquele aqui
proposto não seja o melhor desenho para a finalidade
a que o Senador Osmar Dias se propõe, com a qual
comungo. Então, laço essas restrições. mas reitero
que não inl>edirei a votação de todos aqueles que desejarem votar favoravelmente à proposição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Pedro Piva, para encaninhar.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB- SP. Para encaminhar.) -Sr. Presidenle, pelo PSDB, voto 'sim', de
acordo com o projelo do Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
PSDB encaminha o voto 'sim'.
Está encerrado o encaminhamento de votação
da matéria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO H' 341, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o
art. 312, alínea b, do Regimento lnlemo, requeiro
destaque para votação em separado do art. 7' do
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Projeto de Lei do senado n•. 142, de 1995, para adequação 110 disposto no art. 9° da Lei Complementar
n• 95, de 1998.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998 - Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meío)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O dispositivo destacado será votado oportunamente.
Passa-se à votação do projeto, sem prejufzo
das emendas, da subernenda e do destaque.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Passa-se à votação o art. 7' do projeto desta·
cado, para adequação ao disposto no art. 9' da Lei
Complementar n• 95, de 1998.
A SRA. EMlUA FERNANDES (BlocoiPDT- RS)
-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex".
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, como havia um pequeno tumutto no plenário,
não ouvi dire~o o destaque que o Senador Osrnar
Dias solicitou.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Osmar Dias, V. Ex' deseja esclarecer o que vai
ser votado?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB -PR) -Sr. Presidente, a nova legislação não pennite que constem
as expressões 'Revogam-se as disposições em contrário'. Estou solicitando a votação em separado
exatamente para exclur-la, tendo em vista que é necessária a citação das leis a que se referem as dis·
posições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O artigo
que está sendo votado em separado, se for mantido
no texto, encerrará um erro técnico, qual seja o de
continuar com a redação •revogadas as disposições
em contrário', sem enunciar quais são. A rejeição do
art. 7' permitirá que o erro técnico seja evitado.
Em votação o art. 7'.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Rejeitado.
O art. 7" será suprimido do projeto.
Em votação a Emenda ri• 1 - Plenário, com parecer favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a Emenda n• 2 - Plenário, sem
prejulzo da subemenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
.
Em votação a subemenda à Emenda n• 2 Plenário. ·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
Fica prejudicado o Projeto de Lei do Senado n•
143, de 1995, que tramita em conjunto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
São os seguintes o projeto, as emendas e a subemenda aprovados:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 142, DE 1995
Cria o Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego - PEPE e dá outras provlcMnc:las.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• FICa criado o Programa de Estimulo ao
Primeiro Emprego - PEPE, de Amllno nacional e vinculado ao Ministério do Trabalho, com o objetivo de
proporcionar o desenvoMmento das oportunidades
de trabalho à população compreenãlda na faixa etária de quatorze aos dezono anos.
Art. 2" Para os fins previstos nesta Lei, considera-se:
1- empregador: a firma Individual ou societária,
que assume o risco de atividade econOmica urbana
ou rural, com fins lucrativos ou não;
11 - empregado: aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural a empregador, sob subordi·
nação e mediante remuneração deste, em caráter
eventual ou não. · · ·
·
Parágrafo único. Àqueles definidos no parácrafo único do art. 15, da Lei n• 8.212, de 24 de julho de
1991, será dada a mesma conceituação constante
do inciso I deste anigo.
Art. 3" Ao empregador que admitir empregado
enquadrado no disposto pelo art. 1• desta lei, foca

assegurada, mediante ler" especifiCa, a compensação
da totalidade do valor das parcelas devidas" nas contribuições ao lnstnuto Nacional do Seguro Social INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, relativas ao empregado contratado nos termos desta Lei, a ser abatida do recolhimento tributário
na forma seguinte:
1- 50% (cinqüenta por cento) do recolhimento
•da contribuição de que trata a lei n• 7.689, de 15
de dezembro de 1988;
11 - 50% (cinqênta por cento) do recolhimento
do imposto de que trata a Lei n• 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 1• O beneficio de que trata este artigo será,
sempre, fimitado a um número de empregados equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do tot!l ~e
empregados registrados na empresa.
§ 2" Para os fins de compensação previstos
neste artigo, caberá ao empregador inscrever-se junto ao órgão gestor do Programa.
§ 3" A renúncia decorrente da aplicação do
presente artigo será computada no orçamento da
União. ' '
' '
Art. 49 Ao empregado admitido nas condições
previstas nesta lei ficam assegurados os direnos
constnucional e legalmente aplicáveis, especialmente os previstos nos arts. 7" e 227, da Constnuição
Federal, e arts. 60 a 69, da Lei n• 8.069, de 1·990.
Art. 5' Para fins de desenvoMmento profasslonal, são asseguradas vagas nos estabelecimentos
de ensino criados, organizados e administrados pelas Confederações Nacionais de Empregadores,
àqueles empregados participantes do Programa de
EstCmulo ao Primeiro Emprego, dentro da àrea análoga à de sua ocupação.

Art. ~ O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias da sua pubr.cação, · produzindo efenos 10 partir do ano subseqüente ao de sua regulamentação.
!

(") Art. 7" ........................... -·...············-······-····
EMENDA N' 1 - PLEN
Dê-se ao art. 3•, § 1•. a seguinte redação:

•Alt. 3•

······--······-·...············-······-····

· § 1• O benefício de que trata este arti·
· go será, sempre, limitado a um número de
empregados equivalente a 10% (dez por
cento) do total de empregados registrados
na empresa.•
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EMENDA N" 2 • PLEN
Õê-se ao art 5" a seguinte redação:
"Art 5° Para fins dé desenvolvimento
educacional, aos empregados participantes
do Programa de Estimulo ao Primeiro Em·
prego é assegurada jornada de trabalho re·
duzida, de acordo com regulamentação do
Poder Executivo, devendo ser matriculados
em estabelecimentos de ensino públicos
e/ou em estabelecimentos de ensino cria·
dos, organizados ·e administrados pelas
Confederações Nacionais de Empregadores, de acordo com suas necessidades pedagógicas.
§ 1• Os empregados participantes do
Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego
deverão ser matriculados em estabelecimentos de ensino públicos de 19 Grau, se não li·
verem completado a educação fundamental,
até a oitava série do 1° Grau.
§ 2" O Ministério do Trabalho e o Mi·
nistério da Educação e Cultura deverão fis·
calizar, conjuntamente, o 'cumprimento do
disposto no parágrafo anterior, bem como a
freqüéncia e desempenho dos empregados
Inscritos no Programa.
§ 3' O prosseguimento de estudos de
alunos que tenham concluído cursos de
educação fundamental orientar-se-A pela
lei de Oiretrizes e Bases da Educação, de
acordo com regulamentação do Poder
Executivo."
SUBEMENOA À EMENDA N" 2 • PLEN
Dê-se à Emenda n• 2, de plenário, a seguinte
redação:
"Art 5" ................................._ ............
§ 1° Os empregados participantes do
Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego
deverão estar matriculados em estabeleci·
mentos de ensino público de 19 Grau ou
em cursos e exames supletivos do en~ino
fundamental, se não tiverem completado a
educação fundamental, até a oitava série
do 1°Grau.

(") É o seguinte o artigo rejeitado:
Arl 7" Revogam-se as disposições em contrário.
É o seguinte o ~em prejudicado:
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-5PROJETO OE LEI DO SENADO N" 143, OE 1995
{Tram~do em conjunto com o
Projeto de lei do Senado n9 143,de 1995)
Discussão, em fumo único, do Projeto
de lei do Senado n• 143, de 1995, de autoria do Senador Osmar Dias, que concede ln·
centivo tributário ao empregador participante
do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego- PEPE e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 6:
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 28, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 28, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
conio conclusão de seu Parecer n• 174, de
1998;Relator: Senador Jefferson Peres), que
autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a
contratar operação de refananciamento de sua
dívida, consubstanciada no contrato de confis.
são, promessa de assimção, consolidação e
refinanciamento de dívidas, celebrado cem a
União, em 26 de novembro de 1997, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
• ao Ajuste Foscai dos Estados.
Para esclarecimento da Casa. seria
necessário indicar que o valor da divic!a a
ser adquirida pela
União
é de
R$57.272.678,32 (cinqúenta e sete rrulhões,
dtJZentos e setenta e dois mil, seiscentos e
setenta e o~o reais e trinta e dois centavos),
do qual será deduzida a paroela de
R$792.756,95 (setecentos e noventa e dois
mil, setecentos e eínqüenta e seis reais e
noventa e ciilco centavos), correspondente
ao subsfdio concedido péla União aos Esta·
dos, nos lermos da legislação em vigor.
Ao projeto não foram oferecidas emendas ·nos
termos reg•mentais.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex'.·
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Tendo sido solicitado pelos eminentes Senadores e
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Senadoras presentes, quero dizer que a aprovação
será unânime em homenagem a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Agradeço a homenagem da Casa, pois, apesar de adversá·
rio do Governador do Estado, não sou adversário do
Estado do Rio Grande do Norte.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Oiretora para a reda··
çãofinal.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 28, DE 1998

Autoriza o Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operaçio de refinanciamento de sua dívida, consubstanciada no
contrato de confluão, promessa de ...
aunçio, conaolldaçio e refinanciamento
de dívidas, celebrado com a Unlio, em 26
de novembro de 1997, nó lmblto do Programa de Apoio à RMstnrturaçio e ao
AJuste Fiscal dos Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 11 É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado a contratar operação de refinanciamento de
sua dívida, consubstanciada no contrato de confis·
são, promessa de assunção, consolidação e remanciamento de dívidas celebrado com a União, em 26 de
novembro de 1997, no AmbHo do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste F'ISCill dos Estados.
Art. 2' A operação de crédHo referida no artigo
anterior terá as seguintes condiÇÕeS fmanceiras:
a) valor da dívida a ser adquirida pela
União: R$57.2n.678,32 (cinqüenta e sete
rmlhões, duzentos e setenta e dois mil, seis·
centos e setenta e oHo reais e trinta e dois
centavos). Oeste valor será deduzida a parcela de R$792.756,95 (setecentos e noventa
e dois mil, setecentos e cinqüenta e seis
reais e noventa e cinco centavos), correspondente a subsídio conce<fodo pela União
ao Estado nos tennos do art. 3", §§ 2' a 41,
da Lei n". 9.496, de 11 de setembro de
1997,
sendo
refinanciada ' . apenas
R$56.479.921,47 (cinqüenta e seis milhões,
quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), confonne discriminaçio a seguir:
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1- R$16.130.312,27 (dezasseis milhões,
cento e trinta mil, trezentos e doze reais e
vinte e sete centavos), relátivo ao "taldo de·
vedor dos empréstimos junto ao Banco do
Brasil SA, em 29-7-97;
11- R$40.349.609,20 (quarenta milhões,
trezentos e quarenta e nove mil, seisceutos e
nove reais e vinte centavos), correspondente
ao saldo devedor .(unto à Caixa Econõmica
Federal, em 28-10.97, exceto a operação reláJiva à linha 11 do Voto CMN 162195.
b) encargos:
-juros: seis por cento ao ano;
- atualizilção do saldo devedor mensalmente pelo IGP·DI;
c) prazo: eento e oitenla prestações
mensais e consecutivas: ·
d) garantias: receitas próprias do Estado,
transferências constitucionais e os créditos de
que trata a Lei Corrplemertar rf'. ffT, de 1996;
e) m õ;:ões de pagamento:
- amortização extraordinária: no valor
de R$11.295.984,29 (onze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), com
recursos provenientes da alienação das
ações da COSERN- Companhia Energética
do Rio Grande do None;
-lllllOitiz3ção: em parcelas mensais, pela
tabela pric:e, Imitadas a um doze avos de treze
por c:erm da
Liquida Real do Eslado.

Receita

§ 11 A União se compromete, a refinanciar ao
Estado o saldo devedor do contrato de abertura de
crédito, fir mado junto à CEF, ao amparo do Voto
CMN 162195, finha de crécfrto 11, relerente ao Programa de Desligamento Voluntário- POV, no montante
de R$40.000.000,00 :(quarenta milhões de reais),
conforme a Resolução n•. 11 o, de 1997.
§ 2' O descumprimento pelo Estado do Rio
Grande do Norte das obrigações constantes do
·contrato de refinanciamento, Incluindo atrasos de
pagamentos, assim como das metas fiSCais e fi·
nanceiras, acordadas em seu Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal, Implicará, enquanto
persistir o descumprimento, a substituição dos encargos financeiros referidos no caput por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da
dívida mobiliária federal, ·acrescido de furos de
mora de um por cento ao ano, e a elevação do !imite de dispêndio para dezassete por cento de sua
Receita Uquida Real.' · '
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Art. 3° Esla Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)-Jtem 7:
VO!ação, em turno único, do Requeri·
mente ri' 153, de 1998, do Senador Pedro Si·
mon, solicitando, nos termos regimentais, a
crlaçã.o de uma Comissão Especial Te!T4l0rá·
ria, c:or11pos1a de onze membros titulares e

•• _Igual !)llmero de suplentes, para, no prazo de
cento e vinte dias, estudar as causas do desemprego e do subemprego no BrasH, e oferecer proposições visando o equaclonamento e
solução desse problema, segundo os princípios
contidos no art. 170 da Constituição Federal.
Em volação o requerimento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Pre·
sidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce·
do a palavra a V. Ex'.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para en·
c:aminhar. Sem lellisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's. e Srs. Senadores, ferJCilo o. Senador Geraldo
Melo, que preside esta sessão, por concluir a pauta.
Não imaginava que, a esla altura, às 21 horas, com
uma tarde Ião lurrultuada, chegássemos com tanta felicidade ao término da sessão, votando todas as matérias. Louvo V. Ex', Sr. Presidente. Essa minha iniciati·
va visa à criação de uma comissão especial que deba·
terá c:om profundidade ·a questão do desemprego no
Brasa. Ferocito V. Ex' e esla Casa por eslarmoS aqui,
às 21 horas, cumprindo nossa missão. Quando V. Ex'
disse que iríamos volar toda a pauta, não acred~ei.
Foco emocionado em vê-la esgolada com uma matéria
- não por ser de minha autoria - tão importante e
significativa como a criação de uma comissão que
vai debater o problema do desemprego.
Meus cumprimentos e meus agradecimentos a

v. Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Agrade·

ço as felicitações de V. Ex', Senador Pedro Simon.
Declaro, c:om toda a sinceridade e com a mais
absoluta veracidade, que isso não teria sido possível
sem a colaboração de V. Ex's.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce·
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o Bloco da Oposi·
ção manffesla·se favoravelmente à formação de

v õn.
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uma comissão para estudar as causas do desem·
prego e propor medidas.
Cumprimento o Senador Pedro ·Simon, apóio
inteiramente essa comissão e desejo que ela traba·
lhe da melhor maneira possível.
Sr. Presidente, há um requerimento de minha
autoria, assinado por quase todos os Srs. Senado·
res, no sentido de formar uma comissão de sete
membros para. no prazo de 90 dias, examinar as
causas e as maneiras de erradicar a pobreza no
Brasil. Eu havia considerado a possibilidade de
juntar as duas comissões. O Senador Pedro Si·
mon, porém, avaliou· que seria adequado realizar
uma de cada vez, e aceitei a ponderação de S.
Ex'. Essa outra questão é tão importante que quero
dialogar com a Mesa e com as Uderanças sobre a
melhor oportunidade de envidar todos os esforços
para a realização dessa comissão que requeri.
Neste momento, então, registro o meu apoio
para a comissão que examinará a questão do de·
semprego.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
agradece a compreensão de V. Ex', Senador Eduar·
do Suplicy, pois haveria uma dificuldade regimenlal
para apreciar esse requerimento, tendo em visla que
ele não estava em pauta. V. Ex' pode conlar com o
apoio da Mesa para que, na ocasião em que a Casa
julgar mais oportuna, o seu requerimento seja inseri·
do na Ordem do Dia.
Em volação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer senlados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antooio CaJ1os Magalhães)
-Item 8:
Volação, em turno único, do Requeri·
mente n°160, de 1998, do SenadorWaldeck
Omelas e outros senhores Senadores, soli·
cilando, nos termos regimenlais, a criação
de Comissão Especial Temporária, compos·
ta de onze membros titulares e igual número
de suplentes, para, no prazo de até 15 de
dezembro do ano em curso, promover estudos tendo em visla o exame de propostas
de Reforma Tributária.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer senlados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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·:· .- OSJ5~ PRESIDENTE (Geraldo Melo)-ltem
...

9:

Votação, em tumo único, do Requerimento n• 268, de '1998, do Senador Ojalma
Falcão, solicitando, nos termos regimemais,
a criação de Comissão Especial Temporária,
composta de nove membros titula~. e Igual
número de suplentes; para, no prazo de noventa dias, promover uma verifteação ln kico
dos efeitos produzidos pela atual seca que
assola o Nordeste do Brasil.

Sobre a ll'lOSl!. ~o que será Ido pelo Sr.
1• Secretário em exeit:lcio, Senador Carlos PalrOCfnio.

~ lido o seguinte! ,
REQUERIMENTO N" 342, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, c:anbinado com a alfnea
c, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Requerimento n• 268, de 1998,
a fim de ser feita na sessão de 27 de maio de 1998.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - S«·
glo Machado- Djalma Falcio. ,
O SR. PREsiDENTE (Geraldo Meio) - Em votação o requerimento de adiamento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer semados. (Pausa.)
Aprovado.
.
O Requerimento n• 268, de 1998, sai da Or·
dem do Dia para a ela retomar na data que acaba de
ser fixada pelo Plenário.
'
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -

-Item 10:

·

Votação, em turno único, do Requerimento n• 297, de 1998, do Senador Ney
Suassuna. solicitando, nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Especial
Temporária, composta de cinco membros,
para, no prazo de 30 dias, lnspecionar, ln
loco, a distriluição de cestas básicas e de
água, bem corno o 'cedastramento, alista·
mento e a operacionalização das. frentes de
trabalho, nos Estados da Paralba, Ceará,
Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí,
Alagoas e Bahia.
Sobre a mesa, requerinento que será Ido pelo
1• Secretário em exercfcio, Senador Carlos Patrocfnio.
'
~ lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 343, DE 1998
Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 315, combinado com a á11nea c, do art. 279 do Regimento lntemõ, requeiro
adiamento da votaçãó ao··Requerimento di! 11"'297,
de 1998, a fliTI de ser feita na sessão de 27 de maio
de 1998.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998. - Sérgio Machado- Djalma Falcio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o requerimento de adiamento.
Os· Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados•. (Pausa.)
Aprovado. · · · ' · •
O Requerimento n• 297, de 1998, sai da Ordem do Dia para a ela retomar na data que acaba de
ser fiXllda pelo Plenário.
O ·.SR.· PRESIDENTE (Geraldo Melo) Item 11:·
'
· Votação, em turno único, do Requerimento n• 323, de 1998, do Senador Sergio
Machado, solicitando, nos termos regimentais, a criação de Comissão Especial Temporária, composta de onze membros titulares e Igual número de suplentes, para, no
prazo de cento e vinte dias, acompanhar as
ações emergenciais do Governo Federal e
elaborar um plano de medidas permanentes
a serem adotadas junto às áreas atingidas
pelas secas no Nordeste.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É tido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 344, DE 1998
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Requerimento n• 323, de
1998, a fim de ser feita na sessão de 27 de maio de
1998.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1998.- f>«·
glo Machado- Djalma Falcio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Em votação o requerimento de adiamento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer semados. (Pausa.)
Aprovado.
·
•
O Requerimento n• 323, de 1998, sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data que acaba de
ser focada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
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Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora
oferecendo a redação final do Projeto de Lei do Se·
::ado n9 116, de 1992, que, nos termos do art. 320
do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plenário, será lido pelo Sr. 19 Secretário em exerci·
cio, Senador Canos Patrocínio.

É lido o seguinte:
PARECER N" 282, DE 1998
(Da Comissão Oiretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado n'146, de 1992 (n' 4.695, de 1994,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de lei do Senado n• 146, de 1992 (n•
4.695, de 1994, na Câmara dos Deputados), que dis·
põe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Es·
tado de M•nas Gerais na área de atuação da Superintendência do OesenvoMmento do Nordeste - SUDE·
NE, consolidando a emenda da Câmara dos Deputa·
dos e procedendo adequação redacional na ementa.
Sala de Re\riies cn Conissão. 20 de rrobde 1900.

~~~7---t/~ '"'"""'
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Padre Paraíso, Palmclpolis, Pedra Azu~ Rio do Prado,
Rio Vermelho, Rubim, Saho da Divisa, Santa Maria do
Saho, Santo AntOnio Jacinto, Senador ~LO Gonçalves. São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmal'm, Vir·
gem da lapa, da região do Vale do Jequitinhonha, oo
Estado de Minas Gerais; e os Murkfpios de Baixo
Guandl, Colalina, l.klhares, Manlàndia, Rio Bananal,
São Ooningos do Norte, Parcas, Sooretarm. 'Alto Rio
Novo, Arpa Branca, São Gabriel da Patla, VL!a Valério,
Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila
Pavão, Ár,p.:a Doce do Norte, Nova VMéda. São Ma·
teus, Conceição da Barra. Boa Esperança. Pmeiros,
Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha. Mucurici e Pedro
Canário, da região oorte do Estado do Espírito Santo.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias.
Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 11 Secre·

tário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 345, OE 1998
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regimento lntemo,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de lei do Senado n•. 146, de 1992 (n•.
4.695194, na Casa de origem), de autoria da Sena·
dora Júnia Marise, que dispõe obre a inclusão do
Vale do Jequintinhonha do Estado de Minas Gerais
na área da atuação da Superintendência o Oesen·
voMmento do Nordeste- SUDENE.
Sala as Sessões, 20 de maio de 1998.- Francelina Pereira
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Aprova·
do o requerimento, passa·se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ Sobre a
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 11 Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É fido o seguinte:
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PARECER N" 283, DE 1998

.. .. . ...

Da COMI!iSÃD DE C:ONSTrrUIÇÃO. JUSTIÇA E
CIDADANIA. . às · Propostas rk Emendas . à
·· Constituição n • 2195. que "altera dispositivos que
menciona da Constituição ·Federal", n• J/95, que
·"altera o art. 53 da Constituição Federal", n• JÕ/95, ·
que "altera ·dispositivos que menciona da
Constituição. Federal", n• 18/97, que "altera a
redaçãodaalínea 'd', doincisoXXXVlll doart. 5° da
Constituição Federal". n• 34197. que "altera o art. 55
da Constituição Federal", n• 9198. que "altera o
artigo SJ da Constituição Federal", n• /2198, que
"aaescenta parágrafo ao artigo 53 da Constituição
Federal e dá outras providências", n• I J/98, '<!UI! "tlá
novo rcdação aos padzgrafos segundo e terceiro do
art. SS da Constituição · f'fderal e dá outras
providências" e n• 14198, que "altera o parágrafo
·primeiro do art. 53 da Constituição Federal".

RELATOR: Senador JOSÉ FOGAÇA
RELATÓRIO
Vêm a esta comissão, para exame, as .Propostas de Emendas à

Constituiçãc:>
n• 2195, do ilustre Sen!ldor Ronaldo Cunha Lima, n• 3/95, de
.... . .
-

autoria do nobre Senador Pedro Simon. e n• 10/95, do eminente Senador Ney
Suassuna, que tramitam conjuntamente. A elas foram agregadas as Propostas
de Eme~da à ·ConstitUição n•s -18 -e 34/97 e 9, 12, 13 e .. 14/98, de autória.
respectivamente, deis Srs. Senadores Ronaldo Cunha Lima, Carlos Wilson. José
.
.
'
.
Serra, Bernardo Cabral e Odacir Soares.
A PEC n• '2.195, de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima.
modifi(a· fgual.-nente o art. S3 lia .Cow,tituiçàu. Tl!.':lbém tem por objetivo
,

re~\tl~ ~ rslelllt?iJ~·na mecrit!a -em que t~:tirli ll eli.Ígéncia de
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prévia licença da Casa para o processo criminal, e ainda busca estabelecer que
'

a ausência de deliberação quanto ao deferimento do pedido de licença por
prazo superior a cento e vinte dias do recebimento implica deferimento da
solicitação. Na condição de relator, aprovamos a emenda mediante
substitutivo, para retirar a possibilidade de o parlamentar renunciar à
imunidade, conforme constava da proposta original, por entendermos que esse
instituto não pertence· à pessoa do parlamentar, mas à instituição do Poder
Legislativo. Por outro lado, acrescentamos alguns artigos para enfatizar a
diferenciação que deve' haver entre a autonomia do parlamentar por suas
opln!5.:s, palavras e votos, e a eventual utilização do mandato pêaia '{ue pos:;a
se livrar do julgamento no caso de ter praticado crime comum.

A PEC n° 3/95, de autoria do Senador Pedro Simon, busca alterar
o art. 53 da Carta, referente às imunidades parlamentares. Nesse sentido, retira
a exigência constitucional de o parlamentar somente poder ser processado com
prévia licença de sua Casa. O relator da iniciativã, Seuador Josaphat Marinho,
aprovou a proposta mediante emenda que modifica a redação do c:aput do art.

53, sem, no entanto, alterar-lhe o teor. Assim, enquanto na. proposta original
ficava estabelecido que ''os -deputados e senadores são invioláveis, no exercício
do mandato, por suas opiniões, palavras e votos" , a referida emenda passa
a determinar que " os Deputados e Senadores são invio!áveis por suas
opiniões, palavras, votos e atas, decorrentes do exercício do 1nandato". Isto
porque, no seu voto, o ilustre autor do parecer considerou a expressão "no
exercício do mandato" de clareza insuficiente; assim, para evitar qualquer
equívoco, preferiu a expressão "decorrentes do exercício oo mandato", para
que a responsabilidade parlamentar possa abranger outros delitos, além dos

t·l'mra a honra.
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A PEC n• 10/95, de autoria do Senàdor Ney Suassuna, ·a!fera o
inciso X do art. 29, as alíneas b e c do inciso I do art. 102 , a alínea a do inciso
.

'

'

• !

I do art. lOS e a alínea a do inciso I do art. I08, todos da Constituição Federal.

'

Acrescenta, ainda, um § 2• ao art. 28, e um. §

s•

ao art. 32, ambos da

Constituição. Essas alterações têm em vista, segundo a justificação da
proposta, " •..restabelecer na história brasileira o princípio universal da
igualdade de julgamento para crimes da mesma natureza, independentemente
da situação do acusado. Além do mais é mantida a soberania do júri popular

veredit~...~ A justificação aindlt ressalta o.ue 11 proposta suprime a
competência d: Justiça em q~quer nível, para julgamento de crimes de

para o

responsabilidade, por esta matéria já estar sendo tratada na proposta de autoria
do Senador Ronaldo Cunha Lima. A iniciativa foi aprovada integralmente
'

·através de parecer relatado pelo ilustre Senador Bernardo Cabral.
A PEC n• 18/97, também de. autoria do Senador Ronaldo Cunha
·Lima, altera a redação da alínea 'd', do inciso XXXVIII, do art. · s• da
Constituiçlo Federal.
A PEC 34197, de autoria do Senador Carlos Wilson, altera o art.
SS da Constituiçlo Federal.
A PEC n• 9/98, do senador José Serra, cria interessante
mecanismo. Isto é, pertnite a plena instauração da ação penal, mas resguarda o
direito de o Congresso Nacional, a qualquer tempo avocar o processo, podendo
sustá-lo ou nlo. É importante notar que a iniciativa do reCUI-so é privativa da
Mesa . ou
de Partido
Político. Com isso, assegura-se
que a iniciativa
será
. .
.
.
.
'

-

fl,n1ada corn maior responsabilidade. Ao Supremo Tribunal cabe ccmunicar a
e.xist!ncia ào prcc::sso.
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·A PEC. n• 12198, de autoria do ínclito Senador Bernardo Cabral,
cuida do tema com os mesmos objetivos: permitir que Deputado ou Senador
que tenha cometido crime comum seja normalmente processado. Introduz,
entretanto, um interessante elemento novo, que visa explicitar a diferença entre
a atividade tipicamente parlamentar das atividades cotidianas e corriqueiras do
cidadão, com a expressão " ...ou quaisquer outros relativos a atas estranhos à
atividade parlamentar"'.

A PEC n• 13/98, tambéu·, de autoria do Senador Bernardo Cabral,
dá nova redação aos parágrafos segundo e terceiro do art. 55 da Constituição

Federal e dá outras providências.

A PEC n• 14/98, de autoria do Senador Odacir Soares, altera o
parágrafo primeiro do art. 53 da Constituição Federal de modo a restringir
apenas aos crimes de calúnia, injuria e difamação a exigência de autorização

das respectivas casas para o julgamento de parlamentar pelo Supremo Tribunal
Federal.

-.

-

Tendo em vista que as nove propostas tramitam conjuntamente,
C<lbe-nos oferecer um único parecer. As PEC's n• 2 e n• 3 visarr. modificar o
mesmo dispositivo, e a PEC n• 1O altera dispositivos diferentes, porém
relativos a matéria correlata. Todas as alteraÇões visadas são oportunas, e,
conforme já opinamos por ocasião da relataria à PEC n• 2/95, que trata das
imunidades parlamentares, é preciso harmonizar o instituto em questão "com
os apelos sociais cada vez mais crescentes no que se refere à igualdade de
direito5 . (cm !"<'!~.·;ão à f'EC n• HY95, emoora :-n:recedora de tcd,, apr-~ço.
pai:. re:.ill.;:. de uma

:~titU.::::

úe

de~ptend:mento ~

àigniãaáe Jo Senador
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Fora do período das sessões, nenhum Deputado ou s·enador pode
ser detido sem autorização· da Mesa da Câmara a que pertence, salvo em
flagrante delito, em caso de procedimento autorizado ou em virtude de
condenação deftnitiva.
Serão suspensos a detenção ou o procedimento movido contra
qualquer membro do Parlamento, se a sua Câmara assim o solicitar."

Constituição Italiana

"An.68. Os membros dü Parlamento não podem receber sanções
pelas opiniões expressas e pelos votos emitidos no exercício de suas funções.
Sem ·autorização das Câmaras à qual pertence, membro algum
pode ser submetido a processo penal; nem pode ser preso, ou de qualquer
forma privado da liberdade pessoal, ou .sujeito a perseguição pessoal ou
domiciliar, sal-vo se surpreendido no ato de cometer um crime pelo qual é
obrigatório o mandado ou ordem de prisão.
Igual autorização é precisa para levar preso ou manter em
detenção um membro do Parlamento em execução de uma sentença mesmo
irrevogável.
An. 69. Os membros do Parlamento têm imunidades estabelecidas
pela lei."
Constituição Argentina

"An. 60. Nenhum membro do Congresso pode ·ser acusado,
interrogado judtc ~a! mente, .nm~ · molestado

peia~ , o~iniões

em: :.!r descmpenhàiiclc)-.se:: m:mc:iato de leshs!ador.

ou discurso! que
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An. 61. Nenhum Senador ou Deputado, desde o dia de sua eleição
até o término dos efeitos desta, pode ser preso, exceto no caso de ser
surpreendido em flagrante na execução de algum crime que mereça pena de
morte, infamante, ou outra aflitiva, do que se dará conta à Câmara com a
infonnação sumária do fato.
Art. · 62. Quando se apresentar queixa por escrito nas justiças
ordinárias contra qualquer Senador ou Deputado, examinado o mérito do
sumário em juízo público, poderá cada Câmara, por dois terços de votos,
suspender de suas funções o -acusado, e côlocá-lo à disposição do juiz
competente para seu julgamento."

"Bill ofRights" (Inglaterra)

"I, 9°. Que a liberdade da palavra e os debates ou processos
parlamentares não devem ser submetidos a acusação ou a apreciação em
nenhum tribunal ou em qualquer lugar que não.seja o parlamento."

Constituído Ameriana
.....

~

"Art. I, Seção 6.
1. Os Senadores e representantes receberão, por seus serviços,
remuneração estabelecida por .lei e paga pelo Tesouro dos Estados Unidos.
Durante as sessões, e na ida ou regresso delas, não poderão ser presos, a não
ser por traição, crime comum ou perturbação da ordem pública. Fora do recinto
das Câmaras, não terão obrigação de responder a interpelação acerca de seus

l:iiscursos ou dl•:>ates."
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Ronaldo Cunha Lkta. não foi acatada no bojo do substitUtivo que optainÔs por-·
apresentar. Aindá que se afme com o espí~to contido no inciso XXXVIII do
art.

s•

da Carta, já que busca estabelecer que mesmo aqueles a quem a

Constituição concede foro especial devem ser julgados pelo tribunal do júri
quando cometem crimes dolosos contra a vida, não logrou, ao longo dos
debates, apoio · majoritário. O mesmo ·cabe quanto à alteração do foro
competente para processar e julgar os governadores de Estado e do Distrito
Federal nos casos de crime comum em geral, malgrado o argumento de que, da
forma como está expressa 11 questão no texto constitucional, a Federação ficaria
desfavorecida por ter o legislador constituinte ftrmado o julgamento das
citadas personalidades por um tribunal da União. Conveniente, no entanto,

.

é o estabelecimento da prevalência da competência da justiça especializada

sobre a comum. nos casos de conflito de jurisdição.
Reputo ser de grande importância conhecer o tratamento dado ao
instituto da imunidade parlamentar em outros países, através das suas
respectivas Constituições, a saber:

CONSIIIUIÇ0ES ESTRANGEIRAS

Constituiçãc Portuguesa
"Art. 160
1.
di~ciplinarmente
funç~.

Os

Deputados , não

respondem · civil, · criminal

ou

pelos votos r opiniões que etr.it:rem no ex::-:::cio das s:.::::
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2. Nenhum Deputado pode ser detido ou preso sem autorização da
Assembléia,- salvo por crime punível com pena de prisão superior a três anos e
em flagrante. delito.
3. Movido procedimento criminal contra algum Deputado e
acusado este definitivamente, salvo no caso de crime punível ·com a pena
referida no número anterior, a Assembléia decidirá se o Deputado deve ou não
ser suspenso, para efeito de seguimento do processo."

Constituicão. Espanhola

~An.

71

I. Os Depr,Jtados e Senadores gozarão de inviolabilidade por suas

.

opiniões manifestadas no exercício de suas funções .
2.

Durante o período de seu mandato os Deputados e

Senadores gozarão de imunidade e só poderão ser detidos em caso de flagrante
delito. Não poderão ser processados sem piévia autorização da Câmara
respectiva.
3. Nas causas contra Deputados e Senadores será competente Sala
Penal do Tribunal Supremo.
4 ...................................................................."

Constituicão Francesa
" Art. 26. Os membros do Parlamento são invioláveis pelas

opiniões e votos que emitirem no exercício das suas funções.
Durante o período das sessões, nenhum Deputado ou Senador
podE' sofrPI" 11rocc:u;rr.o:!!W criminal o•1 corrdcional ou
:lUtonzaç:le~ d;:; royec!iva Cámat:~, excelo em flagrante delllú.

s~r

.detido s:m
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos, assim, que:

l. É senso comum, entre todas as propostas, a par de reconhecer e
reafirmar a inviolabilidade por opiniões, palavras

e votos de ·.Deputados e

Senadores, retirar da Constituição a imunidade que não se refira estritamente
aos atos da vida parlamentar.

II. É também unânime o propósito de manter o Supremo Tribunal
Federal como juiz natural dos membros do Congresso Nacional que tenham
cometido crimes comuns.

III. Não é majoritária a proposta que visa a definição dos Tribunais
..
dos Estados como foro especial para Governadores de Estado, mesmo que tal
proposta

suponha colocar o Superior Tribunal de Justiça como instância

rccursal.
IV. Ficou demonstrado que, sendo o Supremo Tribunal Federal
'

.

foro especial e único, é também o único órgão judiciário competente para
atender • autorizar ou ordenar .as providências. nece~sárias aos fins probatórios
perseguidos pelo inquérito policial que depenüam de autorização judicial
(tendência sobejamente consagrada em decisões da mais alta corte judicial do
país, o Supremo Tribunal Federal).

·

\\_

V. Mostrou-se controversa. verazmente, nos debates realizados na
. (:Jmiss~ .. •.i,;, Constituição e Justiça do

s~nadl'

Federal." 'nos depoimentos qu!

cotnemos j::rrlo a eutcxic!ades ::: à opíniao púbiil.:á, a rc:se de 4ue ao Cuug(esso
Nacional deve-se resguardar uma espécie de caráter recursal, conferindo-lhe o
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poder de · sustar ·processos contra Deputados ·e Senadores, ainda que tal
iniciativa ficasse restrita à Mesa da Casa respectiva ou a Partido Politico.

VI. Restou induvidosa. também, a preservação das imunidades
fundamentais: a liberdade de falar e de não ser preso a não ser em flagrante de
crime inafiançável ("freedom from speech.". e "freedom from arrest"),
imunidades aceitas e adotadas em todos os países civilizados, uma vez. que
visam assegura:- as funções primordiais do exercício do mandato parlamentllr.,
que significa - na prática - no que diz respeito .. esse aspecto, a simples
manutenção do atual texto da Constituição.

vn. A adoção do tribunal do júri para o julgamento nos casos dos
crimes contra a vida não logrou apoio majoritário ·entre os membros da
Comissão de Constituição e Justiça.

Vlll. Ficou amplamente de_monstrado que a imunidade formal
pode constituir-se em uma espécie de "escudei invisível da impunidade",

----

assegurando uma infinita tramitação dos pedidos de licença para processar
Deputados ou Senadores eventualmente acusados-de piáticas (estranhas à vida

'

parlamentar) de caráter delituoso, fazendo-se mister uma solução pata o
interminável acúrnulo de processos que se amontoam à es"Pera de

uma decisão

do plenário das respectivas Casas.
IX. A forma mais simples e objetiva de evitar que o mandato
;.atlarnentar se transforma eúi um instrumente protelatório ao pro..:essc.-crime.
Ult'..ll

espéttt de "reliígio discarçado pa;'ll. a impwüJadc, um ob~láculo ã JUStiça,

configura-se na definição temporal da imunidade, isto 'é,

definindo que
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'somente os eventuais delitos praticados·no real exercício do mandato (após a

~

diplomação}.deYerão estar ao abrigo das imunidades fonnats. ·

...

·· · · ·

X: A demolição dos pilares . culturais que têm sustentado
deformações sociais como o patrlmonialismo, o· corporativismo e a
autoproteção de· grupos que ocupam posições no aparelhos do Estado. padrões.
de comportamento que. infelizmente grassam na sociedade brasileira e da qual
os Deputados e Senadores não estão imunes, exige, em contraoartida. a firme e
saudável preservação de suas instituições legitimamente clem.:::rá<icas - e tal é
o ·instituto . da inviolabilidade (imunidade material), que visa garantir ao
parlamentar o livre arbittio e a mais absoluta isenção nas decisões que toma,

.

nas palavras que profere, nas denúncias que tem a obrigação de. fazer e nos
votos que tem a responsabilidade de emitir; toma-se, pois, imprescindível
assegurar-lhe, no âmbito de sua atuação parlamentar a mais rigorosa
inviolabilidade do mandato, em termos civis e penais.

XI. Faz-se importante salientar que o membro do Cõngresso
Nacional que por ventura estiver licenciado do exercício do

man~to

não leva

consigo a imunidáde material ou processual, já que a imunidade é um instituto
por naturc,za vinculaclo à necessidade de tutela do livre e pleno exercício da
representação parlamentar.

XII. Tomou-se claramente consensual a tese de que se faz
necessário dar curso à instrução criminal antes de qualquer pedido de licença,
admitindo-se a defesa preliminar e o recebimento (ou não) da denúncia.
evill11ldo-se a;sim que- c:1SOs que não c:ol"'fg~c::m crinae. p•.·i~ d:~:em respeiro à
inviola::iilida"c

co

alliiJIC:Al.:

...; !t"<l •..:..:-....rut-:rn ::.; snu:.-.çõ~:: :pc:millleraic:~

I!
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inquinar o Deputado ou Senador eventualmente acusado de responsabilidade
'

penal ou civil, como eternas espadas de Dãmocles, servindo também para

filtrar os pedidos de licença e fazendo com que sejam remetidos às Casas do
Congresso Nacional somente aqueles pedidos de autorização com inteira razão
de ser, isto é, cuja instrução tenha justificado a solicitada instaoraç!o de ação
penal.

PARECER

t.nte o exposto, resolvemos oferecer substitutivo para que as nove
iniciativas possam ser objeto de uma mesma proposta. O parecer é, portanto,
favorável à matéria, nos termos do seguinte substitutivo:

.

---....

..

EMENDA N" 1 - CCJ

(SUBSTITUTIVO)

Altera dispositivos da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § J• do art. 60 da Constituição Federal, promulgam

a seguinte

emenda ao texto constitucional:

Art. t• O art. SJ da Constituição Federal passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 53. o~ Deputado-; ,. .~en,rlor•::- ,.;c
ptr.aime.i<.: por :;ua:. opimws, paiavra:; t: w.u~.

ir1Vi;•!·~wis

dvil

~
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. § t• Desde n expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de
crime inafiançãvel, nem processados criminalmente, sem licença
de sua Casa, por atos praticados após a diplomac;ão.

§ 2°. O Supremo Tribunal Federal, recebida' denúncia após
defesa preliminar, solicitarã à Casa respectiva licença para
instaurar·ação penal, tendo-se como concedida a solicitação se, no
prazo de cento e vinte dias, contados do recebimento, não houver
deliberação.
·
§ 3" No caso de ·flagrante de crime inafianc;:ível, os autos
serão ~m~tidos, dl"nt:'P de vinte e quatro horas, à Casa respe::.iva,
para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão. :
· ·
·
··
§ 4• Os Deputados e Senadores somente serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.·
.
§ s• Independe de licença a abertura de inquérito contra
membro do Congresso Nacional, devendo a autoridade competente
tomar todas as medidas pertinentes perante o Supremo Tribunal
Federal.
§ . 6" Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre informações recebidas· ou prestadã.s em razão
· · do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram
. ou deles receberam informações.

§'r A incorporação às Forças Armadas de Deputados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra,
dependerá de prévia licença da Casa respectiva. · ·
. . § g• Não gozam das imunidades do mandato os membros do
Congresso Nacional licenciados de seu exercício.
§ 9". As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão
tlura.'lte o f'Stado de sítio. só podendo ser suspem.IS inrdiantc c
'-<·):r, de -ic-ls 1erços· dos membros da C11~a rPspectiva, n~: case~ tl!
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: ;;~:...dllos · fo~ · cio re:imu ão i..:on~ esse,, que sej:m,
iric'ompatíveis com a ex•<:ução da medida."
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O parecer lido vai à publicação.
Os Srs. Senadores Odacir Soares, Carlos Be·
zerra e Emandes Amorim enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a imprensa bra·
sileira tem, como uma de suas constantes, o háb~o
de cmicar os gastos da União com o POder Judiciário e, sobretudo, com o legislativo. É o que, mais
uma vez, ocorreu, recentemente, com a votação da
reforma previdenciária. A crítica surge, via de regra,
sempre que o Congresso é convocado, por iniciativa
do Executivo, para reunir- se, extraordinariamente,
ocasião em os gastos daí decorrentes são localizados com grande realce e de forma insistente.
A análise é de todo improcedente, pois é notória a modesta participação dos dois poderes nos
gastos orçamentários. Essa persistente localização
de nossa imprensa, no entanto, leva mu~os brasileiros à conclusão de que se trata de importâncias de
muno maior porte e que deveriam ser reduzidas, em
lace do desequillbrio de nossas contas, internas e
externas, como se despesas essenciais com a ma·
nutenção da democracia fossem desperdício.
Não se perde pretexto algum para acusações
estrepitosas, quer ao legislativo, quer ao Judiciário.
Quanto a este, é de recordar o alvoroço criado por
toda a mídia com os gastos para construção de nova
sede para o Superior Tribunal de Justiça. Sem entrar
no mérito da questão, observo apenas qu:, em instante algum, a crítica, implacável, abrigou, em tantas
páginas, a mínima alusão a autoria do projeto, do arquneto Oscar Niemeyer, deixando de mencionar que
era um projeto de cara execução. Parece um para·
doxo aprovar- pela omissão- o projeto e, ao mes·
mo tempo, condenar tão veementemente sua execução. Foca por demais nítida, portanto, a malícia do
copioso noticiário sobre o assunto.
Com absoluta razão, o Constituinte de 88 preocupou -se com a preservação do regime democráti·
co, estabelecendo, como pré - condição para o fiel
exercício do princípio da separação e independência
dos poderes, a autoncmia financeira dos poderes
legislativo - abrangendo além do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da
União - e Judiciário, integrado pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Mi·
litar, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do
Trabalho e Justiça do Distrito Federal e dos Territ6·
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rios. Sem essa autonomia, é impensável fala; - se
em independência de poderes, independência
essa, infelizmente, de difícil concretização em
nossa história.
Sr. Presidente, a autonomia a que aludimos, há
que se dizer, não é absoluta, pois a Constituição determina, em todos os casos, sejam observados parâ·
metros estabelecidos na lei de Direlrizes Orçamentárias, de iniciativa do Executivo e estabelecida de
comum acordo com os três poderes, prevalecendo,
como em· tudo o mais, o linico poder representativo
da Nação, que é o legislativo.
E desde o restabelecimento do regime democrático em nosso País, com a promulgação da Carta
Magna em vigência, os parâmetros estabelecidos na
lei de Diretrizes Orçamentárias tem sido acatados
pelos poderes legislativo e Judiciário. E, ano após
ano, tem - se visto que a participação desses poderes no Orçamento é sobremodo reduzida, com variação, ora para mais, ora para menos, de pequena
monta.
A realidade brasileira, no entanto, obscurece
esse quadro, pela falência de numerosos Estados e
Municípios, do que decorrem grandes e evidentes
males para o Brasil. Aqui, um problema real e que
precisa ser sanado de forma definitiva, a bem, sobretudo, dos mesmos Estados e Municípios falidos.
E não há nenhuma dúvida de que a principal
razão des5a situação de penúria decorre da criação
de unidades e entes da federação sem a mínima
cóndição de sobreviver financeiramente. Esse, o fulcro de uma questão que a todos vem preocupando
desde há muno. Tal preocupação, infelizmente, não
tem impedido que, a cada legislatura, multiplique se o número de municípios sem a mínima condição
de autonomia, aumentando a contaminação de Esta·
dos já praticamente falidos ou em difícil snuação financeira. Certamente, é esse um grande desafio
para o saneamento de contas dos Estados e Municí·
pios. Constitui uma fonte de perda de recursos que
urge estancar, para alcançar- se a desejável redução do Estado, como se fez, não faz muno, na Alemanha, limitando lá o que entre nós corresponde a
Estados e Municípios, com resuttados os mais bené·
licos para a economia daquele país.
Infelizmente, esse problema, que vemos localizado, mais de uma vez, na imprensa, pelo advogado
Dr. Yves Gandra Martins, permanece desconhecido
-ou esquecido -tanto por nós do legislativo, quanto, sobretudo, pelo Executivo Federal. Questão que,
infelizmente, além da ruína de Municípios de Esta·
dos, totalmente insolventes, possibilita confusão com
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a autonomia financeira acertadamente assegurada
pela Consmuição ao poderes Judiciário e Legislativo.
Essa confu~o. por sua vez, origina equívocos em ·
camadas da opinião pública; já prejudicada por críti-cas improcedentes, e tantas vezes maliciosa, da im- ·
pre"nsa, sempre mais célere em investir contra poderes denominados desarmados, aos quais é mais fácil
criticar e acusar.
·uma forma de diminuir as críticas seria fazer
maior apuração e divulgação da participação per·
centual dos Poderes Legislativo e Judiciário na
despesa orçamentária, pois a despesa total do pri·
melro corresponde a cerca de 0,5% do total do Or·
çamento da União e a do segundo, a cerca de 2"/o.
Divulgar esses dados seria, pois, urna forma de rebater comentários, quase sempre injustos, fe~os a
esses dois poderes.
Já quanto aos demais problemas decorrentes
de uma s~uação de fato, surge a necessidade de
um controle social mais efetivo, de fiscalização efi·
ciente e de maior rigor no disciplinamento das pro·
postas orçamentárias estaduais e municipais. Só
dessa forma poderão ser corrigidos os abusos generalizados em Municípios e Estados do Pais. Se·
ria uma forma de tutela federal que estipularia lim~es
quant~tivos para as despesas com o Legislativo e o
Judiciário locais.
Sr. Presidente, essas são algumas sugestões
que, consideramos, devem ser examinadas, cuida·
dosamente, pelo Poder Legislativo, que poderia fi·
xar, por legislação competente, percentuais máxi·
mos dijerenciados da rece~ corrente de acordo
com características especifiCaS, como, por exemplo,
população da unidade; considerando, ainda, nessa
fixação, o grau de recenas próprias arrecadadas por
cada ente, como sugeriu em tr'abalho recente, o Dr.
Eduardo Andres Ferreira Rodriguez, Consu"or de
· '
Orçamentos desta Casa.
Era o que eu linha a dizer.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, nessa sema·
na, a Câmara imprime velocidade em sua atividade
legislativa e, finalmente, remete à discussão em sessão plenária projeto que prevê aumento de repasses
constitucionais e delega maior autonomia financeira
aos Municípios brasileiros. Trata - se, espedica·
mente, de projeto de lei complementar que desfaz
distorções na lógica distributiva do FPM, Fundo de
Participação dos Municípios, que tanto vem flagelan·
do as cidades mais pobres do Pais. Na ordem do
dia, tal projeto, que tem autoria do nobre Deputado
Júlio César (PFL- PI), estabelece atteração de crM·
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rios de distribuição do FPM, atribuindo aos municípios mais carentes parcela maior na partir.ioacão
dos recursos.
·
Por Isso mesmo, com vistas a exercer miuor
pressão e agilidade no encaminhamento do projeto
em plenário, prefeitos do Brasil inteiro estão reunidos desde o último dia 18 aqui no Distrito Federal,
sob o mote da "Marcha a Brasnia em Defesa deis
Municípios", promovida pela Associação Municipalista Brasileira. Estimamos ·cerca de 2.000 Prefeitos
presentes, para cuja sorna o Estado de Mato Grosso
contribui com o nada desprezível número de 70 administradores municipais, ·sob a liderança da Associação de Municípios de Mato Grosso.
Na qualidade de intransigente defensor de urna
política nacional descentralizadora - que delegue
aos Municípios não somente maiores encargos e
atribuições ~ sociais, ' mas · também paralelamente
maiores parcelas da rece~ nacional - , não posso
deixar de expressar minha solidariedade e meu
apoio à tão oportuna iniciativa legislativa, cuja inspiração finca 'raizes na mais autêntica das formas de
lealdade aos princípios federativos de nossa Consti·
tuição. Nesse sentido, a aprovação do FPM deve ser
entendida como questão de honra para todos aqueles que tomam a causa municipalista prioridade polftica e Ideológica.
Sr.' Presidente, não é de agora que venho insistindo na necessidade de o Brasil proceder a refor·
mas radicais no domínio dos sistemas fiscal e tribu·
tário. Desde quando desempenhei as funções de
Prefeno de Rondonópolis e de Governador do Mato
Grosso, já reivindicava menor centralização das poli·
ticas públicas nas mãos do Governo Federal. Já
àquela época, sensibilizado estava com a injusta situação econOmico -administrativa a que se atavam
as bases ' municipalistas da organização social do
Brasil, pois não raramente me debruçava sobre a revoltante impotência dos cofres municipais frente às
necessidades básicas da população local.
Na verdade. o assunto se reveste de maior
· gravidade quando se observa o panorama desolador
das cidades que integram as chamadas regiões
Centro - Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Lá, a
dura realidade prova por si o quanto que o princípio
da igualdade federativa não passa de letra morta, ou
mero embléma democrático sem lastro no mundo
real das relàções humanas. ApeSa.r de todo o esforço para sanar as d~iculdades estruturais locais como é o caso do desemprego, por exemplo - a
maioria das prefe~uras dessas regiões se encontra
em estado de agonia financeira, impossibil~ada de
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gerir seus problemas mais triViais por completa falta
de recursos.
Segundo cálculos da Associação de Municípios
de Mato Grosso, as Prele~uras das referidos regiões
arrecadam 22,5% do bolo da receM nadonal, mas
abocanham no retomo apenas 16,6%! Em outras
palavras, isso significa que ainda sobrev' 1e no País
uma politica flSCBI que, perversamente, ~~irra ainda
mais o já indecente estado de concentração de renda, mediante l! qual as cidades mais ricas acabam
• por receber um volume de recursos desproporcionalmente maior do que deveriam, seja em função de
sua contribuição, seja em função de suas necessidades. Ora, isso é um absurdo que tem de ser revisto
com urgência.
Por isso, a reparação dos critérios de distribuição do FPM constitui, antes de tudo, a inauguração
de uma nova mentalidade no complexo jogo da descentralização do poder no Brasil Sem dúvida, o Es·
lado do Mato Grosso imprime sua marca indelével
nesse movimento ao articular estratégias de pressão
politica junto ao Governo Federal e ao Congresso. A
Associação de Municípios de Ma,to Grosso, sob o
comando do Prele~o de Comodoro, Jair Benedetti,
endossa a mudança no FPM na medida em que,
além da população, o projeto em pauta prevê usar a
renda per cap~a dos Estados como critério de distri·
buição, buscando urna justa compensação que privi·
legiará mais quem tiver menos renda. Nessa lógica,
Mato Grosso será beneficiado com uma ampliação
do repasse mensal na ordem de 4 milhões de reais.
Dessa forma, seria desnecessário frisar a relevância da aprovação desse projeto para a; centenas
de milhares de cidades do Brasil, que ansiosamente
aguardam implementação da prometida politica de
descentralização administrativa e !isca~. prevista
quando da promulgação da Car'a de 88. Nessa linha, prefeitos e vereadores dos quatro cantos do
País também apostam em mudanças nas legislações que regulam o rateio dos recursos arrecadados
pela CPMF, IPVA, ICMS, TlP, FEF e Lei Kandir.
Como havia mencionado acima, a aprovação do
FPM representa apenas o começo de uma vasta
transformação legislativa.
Tal qual a revisão proposta no caso do FPM,
temos convicção .de que no caso do CPMF, per
exemplo, caberia aos Municípios pelos menos 50%
dos recursos recolhidos sobre os cheques, para assim destiná - los aos Fundos Municipais de Saúde.
E não é só isso. Para o IPVA, estamos propondo
que todo o imposto arrecadado por torça ae licenciamento de veículos seja retido e aplicado no próprio
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Município arrecadador. Do mesmo modo, com rela·
ção à Lei Kandir, reivindicamos a redefinição de valores de compensação pelas .perdas de receita na
desoneração fiscal dos produtos primários e semi elaborados.
Igualmente, no que concerne ao ICMS, já se
tomou histórica a batalha dos Municípios por um au·
mento significativo no percentual participativo, uma
vez que a faixa do repasse se situa sempre aquém
da expectativa e das necessidades ·dos projetas locais. Além disso, reivindicamos a regularização imediata da Taxa de Iluminação Pública, a TlP, para que
os Municípios possam, sob o amparo da Lei, providenciar sua legitima cobrança. Por último, propomos
a exclusão dos Municípios na composição do Fundo
de Estabilização Fiscal, o FEF, que tanto tem penalizado os cofres das já combalidas Prefeituras brasileiras. Vale lembrar que, em setembro úhimo, não foram poucas as rnanffestações de frustração per parte das Prefe~uras, diante da confirmação pelo Congresso Nacional da instijuição do FEF como grande
sugador dos parcos recursos municipalistas.
Sr. Presidente, em suma, na qualidade de representante do Estado de Mato Grosso nesta Casa,
manifesto minha solidariedade à causa e aproveito o
ensejo para desejar votos de boas - vindas a todos
os prefe~os que aqui comparecem para acompanhar
tramitação de tão relevante projeto no Congresso
Nacional. Mais do que minha simpatia, os Prefeitos
que aqui comparecem sabem que podem contar
com minha voz e com meu voto!
À vitória!
Era o que eu tinha a dizer.
Mu~o obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB -AO)- Sr.
Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, me preocupa
muijo quando eu vejo a imprensa nacional e as nossas lideranças politicas discutindo a importância dos
testes nucleares da !ndia e do Paquistão.
Eu não consigo ver o meu país, envolvido com
essas questões enquanto eu vejo meus irmãos nordestinos morrendo de fome e de sede.
Para um agricuhor, nordestino que sou, tendo
dedicado toda minha vida ao cuhivo do solo, e representante de um Estado eminentemente agrfcola, fico
estarrecido quando leio nos jornais, que vamos importar arroz e feijão, num país de dimensões continentais, dotado de um solo riquíssimo, onde se plantando tudo dá.
Não entendo, e creio que a maioria dos brasileiros também, a faha de uma politica séria e eficiente para a nossa agricuhura.
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·. Como entender, deixar o sistema EMATER· ·
morrer de inanição, a falta de um orçamento realista
para a EMBRAPA e pagamento de salários dignos
para os seus pesquisadores, que prestam e já
prestaram grandes serviços a nossa agricultura e
·
·
pecuária.
Assim como difoculdade de acesso do pequeno
agricultor aos financiamentos dos Bancos ofiCiais e
privados.
O que ocasiona uma não aplicação de milhares
de reais, desbnados a agricuhura, pois o acesso aos
financiamentos, está atrelado a elaboração de projetas técnicos, fora do alcance de uma grande maioria,
e também pelo desmonte dos nossos órgãos de assessoria técnica e extensão rural.
Hoje temos a frente do Ministério da Agricultura
um profissional da área, estudioso e atento, aos problemas que afetam a nossa produção.
O Ministro da Agricuhura, Dr. Francisco Turra,
acaba de anunciar que até o final deste mês vai levar ao conhecimento público as regras para a safra
de verão 98199, que se espera seja uma safra melhor do que a anterior, o que ainda não é sufiCiente,
para a nossa realidade, mas que de certa forma, já
representa urna medida de estimulo para que os
nossos agricuhores possam planejar melhor as compras de insumos.
O Ministro Turra e sua equipe estudam taxas
menores de juros e prazos maiores para a aquisição
de equipamentos, assim como o cronograma de liberação de recursos que deverá ser seguido a risca.
Se preocupa o nosso Ministro Turra com qualquer possibilidade de atraso, pois Isto lntranqüiliza o
produtor e desgasta o Governo Federal.
Tem como meta o Ministério da Agricultura recuperar o tempo perdido e elevar a produção de grãos, das aluais cerca de 80 milhões de toneladas,
para 90 milhões já na próxima safra, e para 100 milhões na virada para o ano 2000.
Esse projeto está aliado a uma firme disposição do Ministro Turra de lutar por taxas menores de
juros nos financiamentos e mais prazos para a aquisição de equipamentos.
São medidas imporlantes que devem se sornar
à Intenção de uma firme parceria entre o setor público e o privado, com o objetivo de fazer com que as
exportações de commoditles agrícolas alcancem
quarenta bilhões de dólares no ano 2002.
É necessário, também. que não se descuide dos
produtos destinados mais ao mercado interno, examinando coma atenção as regras para o cultivo desses
produtos, com ênfase para os da cesta básica.
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Pois estamos nos dandO" conta de que, mesmo
em uma economia com inflação sob controle, é preciso aprender a conviver com alterações cfclicas de
pneços, sobretudo de produtos primários expostos a
variações climáiicas.
É o que está ocorrendo agora com as cotações
do arroz, afetado pelas cheias do Rio Grande do Sul,
e do feijão prejudicado pela seca no Nordeste e pelas enchentes no Sul.
Na economia, como a brasileira, há espaços
para que os pneços tanto subam quanto desçam,
sem que os efe~os sobre a inflação sejam necessariamente desastrosos.
.
É lnaceMvel, mas quando Isto ocorrer, ternos
que procurar evitar que a escassez de alimentos tenha maiores conseqüências sobre os pneços, a
exemplo do feijão que aqui no DF, já teve um aumento de 130% (cento e trinta por cento).
Esse esforço precisa estar Integrado ao objetivo maior, que é elevar a nossa produção agrícola e
pecuária a níveis compatfveis com o Brasil, que dispõe de uma das maiores fronteiras agrícolas do
mundo.
'
Retomando o início do meu pronunciamento,
afirmo sem medo de errar, o Brasil, sim pode se tornar, é só querer, e ter vontade política, na maior pótência nuclear do mundo, pois temos condições de
produzir a mais Importante munição, que é alimentação, pois sem ela a humanidade desaparece.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 9 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 50, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 328, de 1998 - art 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 50, de 1998, (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu
Parecer n• 276, de 1998, Relator: Senador Leonel
Paiva), que autoriza o Estado do Espfrito Santo a
contratar operação de refinanciamento de dividas do
Estado, consubstanciada no contrato de confiSsão,
assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado com a União, em 24 de março de
1998, no Amb~o do Programa de Apoio à Reestrutu-
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ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total
de qlilltrocentos e vinte e oove milhões, oitocentos e
oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e ono reais
e setenta centavos.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

-2PROJETO OE RESOLUÇÃO N" 51. DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 329, de 1996 - art 336,b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 51, de 1998, (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
de 1998, Relator: Senador José FoParecer n•
gaça), que autoriza o Estado do Amazonas a contratar, junto à Caixa Econômica Federal ~ CEF, com o
aval da União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste FIScal dos Estados, operação de crédito no valor de cento e vinte milhões de
reais.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

2n.

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 52, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 330, de 1996 - art 336,b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 52, de 1998, (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de ·seu
Parecer n• 278, de 1996, Relator: Senadcir José Fogaça), que autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção. consolidação e refinanciamento
de dívidas, celebrado com a União, em 'i 1 de março
de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor
total de cento e vinte milhões de reais.
(Poderão ser olerecidas emendas até o encerramento da discussão)

-4PROPOSTA OE EMENDA À CONSmUIÇÃO
N• 28. OE 1996
Primeiro dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 28, de
1996, tendo como primeiro signatário o Senador
Mauro Miranda, que attera a redação do art 6° da
Const~uição Federal (direito à moradia), tendo
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Parecer (em primeiro tumo) favorável, sob n•
279, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma.

-s.PROPOSTA OE EMENDA À CONSmUIÇÃO
N• 32, OE 1996
Primeiro dia de discussão, em segundo tumo,
da Proposta de Emenda à ConsWuição n• 32, de
1996, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera a redação dos
§§ t• e 2" do art. 143 da Constituição Federal (serviço civil obrigatório), tendo
Parecer sob n• 242, de 1998, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romeu Tuma. oferecendo a redação para o segundo turno.

-6REOAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 29, DE 1998
Discussão, em turno único, da redação final do
Projeto de Resolução n• 29, de 1996 (apresentada
pela Comissão Diretora como conclusão de seu Parecer n• 239, de 1996, Relator: Senador Canos Patrocínio), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o
Banque Nationale de Paris - BNP, no valor equivalente a sete milhões, treze mil e cem dólares norteamericanos, de principal, destinando - se os recursos ao fi'1!'nciamento parcial do Programa de Banco
de Testes para Desenvolvimento de Propulsores de
Satélites.

-7REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 30, OE 1998
Discussão, em turno único, da redação final do
Projeto de Resolução n• 30, de 1998 (apresentada
pela Comissão Diretora como conclusão de seu Pa·
recer n• 240, de 1998, Relator: Senador Carlos Patrocfnio), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de cinqüenta e um milhões, trezentos e dezoito
mil, cinqüenta dólares norte - americanos e oitenta e
oito centavos junto ao Peene Werft GnnbH (Programa de Reaparelhamento da Marinha).
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta -se a sessão às 20 horas e SSminutos.)
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D.\ 50' SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁP.IA
REAUZJIDA EM 19 DE MAIO DE 1998
(Publicada no DSF,de 20 de maio de1998)

RETIFICAÇÃO
pág;,;, n• 08765, que se repu-

Trecho de ata, •

~-~-por haver ui~~~ lncorreção:

-----.---·

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Ponella) _ A
Presidência, não hl!vendo objeção do Plenário, propõe o nome do Senador José Samey para representar o Senado Federal 1\a Primeira Reunião do

Comitê de Acompanhamemo da Conten!nc:ia Parta·
memar das Américas. em Porto RicO, no periodo de
22 a 24 do co,me.
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(Pausa.)

o Senador José Samey aUioriZado
&empenhar a mencKH\ada l'hSSáo.
Fica

a

de·

AGENDA CUMPRIDA PELO PRIMEIRO
VICE-I'AESilEHIE, NO ElCElUxl DA PRESID~NCIA
DO SENADO FEDERAl.,
SENADOR GERALDO MELO
20 de maio de 1998
th - Despachos lntemos
14h30min -

sewô deliberativa ordinária (abertura

e presidência dos trabalhos)
11h30mln - Despachos no gabinete

Ata da 52! Sessão Deliberativa Ordinária
em 21 de maio de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura
Presid6ncia do Sr. Geraldo Melo, da Sra. Júnia Marise e
dos Srs. Carlos Patrocínio e Flaviano Melo

.As 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento- Am6nio Carlos Valadares
-AttindoPono-ArturdaTavola-BelloParga-Be·
nocita da Silva - Beni Veras - Benlanlo Cabral Carlos Bezerra- Carlos Palrocinio -Carlos Wilson_
Casildo Maldaner- Coutonha Jorge - Ojalma Besoa
- Ecluardo Suplicy - tlcio Alvares - El6i Panela Emilia Femandes - Epit.icio Cafeteira - Emandes
Amorim - Eoperidilo Amin - Flmano Melo - Froncelino Pereira - Gerakto MeJo - Gerson Cama ta Gilleo10 Miranda -Guilherme Palmeira - Hugo Na·
polelo - lris Rezende - Jade< 8arbalho - Jeff...an
Pare&- João França -João Rocha -Joel de Hollanda
-Jonas Pimeiro-Josallhal Marirtlo-Jooé A'"'"'José Biarco -José Eduatdo -José Eduardo DUro José Fogaça ~ José lgnácio Ferreira - José Rober1o
Anuda -José Saad - Júio Canl>oo - Júnia Marise Uu!O Canl>oo -leomar Cuónaniha- Leonel Paiva lovy Dias- Lucldio PO<Iella- LJlcio Alcên!ara- Lúóo
Coet1o - Marina Silva - Marfuce Pinto - Mauro Mi·
randa - Nabor Jünior- Odacir Soares _ Osmar Dias
- Pedro Piva - Pedro Simon _ Robeno Requlão _
Romeu Tuma- Sebastião Rocha- Sergio Machado
- Tootõnio VIlela Folho-Volson Kleinubing.
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) _ A 1sta
de preoença acusa o c:omparecimemo de 67 Sm.
Senadores. Havendo número ~ntaJ. · dedaro
abana 1 sessão.
Sob a páJ;io de Deus. i"tilfros""""" .-....
O Sr. Primeiro Secretario em exercíQo, Sena·
dor Nabor Júnior, proceder.! a leitura do Expediente.
E ido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
MENSACEiol Nt 158,
(N' 583198, n11 Origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos lennos do ali. 52, Inciso 111, 111nea I ela
Constituiçio federal. combinado com o dosposto no

art. 4' da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, submelo consideração de Vossas Elo:elências os nomes dot Senhore• Gesner José Oliveira Folho, Lúcia
Helena Salgado e Silva. IA6nidas Rangei Xausa,
para urem reconduzidos, o primetro, ao cargo de
Presidamo e, os demais. de Consefhe;roo do Conset1o Administlalivo de Defesa Ecn6mica - CACE, do
Minislério da Justiça.
O. indicados o1o pessoas de recoo llecida c:ompetêno;ia para o __...,., desoas elevadasfunç6es. como te~ dos anexos. curricuU vttae.
Brasília, 15 de maio de 1998. - Fernando
Henrique Cardooo.
GESNER José OLIVEIRA Folho

*

Poslçlo Aluo!

• Preoidente do CACE - Conselho Administra·
1ivo de Det... Ec:onómica.
• Professor Adjunto do Depanamemo de Econcmla da Fundação Getúlio Vargas.
Posiç6es Prévias

, • SecretáriO Adjunto da Secretaria de Politica
Econclmica do Ministério da Fazenda.
• Secrellirio Interino de Acompanhamento Econ6micodo Ministério da Fazenda. ·
• Consultor Ec:onOmico. Edrtorialista e Autor da
Coluna Semanal "Cenários' do jornal Folha de S.
Paulo.
• Consu"or de Vários Projetas para Organiza· ~

ç6es Internacionais e " - ' ·
'
• Peoquisador e Coodenador da Área Econ6mica do CEBRAP.
Fom~Açio Académica

• Doutor em Eccnomia pela

Cal~órnia.

Beo1<eley.

Universidade da

• Mestre em Eccnomia pelo Instituto de Economia da UNICAMP.
o Bacharel em Economia pela Faculdade de
Economia e Adminisnação da USP
Principais Tntbalhos R - .
1998 - 'Oef... da ConcorTtncia em Paisas
em Deoenvolvimento: Aspectos da Experiência do
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Brasil e do Mercosul' Texto para Discussão, n'I6S
- EAESP/FGV, março, 1998.
1997 - 'CAOE 35 Aros', Revista de Direito
Econõmico, nr2 26, Brasma, CADE, agostoldezerrbro.
1997- Prefácio do livro A Economia Política da
Ação Antitruste, de Lúcia Helena Salgado, Editora
Singular, São Paulo.
1997- Contra~pa do livro Padrão de Concor-

rência e Competitividade da Indústria de Materiais
de Construção, organizado por Fernando Garcia, Eli·
zabeth M.M.O. Farina e Marcel Corez Alves, Editora
Singular, São Paulo.
1997 - 'CAOE, 35 Anos', Folha de S. Pauto
10.9·97.
1997 - 'Globalização e Defesa da Concorrên·
cia', Revista de Direito Econômico nr. 25, BrasOia,
Cade, janeiro/julho.
1997 - Prefácio do livro Estudos Introdutórios
de Direito Económico, organizado por Aurélio Wander Bastos. BrasOia Jurídica, Bras ma.
1997- "Defesa da Concorrência. É Peça Fundamental para o Desenvolvimento•, Jornal do Economista, n• 97, fevf97.
•
1997 - "Avanços e Desafios da Defesa da
Concorrência no Mercosur Informativo da Comissão
Parlamentar Conjunta, n• 4, fev-marf97.
1997 - 'Cade 1996/1997: Balanço Preliminar,
Folha de S.Paulo, 6·1·97.
1996- 'Dois Anos de Plano Real: Avaliação e
Perspectiva', Papers, n• 27, Konrad Adenauer Stif·
tun9. dezembro, 1996.
1996- livro Brasil Real: Desafios da Pós-Estabilização na Virada do M11énio, Edttora Mandarim.
1996 - 'AIOS de Concentração: Controle Mais
Racional', Indicadores /ESP n• 55, IESP, outubro,
1996.
1996 - 'Concorrência e Tempo Económico',
Folha de S.Paulo, N!-96.
1996 - 'Globalização, abertura e concorrên·
cia', Revista de Direito Económico, n• 23, Brasfiia,
Cade, abriL'junho.
1996 - Globalização, Abertura e Concorrência,
Folha de S.Paulo, 6-6-96.
1996- O 'Custo Brasil" na Visão do Governo,
Jornal do Economista, em cc-autoria com .José Roberto Mendonça de Barros e César Mattos, Abril,
1996.
Resumo do Cunfculo de GESNER José de
OUVEIRA Rlho
• Entrou no governo em 1993, durante a admi·
nistração Itamar Franco, como secretário-adjunto de
. Política Económica.

• No Ministério da Fazenda exerceu interina·
mente a Secretaria de Acompanhamento Económico
e participou da formulação e implementação das políticas do Plano Real com ênfase em política indus·
trial de defesa da concorrência e de comércio exterior.
• É doutor em Economia pela Universidade da
Califórnia (Berf<eley) e professor de Economia da
Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.
• Publicou vários trabalhos dentre os quais
"Brasii;FMI F'rustráções e Perspectivas", da Editora
Bienal e 'Brasil Real Desafios da Pós-Estabflização
na Virada do Mílênio', da Editora Mandarim, prémio
Jabuti97.
Curriculum Vitae
LUCIA HELENA SAlGADO E SILVA

1. Fonnação Acadêmica:
Doutora em Economia, lnstttuto de Economia
Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro
(IEI/UFRJ). março de 1996;
Mestre em Ciência Política, lnslttuto Uníversitá·
rio de Pesquisa do Rio de Janeiro (IUPERJ), março
de 1998;
Bacharel em Economia, Faculdade de Economia, Faculdade Federal do Rio de Janeiro, dezembro de 1983.

2. Experiência Profissional:
Conselheira do Conselho Administrativo de Oetesa Económica - CADE - • com mandato de
maio/96 a maio de 98;
VISilíng Scholar - Research Assocíate no Departamento de Economia da Universidade da Calffórnia, Berf<eley, agosto/1994 a tevereiro/1996;
Técnica de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA);
Professora Adjunta da Faculdade de Ciências
Económicas, Universidade do Estado do Rio de Ja-

neiro;
lnspetora Regional em São Paulo da Secreta·
ria de Direito Económico do Ministério da Justiça.
1993;
Consuttora Principal do Projeto Bid/Mercosul·
Programa de apayo T ecnico para la lmplantacion y
Puesta em Marcha dei Mercosul - Legislacion de
Defesa de la Competencía y Proteccion al Consumidor) 1993/1994;
Consuttora do Estudo Compelttívidacle da fndústriâ Brasileira(Ministério da Ciência e Tecnofo..
gia/Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientffi.
co e T ecnológícoiFínancíadora de Estudos e Projetas); área: Estrutura Regulatória das Atividades Eco-
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n6micas: A Política de Concorrência e de Proteção
ao Consumidor, 1993;
Coordenadora na Secretária Especial de Politica EconOmica. Ministério da Economia Fazen·
da e Planejamento (SEPE/MEFP). Brasflia,
199011991;
ProfeSsora VISitante de Macroealnomia na Universidade Federal Fluminense- UFF- 198911990; '
Pesquisadora Assistente no Instituto de Economia Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro (IEIIUFRJ) - 1987/1989;
Assessora do Çonselho lnterministerial de Preços (CIP), Rio de Janeiro, 198511987; .
Economista da Superintendência Nacional de
Abastecimento (SUNAB), 1984/1985;
3. Participação em Encontros, Congressos,
SemiRiirlos:
Seminar "Competition Policy and The Judicia·
ry", CADEIFGVIIBRACWorld Bank/Fundação Konrad Adenauer, como palestrante, Rio de Janeiro, 15
e 16 de maio de 1998;
,
Seminário sobre Aplicaci6n de la Política de
Competencia a Nivel Internacional e su Desarrono
en el Ambito Nacional. Cartagena de lndias, Colombia, como palestrante, março de 1998.
Worl<shop sobre Regulação de Infra-Estrutura,
IPEA, como palestrante, Brasma, dezembro de
1997;
Worldng Group ln Competition and Trade Policies, World Trade Organization, como expositora
da delegação brasileira, Genebra, setembro de
1997;
..
III Seminário lntemacionale de Direito da Concorrência - Competition Policy and ECOIIOfTlic Reform, OECDICADEIIBRACIWorld Bank/FGV, como
palestrante, Rio de Janeiro, Julho de 1997;
Seminário Internacional de Política de Defensa
de la Competencia, Comission de Defensa de la
Competencia, Buenos Aires, Argentina, dezembro
de 1996;
XXIV Encontro Nacional de Economia, Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em
Economia - ANPEC, como palestrante, Águas de
Undóia, dezembro de 1996;
·
11 Reunión sobre Políticas de Competencla in
America Latina y el Caribe, Caracas, Venezuela, novembro de 1996.
Latin Arnerican Econometric Society Annual
Meeting, como palestrante, Rio de Janeiro, agosto
dll1996;
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Fulbright VISiting Scholar Enrichrnent Program,
Monterey, CA, novembro de 1995;
lntemational Vasitor Program, United States lnforrnation Agency Antitrust ln Uniled States. Was·
hington, D.C., setembro de 1994;
V Encontro do Grupo de Análise para a lrltegração do Cone Sul, como palestrante, Confederação Nacional da Indústria, Rio de Janeiro, agosto de
1994;
Seminário Internacional sobre Política de Concorrência, como palestrante, Confederação Nacional
da Indústria, Brasflia, março de 1994;
Mesa Redonda sobre Politica Industrial, como
palestrante. Banco Nacional de Desenvolvimento
EconOmico e Social - BNDES, Rio de Janeiro, novembro de 1993;
Programa BID-Mercosul (Programa de Apoyo
para la l~lantación y Pueste em Marcha dei Mercosul) Encontro de Coordenadores Principais, Buenos Aires, outubro de 1993, e Montevidéu, março de
1994;
"Politicas de Concorrência: Impactos sobre a
Reestruturação da Indústria e Privatização". Palestra
proferida no Banco Nacional de Desenvolvimento
EconOmico e Social - BNDES, Rio de Janeiro, julho
de 1993;
.
Worl<shop sobre Aspectos Regulatórios da
Competitividade .Industrial, como palestrante. Ordem dos Economistas de São Paulo, maio de
1993;
Seminário Internacional sobre Práticas de Defesa da Concorrência, como coordenadora técnica.
Banco Central, Brasnia, Junho de 1991;
XVII Encontro Nacional de Economia. Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em
Economia - ANPEC, como palestrante. Fortaleza,
dezembro de 1989;

4. Aulu e Paldtras Minl•tradas em Cursoa de
Dlnllto da Conconincla:
"Direito Concorrencial 1: Anârase das Estruturas•, Curso de Pós-Graduação em Oireno Concorrencial, da Faculdade de Direito da USP, São Paulo,
maio de 1998.
"Diretrizes para a Análise de Concentrações
· Horizontais", Programa Permanente de Capacítação
do CADE, ENAPJCADE, abril de 1998;
"Análise de Concentrações Horizontais",
Curso de Defesa da Concorrência; CADEIFGV,
Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, novembro de 1997;
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"Análise de Concentrações Horizontes", Curso
de Defesa da Concorrência, CAOE/FGV, Rio de Janeiro, novembro de 1997;
"Análise de Concentrações Horizontais", Curso
de Defesa da Concorrência, CAOE/FGV, Brasília,
outubro de 1997;
"Análise de Concentrações Horizontais", Curso
de Defesa da Concorrência, CAOE/FGV, São Paulo,
outubro de 1997;
"A Legislação da Concorrência e sua Aplicação pelo CADE", CEBRAP, São Paulo, outubro de
1997.
Curso de Defesa da Concorrência, ISAAC, São
Paulo, dezembro de 19116;

S. Publicações:
"Dominant Posttion and ns Abuse•, in Aplicación de la Polttica de Competencia a Nivel Internacional y su Desarrollo en el Âmbito Nacional, Anais
de Seminário lntemaciona/, Cartagena de lndias,
Colômbia, 1998;
A Economia Politica da Ação Antitruste; São
Paulo: Editora Singular, 1997;
•
• Análise da Experiência Antttruste Brasileira", in
Revista de Direito Económico, n• 25, janeiro/julho
de 1997, Cade;
"Aspectos Económicos na Análise de Atas de
Concentração", in Revista do Instituto Brasileiro
de Estudos das Relações de Concorrência e de
Consumo-IBRAC, vol. 4, n•1, de janeiro de 1997;
"Concetto de Mercado ~elevante", in Revista
de Direito Económico, n• 26, agosto/dezembro de
1997, Cade
"The Antttrust Experience in Brazil - A Probtt
Analysis" in latin Amerlean Economietric Society
Annual Meeting, Anais do Congresso Internacional.
Rio de Janeiro, 1996;
"A Politica Antttruste e o Mundo Real: Notas
sobre a Experiência Norte-Americana", in Revista
de Direito Económico, n• 22, de janeiro/março de
1996, Cade;
"The Polotical Economy Antrtrust Policy in Brazil", Universidade da Calífómía em Berneley, dezembro de 1995. mimeo;
"Politica de Concorrência: Tendências Recentes e o Estado da Arte no Brasil", Texto para Discussão n• 192 - IPEA, 1993;
"A Legislação de Defesa da Concorrência e Estratégias Empresariais: Um Estudo da Indústria Automobilistica" in Perspectivas 1994, IPEA. Rio de Janeiro. 1993;

"Implicações da Estrutura Regulatória das Atividades EconOmicas sobre ·a· Competttividade: Defesa
da Concorrência e do Consumidor", Nova Técnica,
Unicamp, Campinas, 1993;
'As Políticas de Concorrência (ou Antttruste):
Um Panorama da Experiência Mundial e sua Atualidade para o Brasil", Texto para Discussão, n• 264,
IPEA, Rio de Janeiro, 1992;
"A lnstrtucionalidade Ausente de uma Economia Monetária de Produção', Texto para Discussão,
n• 204, lEI, de 1989;
"Privatização. mais um Passo do Capttalismo•,
Texto para Discussão, n• 141, lEI, 1989;
6. Filiações Culturais e Profissionais:
Latin American and Caribbean Economic Association, desde 1994;
Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia -ANGE-, desde 1991;
Conselho Regional de Economia - CORECON
-,desde 1995.
Brasma, 15 de maio de 1998. -Lúcia Helena
Salgado e Silva.

(A Comissão de Assuntos Económicos.)

OFÍCIO
DO MINISmO DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

N" 53198, de 13 do corrente, encaminhando as
informações referentes ao Requerimento n• 170, de
1998, do Senador Carlos Patrocínio.
As informações foram encaminhadas,
em t:~pia. so requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA
CIVIL DA PRESID~NCIA DA REPÚBUCA

N" 619198, de 14 do corrente, comunicando
que as informações solicttadas através do Requerimento n• 230, de 1998, do Senador Emandes
Amorim, são de competência do Ministério da Fazenda.
Os esclarecimentos foram encaminhados, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
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PROJETO$ RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NO 16, DE 1998
(NO 4.099198, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)
Dispõe aobre a reestruturação da
Justiça Federal de Primeiro Grau da 4'
Região e dá outras providências.
O COngresso Nacional decreta:
Art. 11 São criadas, com os respectivos cargos
de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto, cinqüenta Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau •
da 4 1 Região, assim distribuldas: · ·
I - dezasseis na Seção Judiciária do Estado do
Rio Grande do Sul, sendo quatro no Munic!pio de
Porto Alegre; duas no Munic!pio de Pelotas; duas no
Municfpio de Passo Fundo; duas no Municfpio de
Santa Maria; duas no Municfpio de Caxias do Sul;
duas no Municfpio de Novo Hamburgo; uma no Mu·
nicfpio de Santo Angelo; e uma no Municfpio de
Santa Cruz do Sul; ·
·
n - quinze na Seção Judiciária do Estado do
Paraná, sendo duas no Município de Curitiba; três
no Municfpio de Londrina; duas no Municfpio de Foz
do lguaçu; duas no Municfpio de Paranaguá; duas
no Municfpio de Ponta Grossa; uma no Municfplo de
Maringá; uma no Municfpio de Cascavel; uma no
Municfpio de Umuarama; e uma no Municfpio de
Campo Mourão;
III - sete na Seção Judiciária do Estado de
Santa Catarina, sendo uma no Municfpio de Joinville; duas no Municfpio de Bhimenau; uma no Municf·
pio de Cric:iúma; uma no Municfpio de Lages; uma
. no Municfpio de Chapecó; e uma no Municfpio de
Tubarão;
IV- doze, sem especifocação de localidade.
Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão implantadas, gradativamente, na forma da
lei e na medida das necessidades do serviço, a crité·
rio do Tribunal Regional Federal da 41 Região.
Art. 2" São acrescidos ao Quadro Permanente
de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias
da 41 Região os cargos constantes do Anexo I e as
funções comissionadas, contorme Anexo 11 desta lei.
Parágrafo único. O provimento dos cargos de
que trata este artigo, bem como a nomeação ou de·
signação para as funções comissionadas, serão realizados, gradativamente, na forma da lei e na medida
das necessidades do serviço, a critério do Tnbunai
Regional Federal da 41 Região.

Art. 31 Caberá ao Tribunal Regional FedeiaÍ dá41 Região, mediante ato próprio, especializar Varas
em qualquer matéria, estabelecer a respectiva localização, competência e jurisdição, bem como transferir sua sede de um municfpio para o outro, de acordo
com a conveniência do Tribunal e a necessidade de
agilização da prestação jurisdicional.
Art. 41 As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeiro Grau,
ou de outras destinadas para esse fim.
Art. 5• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO/

(Art. 2" da Lei n• de de de 199 )
Cargo!I/Denominaçio

Nível

NO de
Cargas a
Criar

Analista Judiciário

Superior

531

Técnico Judiciário

Intermediário

782

ANEXO/I

(Art. 2" da lei n• de de de 199 )
Funç6es/Nivel

NO de Funções a Criar

FC09

50

FC08

2

FC06

3

FCOS

.

625

FC04

152

• FC03 .

50

FC02

54

ROJETO ORIGINAL NO 4.099, DE 1998
(Do Superior Tribunal de Justiça)
Diapõe sobre a reestruturação da
Juatlça Federal de Prbneiro Grau da 41
Reglio e~ outraa provldinclu.
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O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte.lei:
Art. 1• São criadas, com os respectivos cargos
de Juiz Federal e de Juiz Federal Substituto, cinqüenla Varas na Justiça Federal de Primeiro Grau
da 41 Região, assim distribufdas:
I - dezesseis na Seção Judiciária do Estado do
Rio Grande do Sul, sendo quatro no Municlpio de
Porto Alegre; duas no Município de Pelotas; duas no
Município de Passo Fundo; duas no Municfpio de
Santa -Maria; duas no Municfpio de Caxias do Sul;
duas no Município de Novo Hamburgo; uma no Município de Santo Ãngelo;e uma no municlpio de Santa Cruz do Sul;
11 - quinze na Seção Judiciária do Estado do
Paraná, sendo duas no Município de Curitiba; três
no Município de londrina; duas no Município de Foz
do fguaçu; duas no Município de Paranaguá; duas
no Municipio de Ponta Grossa; uma no Municipio de
Maringá; uma no Município de Cascavel; uma no
Município de Umuarama; e uma no Município de
Campo Mourão;
III - sete na Seção Judiciária do Estado de
Santa Catarina, sendo uma no Município de Joinville; duas no Município de Blumenau; uma no Municfpio de Criciúma; uma no Municfpio de Lages; uma
no Município de Chapecó; e uma no Município de
Tubarão;
IV- doze, sem especificação de localidade.
Parágrafo único. As Varas de que tr;tta esie artigo serão implantadas, gradativamente, na forma da
lei e na medida das necessidades do serviço, a critério do Tribunal Regional federal da 4' Região.
Art. 2" São acrescidas ao Quadro Permanente
de Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias
da 41 Região os cargos constantes do Anexo I e as
funções comissionadas, conforme Anexo 11 desta lei.
Parágrafo único. O provimento dos cargos de
que trata este artigo, bem como a nomeação ou designação para as funções comissionadas, serão realizados, gradativamente, na forma da lei e na medida
das necessidades do serviço, a critério do Tribunal
Regional Federal da 41 Região.
Art. 3° Caberá ao Tribunal Regional Federal da
41 Região, mediante ato próprio, especializar Varas
em qualquer matéria, estabelecer a respectiva localização, competência e jurisdição, bem como transferir sua sede de um município para o outro, de acordo
com a conveniência do Tribunal e a necessdidade
de agilização da prestação jurisdicional.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeiro Grau,
ou de outras destinadas para esse fim.
Art. s• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A prestação jurisdicional é uma das missões
primordiais, bem como uma das funções indispensáveis do Estado. Todavia, uma gama de fatores inter·ferem neste mister, entre os quais a sobrecarga de
fe~os, com influência direta nas atividades desenvolvidas pelo magistrado, com sensível prejuízo às partes.
Nos últimos anos, muitos acontecimentos têm
contribuldo para esta excessiva carga de trabalho,
decorrentes de ates emanados da União e de suas
errtidades nos sucessivos mandados de Governo,
relacionados com planos econõmicos, prestação da
casa própria, perda de direitos e vantagens de servidores públicos, entre outras medidas de impacto, gerando inconforrnismo nos cidadãos que recorrem ao
Judic:i4rio para solução das lides.
Nesse sentido, o presente anteprojeto de lei
tem por escopo a ampliação da Justiça Federal de
Primeiro Grau da 41 Região, em virtude do aumento
considerável da carga processual existente. Dados
estatísticos registraram em março do corrente ano a
existência de 261.962 processos em tramitação naquela região.
Em março de 1997, a movimentação processual no Estado do Rio Grande do Sul, no município
de Passo Fundo. atingiu 10.388 le~os; .em Santa
Maria, 11.096; em Santo Ângelo, 8.827; em Caxias
do Sul, 10.139; e em Novo Hamburgo, 11.131 fe~os.
Na Seção Judiciária de Santa Catarina, em Blumenau, foram registrados 12.031 processos e, em Criciúma, 12.595 processos. Já na Seção Judiciária de
Paraná, em Londrina, 19.808 processos em tra~a
ção e, em Maringá, 11.331.
Não obstante a intensa movimentação lorense
na Justiça Federal de Primeiro Grau da 4' Região,
com uma carga média geral de 3.689 processos por
juiz, outros motivos revelam a necessidade de criação das cinqüenta novas Varas, mormente aquelas
sem espec~icação de localidade. Entre estes destacam-se as particularidades regionais de cada um
dos estados componentes da 41 Região, caracterizados pelo ano lndice de desenvolvimento e densidade
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populacional, gerando, com Isso, Intensa busca da
prestação jurisdicional.
Outro aspecto relevante a considerar é o aho
lndice de interiorização em comparação com as outras regiões da Justiça Federal, com 27 Varas Fede·
rais no Interior das unidades federativas que compõem aquela região.

A s~uação gerada por aqueles processos de
competência da Justiça Federal que, por disposição
constitucional, tram~m perante a Justiça Estadual,
acarreta prejulzo da prestação junsdicional, e exige
a criação de novas Varas no interior, afora aquelas
ora especifiCadas no presente anteprojeto.' A medida
Irã desafogar a jurisdição estadual que' exerce a
cor:npetência delegada.
Diante desse quadro, faz-se mister proceder-se
a urna nova reestruturação que Irã, por certo, fome·
cer o suporte material e humano necessário para
atenuar as difiCUldades enfrentadas pelos Juizes Fe·
derais da 4' Região, preocupados com a eficiência,
eficácia e celeridade no cumprimento do labor diutur·
no, conforme preconiza a sociedade •

.

Destarte, impõe-se a criação ora proposta das
cinqOenta novas Varas, em face do crescente volu·
me de processos em tra~ção na Justiça Federal
de Primeiro Grau da 41 Região, entre outros aspec·
tos, conforme relatado.
Com relação à criação das trinta e o~o Varas
com locafidades especificadas no texto do anteprojeto, justifiCa-se também pela expressiva média superior a 9.700 processos, na maioria dos rnunicfplos do
interior dos Estados de Santa Catarina, do Paraná e
do Rio Grande do Sul que compõem aquela região.

e

Outrossim, rnunicfpios corno os de Tubarão
Lages em Santa Catarina, Paranaguá, Ponta Grossa
e Campos Mourão no Paraná e Pelotas e Santa
Cruz, no Rio Grande do Sul, ensejam a criação de
Varas, pela primeira vez. por sua posição geogrãfi·
ca, Importância geoeconômica, necessidade de des·
centralização, pólos urbanos e industriais desenvol·
vidos que demandam tal providência.
·

Convém salientar que a iniciativa da 41 Região
de criação de Varas sem especifocação de localidade
não é pioneira, pois a Justiça Federal de Primeiro
Grau da 3' Região, mediante a Lei n• 8.416, de 24·
4-92, teve cinqüenta e três Varas criadas, cuja locali·
zação compete ao respectivo Tribunal Regionai Fe- ·
dera! fiX21'.
O qu~tivo de cargos a serem criados não
foi obtido aleatoriamente, mas sim com base na am-

pliação do n,jrnero de· Varas, .conforme estudos de·
senvolvidos pelos órgãos técnicOs do Conselho da
Justiça Federal, os quais guardaram uniformidade
com leis anteriores de reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau das demais regiões. Inclusive, cada nova Vara Federal a ser criada exige a criação de um cargo de Juiz Federal nular e outro de
Juiz Federal Substnuto correspondente.
Com relação ao quantitativo das funções a serem criadas, baseou-se na própria estrutura existen·
te nas Varas Federais localizadas nos municfpios do
interior e nas capitais dentro da 41 Região e similar
em relação às demais regiões.
Assinale-se, por derradeiro, que a pnoposição
ora formulada encontra esteio, no que concerne à
disponibilidade de recursos, com a utilização de dotação orçamentária consignada à Justiça Federal
para este fim.

ANE:XO/
(Art. 2' da Lei n• de de de 1997)

Cargos
Denomlnaçio

Nível

N'de Cargos
a Criar

superior

537

Técnico Judiciário intermediário

782

Analista Juduciário

ANEXOII

'

(Art. 2' da Lei n• de de de 1997)

Funções/Nível

N' de Funções a Criar

FC9

50

FC8

2

FC6

3

FCS

625

FC4
FC3
FC2

.

:

152

50
54

(A Comissão de Constituiç4o, Justiça

e Cidadania.)
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Projeto de Lei da Câmara n.0 17, de 1998
(N.0 4.512/98, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da Rep blica)
Cria, no 'âmbito das Forças Armadas, a
Carreira de Tecnologia Militar, a
Gratificação de De.10empenho de Atividade de Tecnologia Militar, os cargos
que
menciona,
e
dá.
outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Fica criada, no imbi to das Forças
nos

termos

nivel

desta Lei,

superior,

a

Arma~a

e

Carreira de Tecnologia Militar da

c,0111 atribuições

voltadas

para

as

áreas

da

desenvolvimento, manutenção e reparos relativos·& projetoa da
construção, manutenção e modern.ização doa ma.ios tecnológicos
militares,

cujos

cargos

serão

ocupados

por

servidora•

públicos.
Art.
Militar,

2°

Ficam criados,

quinhentos e vinte e

Tecnologia

Militar

e

na Carreira de Tecnologia

cinco cargos da Engenheiro da

duzentos

e

vinte

e

c.inco

carqoa

da

Analista de Tecnologia Militar, com lotação no Ministério da
Mar.inha.
Parágrafo único. O Podar Executivo disporá sobra aa
atribuições dos cargos ora criados,

observado o disposto no

art. 1°.
Art. 3° A investidura nos cargos da que trata aata
IAi

ocorrerá

mediante

c:onstituido
classificatórias,

....

aprovação

-

concurso

público,

,.

aliminat6riaa
duas
~
,
ambas
sendo a primeira de provas ou de provas e

titulos, e a segunda de curso de for=ação.
Parágrafo único. O ingresso nos cargos da que trata
aata Lei dar-sa-á na Classe

•o•,

Padrão "I".
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Art.
~cimento

~izadoa

4°

A

. básico

estrutura

do•

classes

de

e

padrOe!l

cargos .criados por esta . Lei

e

o

são

os

na Tabela de Vencimento dos ••rvidores públicos civis

da lhlilo, estabelecida no Anexo II da Lei n• 8.460, de 17 da
1~92,

setembro de

a altaraç?es posteriores.

s•

Art.

Os ocupantes de cargos et:etivos da carreira

criada por esta Lei far&o jus, além do vencimento básico, à
Gra~icação 'da Atividada, instituida pala Lei Delegada n• 13,

de 27 de agosto de 1992, no percentual de cento e sessenta por

cento.
Art. 6° Fica instituida a Gratificação de Desempenho
de · Atividada
ocupantes

de

dos

~itar,

Tecnologia

cargos

qaando

no

Militar

efetivos

CDA'rM,

da· carreira

exercicio

de

atividades

devida

de

aos

Tecnologia

inerentes

às

atribuiç6aa da carreira nas orqanizaçOes militares e com carga
horária de qaarenta'horas semanais.
Art.
doa seguintes
I

7• A CDA'rM será calculada pala multiplicação
~a tores:

-

n'limero de pontos

resultantes da avaliação de

desempenho;
II

-

valor

do

maior

vencimento

básico

do

nivel

correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de Vencimento
dos servidoras públicos civis da União, estabelecida no Anex~.
II da Lei n• 8.460, de 17 de setembro de. 1992, e alteraçOes
posteriores;
III

percentuais

eapecificos

_para

o

cargo,

correspondentes ao posicionamento do . servidor na respectiva
tabela de vencimento, constantes do Anexo.
Parágrafo
desempenho

-poderá

único.
atingir

O . resultado
no

máximo

da

dois

avaliação

mil, . duzentos

da
e

trinta e oito pontos por servidor, divididos em duas parcelas

de

-

mil,

desempenho

canto

e

individual

dezanove
do

pontos,

serVidor

e

uma

referente

ao

outra

referente

ao

desempenho institucional da organização militar.
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Art.

e•

Os éritérios para a avaliaçãb ·de desempenho

constarão de ato:
I - conjunto do Ministro de Estado da Administração
Federal e

!leforma do Estado e

dos Ministros de Estado dos

respectivos órgãos supervisores dos cargos de que trata esta
Lei, para os critérios de avaliação de desempenho individual;
II·- do Ministro de Estado do órgão supervisor, para
os critérios de avaliação de desempenho institucional.
Art.
esta

Lei

9" O órgão de lotação dos cargos criados por

fica

qualificado

como

o

seu

respectivo

órgão

supervisor, com as seguintes competências:
:I

de

cargos

-

definir a distribuição inicial do quantitativo

providos

em

cada concurso público

para

fins

de

lotação nas respectivas organizações militares;
J:J: -

definir o local de exercício dos ocupantes de

carqos efetivos;

III -

definir a habilitação legal necessária para

investidura, observando as atribuições dos cargos da carreira;

públicos

IV

definir

os

para

provimento

termos
dos

do

edital

cargos,

dos

observando

concursos
a•

suas

respectivas
atribuições,
em
consonãncia
com
a•
normas
definidas pelo Ministério da Administração Federal e !leforma
do Estado;
V

definir

o

conteúdo

do

curso

de

formação

integrante do concurso público;
VI

formular

os

programas

de

desenvolvimento

e

capacitação profissional nos aspectos inerentes às atribuições
dos cargos da carreira,
consonância

com

a

inclusive para fins de promoção, em

Politica

de

Desenvolvimento

de

!lecursos

Humanos;

VII

supervisionar e

acompanhar

a

aplicação

das

normas e procedimentos para fins de progressão e promoção, bem
como das demais regras referentes à organização da carreira,
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propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério de Administração

' Federal e Reforma do Estado.
Art.
servidor

10.

eati,.r

suparvia&o

das

à

c:.berá
em

orqanizaçio

axarcicio

atividedels

a

militar.- ·que

qeatio,

desenvolvidas

o

controla

pelo

o

a

a

servidor,

a

aplicaçio ela avaliaçio de des8JIIPanho, bem c0111o da regra dA
ajusta

correspondente,
~

programa

a ·

a . i.mpl-.ntação

do

capacitação ;profissional,

nos

~o2:11111laçio

c:leaanvolvimanto e

aapectos inarantas às CCIIIp8tências da orqanizaç&o lllilitar.
Art. 11. O titulár de carqo afativo ela
qua trata esta Lei, quando in,.stido Natureza Especial, llAS-6 a llAS-5,
011

011

cargo -

dA

comissão dA

equivalantea, -

~ará

entidac:les do Governo Federal,

~ira

órgioa

jus à GllA'l'M calculada

com basa no limite mixlmo doa pontos fixados para a avaliaçio
de dea8J11Panho.
Art.

12.

O. titular dA

cargo afetivo

da

carraira

referiiia no art. 1• que nio se encontra na situação

p~ista

no art. 6° s0111ente fará. jus à GllA'l'M:
quando

para

cedido

a

l'rasidãncia

ou

Vica-Presidência da República, perceberá a GllATM calculada com
base nas mesmas regras vtlidas como se estivasse em axercicio
nas organizações militares:
II
Governo

quando

cedido

Federal, .distintos

dos

para

órqios

indicados

ou

c

entidades

no .art.

1•

a

do
no

inciso anterior, da saquinte fo:ma:
a)

o

servidor

investido

em .carqo am cOIIlisaio dA

Natureza Especial, llAS-6, llAS-5, ou equivalentes, perceberá. a
GllATM

em

valor

calculado

com

base

no

disposto

no

artigo

anterior;
b) o servidor in,.atido em cargo em comissão llAS-4,
ou equivalente, perceberá a GDATM em valor calculado coa base
-

setenta a

cinco

por

canto

do

lilllita

fixados para a avaliaçio de daa8J11P8nho.

zúxilllo

de

poatoa
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Parágrafo

único.

A

avaliação

institucional

elo

servidor referido nu inciso I será a da orqanização militar de
origem do servidor.
Art.

13.

Durante

os

períodos

de

definição

elos

critérios de avaliação de desempenho incti.vidual referidos no
art.

e•

e de saa pri=eira avaliação de desempenho, o servidor

perceberá a

C!lATM calculada com base em setenta e

cinco por

cento elo limite máxi=o de pontos :fixados para a avaliação de
desempenho.
Parágrafo único. O primeiro ,período de avaliação de
que trata o caput não poderá aer inferior a saia meses.
Art. 14. A avaliação de desempenho individual deverá
obedecer à

seguinte regra de ajuste,

calculada· por cargo e

orqani:zação militar onde os beneficiários tenh&DI exarcicio:
I

-

no

máxi=o

oitenta

por

cento

doa

sarvidoraa

poderão ficar com pontuação de desempenho individual acima de
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados
para a avaliação de desempenho individual, sendo que no máximo
vinte por cento dos servidores poderão ficàr com pontuação de
desempenho

individual

acima

de

noventa

por

cento

de

tal

limite;

deverão

II

no

ficar

com

setenta e

minimo

vinte

pontuação

de

por

cento

desempenho

dos

servidores

incti.vidual

até

cinco por cento do limite máximo de pontos fixados

para a avaliação de desempenho individual.
S

1•

Ato

do

Ministro

de

Estado

da

Administração

Federal e :Reforma do Estado definirá normas para a

aplicação

da regra de ajuste de qua trata este artigo.

S 2" Na aplicação da regra de ajuste de que trata
eate artigo não serão computados os servidores ocupantes de
carqos efetivos:
I

quando

investidos

em

cargos

em

comissão

Natureza Especial, DAS-6 ou DAS-5;
II - no seu primeiro pariodo de avaliação.

de
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de

conjun~o,

Art. 15. A CDATM será paqa em

fo~-a

não

cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei
Daleqada n• 13, de 27 de aqosto de 1992.
Art.
desempenho

16. Até que sejam definidos

institucional

calculada

utilizando-se

referidos
apenas

os

nesta Lei,

critérios

de

de

critérios
a

GDATM

será

de

avaliação

desempenho individual.
Parágrafo único. O disposto no caput: não se aplica
às organizações militares que possuam critérios de avaliação
de desempenho institucional já illlplantados.
Art. 17. O servidor aposentado ou o beneficiário da
pansio,

na

situação

em

que

o

referido

aposentado

ou

o-

instituidor que originou a pensão tenha adquirido o direito Ao
beneficio quando ocupante ·de carqo efetivo das carreiras ou
carqos

referidos

nesta

Lei,

fará

jus

à

GDATM

calculada

a

partir da média aritmética simples doa pontos da desempenho
utilizados mensalmente para fins da paqamento da qratificação
durante os últimos vinte e quatro meses em que a percebeu.
l'aráqrafo único.

Na · illlpossibilidade de cálculo

da

=-dia referida no caput, o númáro de pontos considerados para
o cálculo será o equivalente a setenta e cinco por canto do
l.imite

máximo.

de

pontos . fixados

para

Se

do

a

avaliação

de

desempenho.
Art.
anterior,
pensão,

18.

a

aplicação

disposto

para os servidores aposentados e
resultar

redução .da

proventos

preservados os valores praticados

~tiqc

beneficiários de

ou

até a

no

pensão,

serão

data de publicação

desta Lei.
Art.

19.

Os

servidores

lotados

no

Ministó.rio

Marinha, ocupantes da carqoa ·efativos da Engenheiro

~

da

Plane

de Classificação da C&rqos instituído pela Lai n• 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e os engenheiros aàmitidos
aapecializados ela nival superior,

se;:;";.o

c~o

'::é=ico"

•nquadrados no cargo
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de Engenheiro da Tecnologia Militar, no mesmo nivel, classe e

padrão onda estejam posicionados.
Parágrafo único. Para os efeitos do enquadramento de
que

trata esta artigo,

o Ministério da Marinha observará a

efetiva comprovação da investidura mediante concurl!O públ.ico
na vigência da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou na
forma do art; 243 da citada Lei.
Art. 20. Ficam vedadas ali redilltribuições de cargos
vagos ou ocupados de engenheiro" e de Técnico Especia1itado
de
nivel superior,

na uea de Engenharia, bem como extin
~

atuais lotados no Ministério da Marinha.
Art.
Federal

e

21

Compete

Reforma

do

ao

Ministério

Estado

a

os

da

definição

Administração
de

normas

e

procedimentos para promoção na carreira de que trata ellta Lei,
ouvido o órgão supervisor dos cargos da Carreira.
Art.

22.

Esta Lei entra em vigor na data da sua

publicação.

ANEXO
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Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituiçlo Federal, submeto Aelevada delibcraçlo de
Vossas Excclancias o texto do projeto de lei que "Cria, no Ambito das Forças Armadas, a Carreira
de Tecnologia Militar, a Óratificaçto d~ Deseuipenho de Átividaclc de Tecnologia Militar, os
c;ugos que .menciooa," c dA Olllr&S providências".

Brasllia,

EM INTERMINISTERIAL N• 32

15 de maio de 1998.

IMMIMARE.

Brasília, 15 de maio de 1998.

""'"'-~
""""""""-·-.
-·
~
.... , ..- . _ .............. ..,·

Estado clã ênfase à politica de recursos humanos do Governo Federal, priorizando a

'
criação de carreiras para atender ·as novas demani:las que IW'gell1 ante a gestlo pUbHca
por resultados e a revido das remuneraçOes qU& apr1tsentam dis\Orç6es principalmente
'

'

'

:·

'

!

'

.

em c:ompareção com :~ setor privado, o Ministério da Marinha que, para a renovaçAo e a
.

'

'

manutenção dos seus meios navais, aercnavais' e de fuzileiros

ll8V8;is. possui cfrveraas

organizaç6es militares destinadas às atividades de aJnho .estratégico nas éraas de
I'

t

'

espec:ific:açAo, projeto, ·desenvolvimento, Ínanutenção de material naval e
.

.

'

l8gll1lnÇ8 da

·· navegeçêo, prop6e a aiaçêo de carreira funcional voltada para a tealOiogia militar.
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~ atribuições e responsabilidades obrigam que as tarefas inerentes sejam

2. ,
cometi~

a ~=

especializados de nível superior, que possuam conhecimentos

e

experiência adquiridos em cursos de formação e treinamento especificas. A par da
prcfissionalização, requisita-se, ainda, dos servidores envolvidos

nessa

atividade,

especial dedicação ao serviço, diante da natureza do seu trabalho, diretamente vina.dado

ao

grau de prontidão dos meios. É

inequívoca a

vinculação desses servidores

a uma

carreira organ_ízad<i e melhor remunerada, composta exclusivamente por servidores civis.
3.

Assim sendo, Senhor Presidente, com respaldo no art. 39 e fetre !!.. inciso 11,

do § t•, do art. 61, da Constituição, submeto à apreciação de Vossa Excelência a
proposta de Projeto de Lei que a esta acompanha, que visa

à aiação, no êmbito das

Forças Armadas. da carreira de Tecnologia Militar, de Gratificação de Desempenho de
Atividade de Tecnologia Militar

e

de 525 cargos de .Engenheiro de Tecnologia Militar

e

225 cargos de Analista de Tecnologia Militar, CO!fl lotação no Ministério da Marinna.
'l

Respeitosamente.

·~~allº-

MAU O CESAR RODRIGUES PEREIRA
Mi istro de Estado da Marinha

//

LU
RESSER GONÇALVES PEREIRA
Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado

ANEXO À EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS INTERMINISTERIAL MMIMARE
N" 32 • DE ....!.Lt.~~...J2!....

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providencias:
SeMdores que exercem atividades em área típica de Estado, de natureza estratégica, ligada á
nacional, nece$Sitando carreiras especificas com tratamento e remuneração
compatíveis com o grau de especialização exigido. .

segurança

2. Soluç6es e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Proposta de Projeto de Lei criando a carreira de Tealologia Mifitar, a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar • GOATM e de 525 cargos de Engenheiro de
TealO!ogia Mifitar e 225 de Analista de Tecnologia Mllitar. com lotação no Ministério da Marinha.
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3. A1tamativas existentes às medidas ou atos pcopostos:

"-Custos:
JAaésámo na despesa mensal de RS 413.230,86 ,Já previstes no orçamento da Marinha.

S. Raz.6es que justificam a urgência:
~· ainda em 1998, a Criação de canens IUICII&sárlas ao fcxtalec:imenta do núcleo!

I. esln;tégico de servidores civis da Marinha.

•

&.Impacto SObre o melo ambiente:

JNAo há.
7. Slntese do parecer do órglo jurfdlco:
A proposta de Projeto de Lei apresenta-se de ronna adequada, atendidos os requisitos de
oonstilucionalie e jlaidicldade, estalido em c:ondiç6es de ser submetida à elevada apreciação
do Excelentlssimo Senhor Presidente da República.

HEUO OE ALMEIDA DOMINGUES
ConsultOr JurídiCO da Marinha

PROJETO ORIGINAL N" 4.512, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Cria, no Ambito das Forças Armadas,' a Carreira de Tecnologia
Militar, a Gratificaçao de Desempenho de Atividade de Tecnologia
Mili'tar, os cargos que menciona, e dá outras providênctas.
,

O CONGRESSO NACONAL clc=ta:

Art. 1• Fica criada, no lmbito elas Forças Armadas e nos termos desta Lei, a Carreira de
Tecuologiâ Militar de nível superior, com atribuições voltadas para as 4teas de desenvolvimento,
111811utençlo e reparos relativos a projetos de con.struç!o, 111811utenç!o e modemizaç!o dos meios
tecuol6gicos militares, cujos caJiOS sedo ocupados por servido= públicos.
I

Art. 2' Ficam criados, na Carreira ele Tecnologia Militar, quinhentos e vinte e c:inco caJiOS
de Engenheiro de Teenologia Militar e duzentos e vinte e cinco caJiOS de AnalisU de Tecnologia Militar,
com lotaçlo no Ministbio da Marioha.
·
Parágrafo 6nico. O Poder Executivo disporá sobre as atribuições dos caJiOS ora criados,
observado o disposto no art. t•.
·
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Ari.·J• A \!~vestidura nos cargos de que traia esta Lei ocorrerá mediante aprovaçl!o em
CO'neurso p1lblico, constituldo de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de
provas ou de provas e títulos, e a segunda de curso de formação.
Parágrafo único. O ingresso nos cargos de que traia esta Lei dar-se-i aa Classe "0",

Padmo"l".
Alt. 4' Aestrutura de classes c padrões e o vencime:cto básico dos cargos criados por esta
Lei sao os fixados na Tabela de Vencimento dos servido= p1lblicos civis da Unilo, estabelecida no
Anexo n da Lei n• 8.460, de 17 de setembro de 1992. e alterações posteriores.
Alt. 5' Os ocupantes de cargos efetivos da camira criada por esta Lei farto jus, eUm do
básico, à Gmificação de.Atividade,.inztitulda pela Lei Delegada nl 13, de 27 de agOSto de
1992. no pcn:entua.I de cento e sessenta por cento.

~cimento

Alt. 61' Fica institulda a Gratificação de Descmptllho de Atividade de Tecnologia Militu.
ODATM, devida aos oeupan:es dos cargos efetivos da carreira de Tecnologia Militu, quando ao
exetclcio de atividades inerentes às atribuições da camira nas organizações militues e com carga bo:iria
de quarenta horas semanais.
Alt. 7' A GOATM scrà calculada pela multiplicaç!o dos seguintes fatores:

I· número de pontos t=ltantcs da avaliaçlo de desempenho;
II ·valor do maior vencimento básico do nivel correspondente ao da camira ou cargo da
Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no Anexo II da Lei n• 8.460,
de 1992, c alterações posteriores;
·
.
lll • percentuais específicos para o cargo, corréspondcntes ao posicionamento do servidor
na respectiva tabela de vencimento, constantes do Anexo

Parágrafo único. O t=ltado da avaliação ile desempenho poderá atingir no máximo dois

mil. d=ntos e lrinra e oito pontos por servidor, éliViaitlos em düas parcelas de um mil. ÇCQtQ e c!=ove
pontos. uma referente ao desempenho individual do· seMd.or e outra· referente ao desempenho
institucional da organi:zaç!o militar.
.
../
Alt. 8• Os tritmos para a avaliação de desempenho constar!o de ato:

I · conjunto do Ministro de Estado da Administração Federal e R.efotma do ütado e dos
Ministras de Estado dos respectivos órgãos supervisores dos cargos de que traia está Lei, para os crltmos
de avaliação de desempenho individual;

n • do Ministro de Estado do órgão supervisor, para os crltmos .ele avaliaç&o de
desempenho institucional.
Alt. 9" O órgão de lotação dos cargos criados por esta Lei fica qualificado como o seu
respectivo órgão supervisor, com as seguintes compet!ncias:
I ·definir a distribuição inicial do quantitativo ele cargos providos em cada COIICUI30
póbUco para fins de lotação nas respectivas orga.nlzaçOes militues;
n • definir o local de exerclci~ dos ocupantes de cargos efetivos!
m·definir a babUitaç!o legal necessária pam investidura, observando as atribuições
cargos da carreira;

fios

IV • definir os termos do edital dos concursos p6blicos para provimemo dos cargos,
observando as suas mpeetivas atribuições, em conson!ncia com as normas definidas pelo Ministmo da
A.dmini3traç.lo Federal e Reforma do Estado;
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V - definit. o conteúdo do c:uno de formaç!s integrante do concurso público;
VI- formular os programas de desenvolvimento e capacitaçao profissional nos aspeciOs

iDerentes is atribuições dos cargos da camira, inclusive para fins de promoção, em conson!ncia com a
Polltiea de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
·
'

.

'

i

.

vn -lllpCI'Visionar e acompanhar a aplicaç!o das normas e procedimentos para fins de

progresslo e promoçio, bem como das demais regras referentes à organizaçlo da carreira, propondo o seu

çe:!eiçoamento ao Ministmo da Administraç!o Federal e Refõrmã do Estado. · ·

·

Art. 1()! Caberá à organizaçlo militar em que o servidor estiver em exercicio a gestlo, o
controle e a supervislo das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicaçlo da avaliaçlo de
d m n1ponho, bem como da regra de ajuste correspondente, a fonnulaçao e implemenmçlo do programa
de clcsesm!lvimento e capecitaçlo profissional, nos aspectos inerentes is competências da orgarüz.açlo
militar.

Art. 11. O titular de cargo efelivo da carreira de que trata esta Lei, quando investido em
cargo em c:omiss1o de Natureza Especial, DAS-6 e DAS-S, ou equivalentes, em órglos ou entidades do
Governo Federal, falá jus à ODATM calculada com base no limite máximo dos pontos fixados para a
avaliaçlo de desempenho.
.
Art. 12. O titular de cargo efetivo da carreira referida no art. t•, que n!o se encontre na
situaçlo prevista no an. 6!, somente fará jus à ODATM:
·

I- quando ·cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República, perceberá a·
ODATM calculada com base nas mesmas regras válidas çomo ~ estivesse em exereifio nas organizações
.
militares;
U- quando cedido para órglos ou entidade$\io Governo Federal, distintos dos indicados no

an. t• e no inciso anterior, da seguinte forma:

a) o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial. DAS-6, DAS-S, ou
equivalentes, perceberá a GOATM em valor calculado com base no disposto no an. 11;
b) o servidor investido em cargo em comisslo DAS-4, ou equivalente, perceberá a
ODATM em valor calculado com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fixados
· pua a avaliaçlo de desempenho.

PsrAgraf'o ímico. A avaliaçlo institucional do servidor referido no inciso I será a da
OJPDizaçJo militar de origem do servidor.
·

M'13. Durante" os periodos de definiçlo dos critmos de avaliaçio de desempenho
IDdividual rdcriclos 110 art. 81 e de sua primeira avaliaçlo de d =1 npenho, o servidor perceberA a ODATM
calculada com base em setenta e cinco por cento do limite mAximo de pontos fixados para a avaliaçlo de
d " mpmbo.
'
·
· PsrAgraf'o ímieo. O primeiro periodo de avaliaçlo de que trata o uput lllo poderá ser
inferior a .:eis meses.
Art. 14. ·A avaliaçlo de desempenho Individual deved obedecer à seguinte regra de ajuste,
c:alculada por cargo e organinçlo militar onde os beneficiários tenham exerclcio:

I - no DWàmo oitenta por cento dos servidores poderio ficar com pontuaçlo de
d 1 IIJHM IDdividual acima de ICtcnta e cinco por cento do limite UJ!odmo de pontos fixados para a
· avaliaçlo de desempenho iDdividual. sendo que no mAximo vinte. por cento dos servidores poderio ficar
com pontuaç1o de d • mpo aho IDdividual açima de noventa por cento de tal limite; ·
'

'

·,

..

n -no mlnimo vime por cento dos serVidores deveria ficar com pontuaçlo de desempenho
ladividual ato! ICtcnta e c:iDcQ por cento do limite máximo de pontos fixados para a avaliaçlo de
d "leaho individual.
·
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§ 1t Ato -do Ministro de Estado da AdministraÇ!o Federal e Reforma do t:stado definirá
para a aplicaç!o da regra de aj"->lc de que 1r.1t1 este artigo.
§ 2t Na aplicação da regra de ajuste de que trata este artigo, não serão computados os
c:ugos efetivos:
l· quando investidos em c:ugos em comissão de Naturtza Especial, DAS-6 ou 5;

servido~ ocupaotes de

II • no seu primeiro período de avaliação.
Art. 15. A ODATM será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação
de Atividade d: qu~ "-a Lei Delegada o" 13, de 1992.
Art. 16. Ati. que sejam definidos os critérios de desempenho instiruciooal referidos nesta
Lei, a ODATM será calculada utilizando-se apenas crit~rios de avaliaç!o de deseu!penho individual.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às organizações militares que possuam
critérios de avaliação de desempenho institucional já implantados.
Art. 17. O servidor aposentado ou o beneficiário de penslio, na situação em que o referido
aposentado ou o instituidor que originou a penslio tenha adquirido o direito ao beneficio quando ocupante
de cargo efetivo das carreiras ou cargos referidos nesta Lei, fará jus à ODATM calcu!ada a panir da média
aritmética simples dos pontos de desempenho utilizados mensalmente para fins de pagamento da
gratificação durante os 61timos vinte e quatro meses em qile a percebeu.

Parágrafo único. Na impossibilidade de cálculo da média referida no caput, o número de
pontos considerados pan o cálculo será o equivalente a setenta e cinco por cento do limite máximo de
pontos fixados para a avaliação de desempenho.
Art. 18. Se a aplicaç!o do disposto no art. 17, para os servidores aposentados e
beneficiários de pensão, resultar redução de proventos ou penslio, serão preservados os valores praticados
até a data de publicação desta Lei.
Art. 19. Os servidores lotados no Ministério da Maz:inh:i,"Õcupaotes de-cargos efetivos de
Engenheiro do Plano de Classificaç!o de Cargos institu!do pela Lei o" S.64S, de lO de d=mbro de 1970,
e os engenheiros admitidos como técnicos especializados de nlvel superior, serão enquadrados no cargo
de Engenheiro de Tecnologia Militar, no mesmo nlvel, classe e paddo onde estejam posicionados.

Parágrafo único. Para os efeitos do enquadramento de que trata este artigo, o Minist~rio da
Marinha observa::á a efetiva comprovaçao da investidura median!l! concurso público ll3 vigência da Lei n•
8.112, de 11 de d=mbro de 1990, ou na forma do art. 243 da citada Lei.
Art. 20. Ficam vedadas a.s redistribuições de cargos vagos ou ocupados de Engenheiros e
de Ttcnico Especializado de nlvel superior, na área de Engenharia, bem a.ssim extintos os atuais lotados
no Ministmo da Marinha.

Art. 21. Compete ao Minimrio da Administração Federal e Reforma do Estado a
definição de normas c procedimentos para promoção na carreira de que Irara esta Lei, ouvido o órgilo
supervisor dos cargos da Carreira.

Azt. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bra.silia,

. ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO DE 1998

.

343

• ANEXO

Percentuais para dlculo da Cralilicaçlo de Deumpenbo
de Alividade de Teeuolo&Ja Militar
·
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LEGISLAÇÃO .CITADA

.. LEI No 8.460, DE 17 DE S:ETE~BRO DE 1992
CONCEDE ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE .
· DE. VENCIMENTOS E ·DE SOLDOS DOS
SERVIDORES .;CMS ·E 'MILITARES DO
PODER . EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Art. 1°- Fica concedida aos servidores civis e militares do Poder
Executivo Federal, da Administração direta, autárquica e fundacional,
· bem como dos extilitos Territórios, a· partir, de:lo de agosto de 1992,
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antecipação de reajuste de 20% sobre os vencimentos, soldos e
demais retribuições, a ser compensada por ocasião da revisão geral da
remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 2° - Em decorrência do disposto no art. 3°, § 1° da Lei
número 8.448, de 21 de julho de 1992, e nos artigos 1° e 4° desta Lei,
os valores dos soldos e dos vencimentos dos servidores militares e
civis passam a ser, a partir de 1o de setembro de 1992:
I .., os da Tabela constante do Anexo 1, para os servidores
militares;
ll- os das Tabelas de vencimentos constantes dos Anexos ll e lli,
para os servjdores civis, exceto os contemplados no inciso seguinte;

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

Art. 30- Observado o disposto no art. 1°, esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos fmanceiros a partir de
1o de setembro de 1992.
Art. 31 - Revogam-se o art. 5° e a alínea "b" do § 2° do art. 13 da
Lei número 8.279/91, o inciso VIll do § 3° do art. 2° da Lei número
7.923/89, e demais disposições em contrário.
ANEXO
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LEI DELEGADA No 13, DE 27 DE AGOSTO DE 1992
INSTITUI.
GRATIFICAÇÕES
DE
ATIVIDADE PARA 0$ SERVIDORES CIVIS .
DO
PODER
EXECUTIVO,
RE\1:
VANTAGENS
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. ! 0 - Ficam institu!das gratificações de atividade de pessoal
civil, devidas mensalmente aos servidores do Poder Executivo,
regidos pela Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em Valor
c:alculado sobre o vencimento bãsico, nos termos desta Lei Delegada.
Art.'2°- Os servidores das ~iràs de Diplomata e os Juizes do
Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Atividade no percentual,
nlo cumulativo, de 160%, sendo:
·
1

:
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I • 80% a partir de 1" de agosto de 1992;
II- 100% a" partir de t• de outubro de 1992;
ID-120%apartirde 1"denovembrode 1992;
IV - 140% a partir de t• de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 1" de abril de 1993.
Art. 3" - A Gratificação de Operações Especiais, devida aos
servidores das carreiras de Policia Federai. de Polícia Civil do Distrito
Federal e dos extintos Territórios e da Polícia Rodoviária Federal. no
percentual "de 90%, nos termos das Leis números 8.168, de 16. de
janeiro de 1991, 8.216, de 13 de agosto de 1991, e 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, fica transformada em Gratificação de Atividade,
com percentual elevado para até 160%, sendo 120% pagos a partir de
1" de agosto de 1992, e o re$nte a partir de "1" de novembro de 1992.

··-·······································-····-·-·-··-·····--·····-··--··········-·····-·
··································-························-··················································
LEI N° 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
ESTABELECE DIRETRIZES PARA A
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
DO
SERVIÇO CIVIL DA UNIÃO E DAS
AUTARQUIAS FEDERAIS; E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Art.

t• - A classificação de cargos do Serviço Civil da União e

das autarquias federais obedecerâ às diretrlzes eStabelecidas .na

presente Lei.
Art. 2" - Os cargos serão classificados c:omo de provimento em

c:omissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos
seguintes Grupos.
De Provimento em Comissão:
I- Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo:·
ll · Pesquisa Científica e Tecnológica;
ID • Diplomacia;
IV • Magistério;
V- Polícia Federal;
VI- Trihutação, Arrecadação e Fiscalização;
vn- Artesanato;
VID- Serviços Auxiliares;
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IX -outras atividàdes de nível superior;
X- outras atividades de nlvel médio.

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

.

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA
UNIÃO, DAS AliTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS.

·-······················--················-·····-························································
TÍTIJLOIX
Capitulo único -Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 243 -Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta
Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da
Uniio, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime
especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei número 1.711, de .
2& de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
Uniio, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei número 5.452, de t• de rriaio de 1943, exceto os
contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser
prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. .
§ 1" - Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no
regime instituldo por esta Lei ficam transformados ell'l cargos, na data
de sua publicaç4o.
§ 2" - As funções de .confiança .exercidas por pessoas não
integrantes dC tabela permanente do órgãO ou entidade onde têm
exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas·
enqlianto não for implantado o plano de cargos :dos órgãos ou
entidades na forma da lei.
~
·
§ 3" ·As Funções de Assessoramento Superior- FAS, exercidas
por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas
· na data da vigência desta Lei. ·
·
·
· · ·
§ 4" ·(Vetado). · ·
§ 5° • O regime jurídico desta Lei é extensivo aos serventuários
da Justiça, remunerados com recursos dll Unido, no que couber•
.: Às Comiss&s de Relaç&s Ezteri01'és e Defesa N~ional. de Consliruíç<lo, Justiça e
: Cidadania.
.
.
.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•18, DE 1998
, (n• 4.439198, na Casa de origem)·
Denomina "Aeroporto Internacional
Deputado Luis Eduardo Magalhães• o
Aeroporto Internacional da Cidade de Salvador, Estado da Bahla.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• FICa denominado "Aeroporto lnternacio·
nal Deputado Luís Eduardo Magalhães" o Aeroporto
lntemacional 2 de julho. localizado na cidade de Sal·
vador, Estado da Bahia.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO ORIGINAL
(Do Sr. Aroldo Cedraz e outros)

(N" 4.439198, na Câmara dos Deputados)
Denomina • Aeroporto Internacional
Deputado Luis Eduardo Magalhães" o
Aeroporto Internacional da cidade de Salvador, Estado da Bahla.
O Congresso Nacional decreti.:
Art. 1• FICa denominado •Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães• o Aeroporto
Internacional 2 de julho, localizado na cidade de Salvador- Estado da Bahia.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

(À Comissão de Educação.)
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - O Ex·
pediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 346, DE 1998
Com lundamento no disposto no inciso I, do
art. 172 do Regimento Interno do Senado Federal,
re~ero a Vossa Excelência o Requerimento n• 993,
de 1997, no sentido de que submeta à deliberação
da Plenária o pedido de inclusão, em Ordem da Dia,
do Projeta de Lei da Senado n• 131, de 1996. que
"Dispõe sobre a Ungua Brasileira de Sinaís e dá ou·
tras providências'.
Justificação
O Projeta em apreço dispõe sobre o reconheci·
meno, coma meia legal de comunicação e expres-
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são, a Ungua Brasileira de Sinais e outros recursos
de expressão a ela associados.
A proposição em causa, segunda consta dos
sistemas de controle, se encontra na Comissão de
Assuntas Sociais, tenda como Relatara a Senadora
Marina Silva, desde 1O de junho de 1997, aguardan·
da a expedição de parecer a respe~a.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1998. - Senador Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - O requerimento lido será inclulda em Ordem do Dia opor·
lunamente; após a manffestação do Presidente da
Comissão de Assuntas Sociais, em obediência ao
disposto no parágrafo única do art. 255 do Regimenta Interno.
•
SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) - A Pre·
sidência recebeu, do Governo do Estado da Rio de
Janeiro, o Oficio n°163/98, na origem, de 13 da corrente, eriCaminhando, nos termos da Resolução n•
129, de 1997, a documentação referente à oferta púbriCa de títulos em~idos na último dia 4.
O expediente, anexado ao processada da Projeto de Resolução n• 166, de 1997, vai à Comissão
de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Flaviano Melo) -Passa·
mos à nsta de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arlindo
Porto.
O SR. ARUNDO PORTO (PTB- MG. Pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é constrangi·
do e triste que, corno brasileiro e mineiro, assomo a
esta tribuna-para tratar de um assunto que nos preocupa mutta: a dengue, que atingiu o Estado de Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte, a capi·
tal, onde já temos vitimas da dengue hemonágic;~
registradas na região metropolitana, além de pelo
menos outros 22 casos suspeitos e oito mortes.
Até 15 de maio - 19 semanas do surto - , as autoridades de saúde confirmavam a existência de
74.276 casos de dengue e de outros 7.394 suspeitos. Como há, reconhecidamente, grande subnolifi·
caçãa de casos, podemos crer que, só na capital de
Minas, terminaremos com cerca de 100 mil pessoas
afetadas, quer pela dengue clássica, quer pela dengue hemonágica.
É lamentável, Sr. Presidente, que, no final do
século XX, ainda estejamos falando sobre esse assunta no Senado Federal. Esse é um problema de
saúde pública que deveria estar definitivamente eli·
minado deste Pais desde a década de 40. Trata-se,
Sr. Presidente, da volta da dengue ao cenário brasi-

.o
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leiro, depois de praticamente extinta no território nacional Carregado pelo mosquito transmissor, o vírus
da moléstia ataca, desta feita, com características de
epidemia, em capitais da .imROrtãncia de Belo Hori·
zonte e Rio de Janeiro, além de já assolar centenas
d.e outras cidades. Nem Brasflia, Capital e símbolo
do Brasn, fiCOu imune. Isso depois de mais de .40
anos da quase erradicação do mosquito transmissor
em situação de contágio.
i, .
A indigência a que foi relegado o setor de saú·
de do País, em especial em seu aspecto preventivo,
permitiu que se reinstalasse a dengue ao lado de outras doenças, tais como a tuberculose, a malária, a
lebre amarela, que também se expande, a hansenía·
se e tantas outras. Doenças evitáveis, desde que
&dotados os procedimentos preventivos indispensá·
veis.
A situação está particularmente· dramática em
Belo Horizonte e em toda a sua região metropolita·
na, onde já se registraram casos de dengue hemorrágica, a mais grave das formas da dengue e a que
apresenta maiores possibilidades de levar os pacien·
tesà morte.
A IdentifiCação do vírus do tipÓ 2 na região me·
tropolitana de Belo Horizonte agravou o quadro,
pois, nos casos de reinfecção, aumentam signilicati·
vamente as possibilidades de manffestação hemor·
rágica do mar.
Esse não é um assunto municipal ou exclusiva·
mente mineiro. É urna questão de saúde pública de
caráter nacional, de extrema gravidade, em seus di·
versos aspectos. Em primeiro lugar, pelos solrimen·
t;)S que impinge aos Infectados, colocando-os ainda
em risco de vida. Suas principais vítimas são as
crianças, os Idosos e aqueles mais debilitados, de
urna forma gerar, e que, na ll'll)ioria, se incluem nas
camadas mais expostas da população,.aqueles que
já sofrem por más condições de moradia, enfraquecidos pela subnutrição e excluídos dos sistemas de
lnlormação e educação, com o que·se tornam ainda
mais susceptíveis.
Há que se perceber também a vertente económica da questão. O combate efocaz ao mosquito
transmissor consome muito menos recursos do orça·
mento público da saúde do que os medicamentos,
as internações e os atendimentos ambulatoriais aos
Infectados.
O combate 11 dengue tem que ser visto como
urna verdadeira guerra em benefício da saúde e do
bem-estar dos brasileiros. A reação tardia é desper·
· dício de recursos públicos e desrespeito à saúde e
ao bem-estar dos brasileiros. Mesmo prevista, tragé-

dia anunciada, somente em meados do ano passado
se divulgou o início do Plano Nacional de Erradica·
ção do Aedes aegypti, para o qual foram prometidos R$28 milhões a ·serem ·aplicados, ou repilssa·
dos, pera Fundação Nacional de Saúde.
Os recursos, insufiCientes, não toram liberados
ou aplicados de acordo com o cronograma, já atrasado, agravando ainda ·mais o problema. Assim,
frustou-se a expectativa da Fundação Nacional de
Saúde de ter a epidemia sob controle até dezembro
passado, como planejara. O anúncio leito pelo Boletim da Saúde da Fundação Nacional de Saúde não
se cumpriu. ,
A necessidade de apoio urgente ao Programa
de Erradicação do Aedes Aegyptl em Minas Gerais
se justifiCa por razões estratégicas. É o centro do
Brasil e o centro de distribuição de cargas de todo o
País, corredor natural de tráfego e, portanto, ponto
de disseminação que precisa ser eletivamente controlado. · ·
·
Já não dá mais para esperar a execução de
obras de saneamento que contribuiriam para a redução do problema. Não há tempo hábil para aplicação
dos R$4 bilhões previstos no Orçamento para esse
fim, os quais ainda dependem de definições, licitações e outros procedimentos demorados e extremamente onerosos. É preciso que sejam deflagradas
ações com o aumento das patrulhas de fumigação,
contratação do número necessário de agentes de
saúde e atribuição de prioridade total às visitas domiciliares desses agentes.
'
O Governo Federal, 80 qual não se pode negar
8 responsabilidade pela estratégia global de comba·
te à dengue - urna vez que o mosqu~o não é mineiro ou baiano, gaúcho ou paraense, viajando para
qualquer lugar - ; tem corno única saída a parceria
com Estados, Municfpios e com a sociedade civil organizada. Precisamos, todos nós, apoiar o Ministério
. da Saúde para que agilize o planejarnento das ações
e efetue o repasse dos recursos necessãrios, e para
que as PreleHuras e 8S Secretarias Estaduais de
Saúde possam edotar as providências cablveis. .
· O Sr. Leomàr Qulntanllha (PPB -TO) - Per·
mite-me V.· Ex" um aparte, nobre Senador Arlindo
Porto?
! : I' ·
O SR. ARUNDO PORTO- (PTB- MG)- Com
muito prazer, Senador. i·,
O Sr. Leomar Quintanllha" (PPB - TO) - Eu
gostaria de compartilhar com V. Ex" as preocupações que traz à tribuna desta Casa, nesta manhã, com
relação à s~uação da saúde do povo brasileiro. V.
Ex" ressalta mu~o ·bem 8 preocupação que traz a
1
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epidemia de dengue e, principalmente, a dengue he·
morrágica, que tem fe~o vitimas não só no território
mineiro, mas em outros Estados brasileiros. Também no Tocantins essa preocupação é crescente e é
importante que não seja apenas do Ministério da
Saúde, como V. Ex' bem ressalta, responsável pelas
ações que deverão conter e erradicar essa epide·
mia, bem como outras epidemias que estão a ocorrer no Pais. Votamos a CPMF com vistas a dotar o
Ministério da Saúde dos recursos necessáriOs à manutenção da saúde no Pais e é com tristeza que verificamos que a questão não era basicamente de di·
nheiro, mas de gerenciamento. Espero que o Ministro José Serra, um hon\em lustroso e competente,
venha a encontrar o caminho correto para que as
ações do Ministério, articuladas com as dos Estados
e dos Municípios, possam resguardar a população
não só da dengue hemorrágica. mas também de outras epidemias que estão incomodando e até fazendo multas vítimas. Portanto, cumprimento V. Ex'
pela oportunidade e pela propriedade das colocaçõ·
es que traz a esta Casa nesta manhã.
O SR. ARUNDO PORTO (PTB- MG)- Sensi·
biliza-me, Senador Leomar Ouintánilha, a contribuição de V. Ex' ao meu pronunciamento, pois meu objetivo, hoje, é fazer mais do que uma comunicação,
conclamando a participação dos nobres Colegas. O
assunto é da maior gravidade e o Brasil precisa in·
vestir cada vez mais no processo preventivo. É mais
barato, menos oneroso e mais duradouro lazer um
trabalho de prevenção do que ficannos apenas atendendo emergências. Agradeço e laço questão de
anexar ao meu pronunciamento a participação de V.

Ex".
Mas gostaria, Sr. Presidente, de enfatizar que
precisamos, todos nós, apoiar o Ministério da Saúde
para que agilize o planejamento das ações e efetue
o repasse desses recursos.
Não é só por representar Minas Gerais nesta
Casa e por estar a região metropomana de sua capi·
lal entre as mais afetadas pelo problema que venho
fazer este apelo e dar apoio ao Sr. Ministro da Saú·
de, o nosso colega Senador José Serra. Apelo à
sensibilidade e à racionalidade do Senador Serra por
estar Minas Gerais em uma posição geograficamen·
te estratégica para o sucesso do combate à dengue.
A preméncia do pedido, no entanto, é a dor e o sofri·
mento do povo mineiro.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quando
assistimos a cenas como as dos últimos dias, onde
irmãos nossos, fammas inteiras de brasileiros, do
Nordeste, do norte de Minas, do Vale do Jequijinho-
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nha - área de abrangência da Sudene - , sofrem
com a seca que se anunciou mas foi menosprezada,
não podemos aceitar que na área social estejamos
regredindo.
O Brasil rico não pode abandonar o Brasil sofrido, carente, doente, miserável. E tanto a dengue
como a fome que 8 seca traz são sinais de atraso e
de retrocesso, 8 não ser que provemos o contrário,
agindo rápida, planejada e preventivamente, principalmente agora.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM) - Permijeme V. Ex' um aparte?
O SR. ARUNDO PORTO (PTB - MG) - Com
muijo prazer, Senador.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- Senador
Arlindo Porto, o destino às vezes traça roteiro sem
pedir permissão ao ser humano. Não sei se V. Ex'
faria mais pelo seu Estado como eficiente Ministro
da Agricu~ura que foi, ou se como o batalhador Parlamentar que é no Senado. F'ICO na dúvida. Suponho
que, por este discurso que estou ouvindo, V. Ex'
presta mais serviços a Minas Gerais, até porque
aborda um assunto que assustou, inquietou e tantas
vezes cobriu de lágrimas algumas fammas mineiras
com a dengue arrasadora. A minha intervenção, e
de logo peço-lhe desculpas por atrapalhar o roteiro
do seu discurso, é para me solidarizar com V. Ex' e
verificar que o destino está certo quando lhe traz de
volta a esta Casa. Meus cumprimentos e minha soli·
dariedade, Senador Arlindo Porto.
O SR. ARUNDO PORTO (PTB - MG) - Eu é
que tenho que agradecer, Senador Bernardo Cabral,
a contribuição de V. Ex'. Nós, que optamos pela
vida pública, temos o grave e o grande compromisso
com a Nação de prestar serviços onde quer que estejamos. Se contribui com o Pafs e com o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso na condição de Ministro, ao voltar a esta Casa, como brasileiro, pretendo, ao lado dos demais e nobres Senadores, contribuir com o Brasil como um todo. Esse
tema, sem dúvida. atinge diretamente o meu Estado,
mas, seguramente, é de interesse de todos os Estados brasileiros. Agradeço a contribuição do aparte
de V. Ex"
O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP) -permite-me
V. Ex' um aparte?
O SR. ARUNDO PORTO (PTB - MG) - Ouço
V. Ex' com muijo honra, Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP) -Senador Arlindo Porto, assim como o Senador Bernardo Cabral,
gostaria de cumprimentá-lo pelo tema que aborda.
Hoje pela manhã o meu Chefe de Gabinete, Dr. Ru-
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bens, entregou-me um convite, que depois' passarei
ao Senador Bernardo Cabral, para, na cidade Halia·
na de Perugia, par1icipar de um debate liberal sobre
as questões graves de saúde. Há uma preocupação
muho grande com relação a essa facilidadé de as
pessoas Irem de um lugar a outro, às vezes levando
consigo uma doença transmissfvel. Epidemia de
doenças é como o aumento da criminalidade. Não
gostaria de fazer essa relação, mas ela é clara.
Quando a estrutura de segurança não consegue, por
meio da prevenção, diminuir o fndice de criminalida·
de, a população fiCa insegura e com certeza sofrerá
as conseqOências: Com relação à saúde, para mim,
acontece o mesmo, Senador: quando não há controle nem prevenção, apenas se procura correr atrás do
que já ocorreu. Portanto, a shuação se agrava em
razão dessa progressão natural, porque diminuir-se
aquilo que já existe é uma luta quase que Inglória.
Se pudermos prevenir, sem dúvida nenhuma, a
doença não alcançará outras regiões. Como disse, o
mosquho transmissor não precisa de passaporte
para Ir de um lugar a outro; ele tem tránsho livre. Ele
só não se proiHerará onde existir prevenção, sanea·
mente ou qualquer outro tipo de aÇão do Ministério
da Saúde e de suas Secretarias. Não podemos esperar que apenas as transferências de verbas resol·
vam o problema. Ontem, na Comissão de Consthuição, Justiça e Cidadania, o Senador Lúcio Alcântara,
que é especializado no assunto de saúde pública,
discutia a respeho das vinculações de verbas, por·
que, se estamos dando crédho ao Senador José
Serra é porque conhecemos a sua disposição para
trabalhar. Portanto, procuremos também estabelecer
os meios para que S. Ex" possa contar nessa luta,
que V. Ex" levanta com tanta propriedade, e que não
é só de Minas Gerais. Entendemos que esse é um
problema nacional. Estamos com V. Ex". Muito obrl·
gado.
·:
·
O SR. ARUNDO PORTO (PTB- MG)- Sena·
dor Romeu Tuma, naturalmente, a experiência de V.
Ex". representando o grande Estado de São Paulo,
faz um paralelo Importante em relação ao crime. O
Poder Público é responsável pela sociedade brasileira. Por isso, no momento em que há uma omissão
do Poder Público, existem criminosos no Poder Pú·
blico, haja vista que as ações que não são implementadas e as mortes que ocorrem. seguramente,
fazem parte de um processo criminal.
Lamento que estejamos· tendo que discutir um
tema nesses termos. Mas, efetivamente, esta Casa
precisava de, mais urna vez," debater o assunto e la·
zer uma advertência, uma vez que a solução não
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está ·na dependência do Poder Legislativo. Podemos
contribuir, e a nossa contribuição é principalmente
apelando para essa ação conjunta dos Governos Federal, estaduais e municipais e também da própria
sociedade.
· Continuando, Sr. Presidente, em nossa posição de representantes de nossos Estados frente à
União,· essa conciamação não deve ser tomada
como um simples apelo, mas um chamado à respon·
sabnidade de tantos quanto, seja por atribuição legal, seja por Imperativo de solidariedade, devam es·
tar se empenhando, com fmpeto. na erradicação do
mosquito transmissor.
· Aproveho esta ocasião para conclamar aos nobres colegas, Senador Francelino Pereira e Senadora Júnia Marise, também representantes de Minas
!3erais nesta Casa, e à Bancada mineira na Câmara
dos Deputados, suprapartidariamente, para buscar·
mos uma solução conjunta para o problema. Temos,
como politicas e profundos conhecedores de nosso
Estado e de nosso povo, condições de contnbuirpositivamente para o estabelecimento das estratégias
necessárias, assim como poder mobilizador junto às
nossas comunidades, sem cuja participação esta já
pode ser considerada uma batalha perdida.
Estes, Sr. Presidente, são os motivos deste
brevé pronunciamento: alertar e cobrar às autorida·
des do Executivo as medidas Indispensáveis ao
combate da dengue em Minas e no Brasil e, em especial, na região metropolitana de Belo Horizonte.
. A Sra. Júnla Marlae (Bioco!POT - MG) - V.
Ex" me perrnhe um aparte?
O SR. ARUNOO PORTO (PTB - MG) - Com
muita honra, Senadora Júnia Marise.
A' Sra. Júnla Marlse (Bioco/POT - MG) - Senador Arlindo Porto, acompanho o pronunciamento
de V. Ex" que, numa feliZ oportunidade, destaca os
pontos ' crfticos de uma realidade hoje vivenciada
principalmente no nosso Estado. A questão da saúde, das políticas públicas e sociais, a questão das
epidemias que se alastram por todo o nosso Estado,
não só na capital, mas por todo o Interior, leva-nos
realmente a esse momento de grande reflexão con·
clamado por V. Ex" desta tribuoa, para uma tomada
de posição, para a união de esforços no sentido de
estabelecermos uma politica voltada à solução des·
ses problemas. E, mais do que Isso, para que possamos desenvolver ações conjuntas de apoio aos municfpios mineiros, que vêm sendo atingidos drastica·
mente, 'nesses últimos meses, afligindo as suas populações. Os ·dados de epidemias, não só em Bel·
Horizonte, mas também no Interior do Estado, sã

3SZ

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dramáticos. Hoje, Belo Horizonte convive com a epi·
demia. da dengue, inclusive com a dengue hemorrágica, que é fatal. No norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, temos registrados cinco mil casos; mil e
quinhentos já confirmados. Essa s~uação, realmente, é dramática, porque não há recursos suficientes,
não houve uma campanha de prevenção por parte
do próprio Governo no sentido de atender preventivamente à população. Por outro lado, nessa fase
mais aguda, pois o problema se alastra e se toma
conjuntural, os recursos liberados não têm chegado
à população. Propostas são encaminhadas ao Ministério da Saúde para que os municípios possam ter.
condições de atender à população. Por isso, louvo o
pronunciamento e a preocupação de V, Ex' no que
toca a essa questão das politicas públicas e sociais
para o nosso Estado. Recebo a col'lclamação de V.
Ex' e a ela me alio, de pronto, porque conheço a
sensibilidade de V. Ex' como homem público e como
Senador por Minas Gerais; homem principalmente
devotado às causas que interessam de perto às populações carentes do nosso Estado. Desde já recebo a convocação de V. Ex' e me coloco a seu lado
para que possamos conjugar esfoiços para estabe·
lecer novas rnc,tas de atendimento à população, prin·
cipalmente na área das políticas públicas e sociais.
Parabéns a V. Ex'!
O SR. AR UNO O PORTO (PTB - MG) - Nobre
Senadora Júnia Marise, não me causa surpresa a
manliestação de V. Ex'. Conhecedor que sou da sua
preocupação com Minas f.lerais e, de maneira ·geral,
com Belo Horizonte, ·cnde inicicu a sua' vida pública
corno Vereadora daqoJe!a cap~l. sempre procurou
exercttar o mandate com um trabalho de base e de
participação junto à sociedade, como Deputada Es·
tadual, Deputada Federal e vice-Govemadora que
foi do nesse Estado. Por isso, nobre Senadora, honra-me o aparte de V. Ex', principalmente a sua adesão a esse chamamento que fazemos em conjunto,
nesta Casa, para que tenhamos. de maneira defin~i
va, a questão da ;:.;.,gue sob controle em Minas Ge·
rais e. a partir de Minas Ge1'2is, que o Brasil também
elimine cJo seu mapa essa ver(Pnha, essa epidemia.
O Sr. Francelino Pereirn (PFL- MG) - Permi·
te-me V. Ex' ~m aparte?
O SR. ARUNDO PORTO (PTB - MG) - Pois
não. Ouço, com mutta honra, o aparte de V. Ex', nobre Senador Fràncelino Pere1ra.
O Sr. Francelino Peroira (PFL-:- MG1- Nobre
Senaaor A~indo Porto, Jelicitamo-nos, nós da terra
mineira, pela presença de V. Ex' ao abordar um assunto oue, aparentemente, saiu· das manchetes da
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midia em razão de outros acontecimentos, quase todos graves. Ao mesmo tempo, transm~e-nos a impressão de que os temas e os problemas surgem de
vez em quando e desaparecem antes da solução ultimada em razão exatamente de outros fatos focalizados pela imprensa nacional. Ainda ontem, conversávamos com representantes mineiros, durante a
discussão do projeto de interesse do Jequitinhonha,
sobre o problema da dengue e da gravidade da dengue hemorrágica. A convicção era de que o tema ha·
via desaparecido, aparentemente com a solução alcançada. Mas a solução não foi alcançada! Ninguém
pode negar, até para não fazer demagogia, que o
Governo tomou providências. Houve urna mobUização, uma vontade politica de mobirliação de combate à dengue em lodo o País. Mas o silêncio da mídia
a respe~o do assunto dá-nos a sensação do problema resolvido, quando, na realidade, isso não ocorreu. Por isso, estou satis!e~o com a presença de V.
Ex' na tribuna, convocando-nos para não deixar o
assunto morrer enquanto o problema não desaparecer. Estou certo de que essa convocação representa
um passo para a mobilização da representação poli·
tica, dentro de uma organização política do nosso
Estado, para combatermos, em nome do interesse
de Minas Gerais e do Brasil, os problemas que ateIam a Nação inteira. Muno obrigado.
O SR. AR UNO O PORTO (PTB - MG) - Agradeço, Senador Francelina Pereira, a contribuição de
V. Ex', governador que foi do nosso Estado e profundo cõnhecedor de Belo horizonte e Minas Gerais.
A preocupação nossa vem ao encontro da manliestaçãC1 de V. Ex'; o problema desapareceu da mídia,
mas não desapareceu da região.
O Sr. Lúdio Coelho (PSDB- MS)- V. Ex' me
concede um aparte, nobre Senador?
O SR. ARUNOO PORTO (PTB - MG) - Vou
concluir a minha resposta ao Senador e, em seguida, concederei o aparte a V. Ex'.
Ontem, entes de elaborar a conclusão deste
meu pronunciamento, tive a preocupação de manter
um contato com o prefeito de Belo Horizonte, Célio
de Castro. S. Ex' me transmitiu que, efetivamente,
as ações foram Implementadas, o processo estava
num ritmo crescente de combate à dengue, mas o
problema estava longe de ser resolvido.
Foco feliz de ver que a manHestação de V. Ex'
é no mesmo sentidó. Muitas vezes a mídia deixa de
ressaltar o assunto, mas as populações, especialmente as mais carentes, continuam sendo atingidas.
Tenho certeza de que esse posicionamento de V.
Ex' contribui e fará com que continuemos alertando
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os governos federal e estadual, e contribuindo com
os gOVémOs municipais.
Com muno prazer, concedo o aparte ao nobre
Senador Lúdio Coelho.
·
O Sr. Uidio Coelho (PSDB - MS) -Senador
Mindo Porto, V. Ex" está falando em nome de Minas e em nome do Brasil. Esse assunto da dengue e
da seca do Nordeste não recomenda efetivamente o
governo brasileiro. Em pleno século XX, Isso não deveria acontecer mais. O combate à dengue deveria
ser de caráter permanente, e não um movimento
eventual. A falta de água, pelo menos para beber, é
algo absolutamente lnadmissfvel. Não se pode admi·
tir que pessoas passem sede nesta época que esta·
mos vivendo, com toda tecnologia de tratamento de ·
águas de subsolo e de águas marltimas. Quer dizer,
este é um assunto lnconceblvel. Felicno V. Ex" e
participo do ponto de vista dp Senador Bernardo C&·
bral: tenho dúvida sobre onde V. Ex" seria mais Importante para o Brasil: se à frente do Ministério da
Agricultura ou no Congresso Nacional. A atuação de
V. Ex" em ambas as funções é mu~o Importante
para a Nação brasileira. Mutto obrigado.
O SR. ARUNDO PORTO (PTB -:- MG) - Agra·
deço, nobre Senador, primeiro, a sua manffestação
de reconhecimento pela ação que tivemos à frente ·
do Ministério da Agricuttura. V. Ex" provém de um
Estado tão Importante na agricuttura e maior produ·
tor na pecuária brasileira, que contribui, de maneira
efetiva;para o crescimento econOmico e o apoio ao
homem do campo; em segundo lugar, a manffesta·
ção e o apoio de V. Ex" a este nosso pronunciamento, onde, mais urna vez, enfatizo que a dengue não
tem lirnffes. Nos nossos Estados, seguramente, es·
!amos com risco maior de atendimento.
Sr. Pmsidente, concluo o meu pronunciamento.
São estes os motivos que me levaram a fazê-lo:
alertar e cobrar das autoridades do Executivo as medidas Indispensáveis ao combate da dengue, em Minas e no Brasil, em especial na região metropolttana
de Belo Horizonte, onde a epidemia se torna dramá·
tica; alertar e conc1amar as lideranças do Congresso
Nacional a se juntarem nesse esforço, sobrepujando
situações partidárias ou disputas Ideológicas, pois o
Inimigo é comum; mobilizar Estados,' municlpios,lns·
tituições e organizações sociais para que déem sua
contnbuição Indispensável ao bem de todos.
Mas é preciso reSsaltar qué urna ação Já foi
realizada, especialmente em Belo Horizonte, sob a
coordenação da Prefeitura Municipal, que tem um
médico à sua frente, o Dr. Célio de Castro: 126 Uni·
dadas Básicas 'de Saúde, e profissionais .foram pre-

parados para atendimento dos pacientes da den;:uq;
mais médicos, enfenneiros e agentes cre saúde es·
tão sendo buscados; 1.156 auxiliares sanitários es·
tão mobilizados, além de 30 profiSSionais do Exército
e 186 da Policia Milttar e 300 agentes sanitários que
se dedicam a combater o mosquHo, tota&zando
1.460 pessoas e visttas a 21.900 domicOios/dia apenas na -capttal mineira.
· Em slntese, com o apoio do deãocado, dinãmi·
co e competente Secretário estadual de Saúde, Dr.
Vilrnar Oliveira Filho, as pessoas responsáveis e
comprometidas com a saúde humana estão motiva·
das a esse combate. ,
E tudo só tem sido passivei porque:
.:. há um efetivo combate ao foco da doença;
:.. há um efetivo trabalho de eliminação do
mosqutto da dengue;
-é total e mensurável o apoio da comunidade,
sem o que não haveria nenhum resultado pos~.
Apesar disso, erradicar de Imediato a dengue
entre nós ~ lmposslvel tecnicamente. Mas cleixannos
que ela atinja, em 19 semanas, 80.000 cidadãos,
matando alguns desses Irmãos, não faz parte "do
nosso compromisso com o povo de Minas Gerais,
muito menos ·com os brasileiros que tanto esperam
de nós..
' .
'
Essa a intenção das minhas palavras, depois
dé assistir à situação dramática imposta aos minei·
ros pelo vlrus da dengue e seu mosquito transmis·
sor. Não pooemos permanecer em silêncio diante de
tantas mães inermes frente a um perigo que não
conseguem combater di[lll;!mente, temerosas em relação ao bem-estar e à própria vida de seiJs filhos.
Espero, Sr. Presidente, Sr4s. e Srs. ~dores,
que este apelo tenha calado fundo na consciência
dos que o tenham ouvido e que acenem o meu convne à união em torno de um problema e de Inimigo
comuns.'
Não podemos acettar que às vésperas do ter·
ceiro milénio, diante das mais fantásticas Inovações
e descobertas para a solução de problemas de saú·
de gravlssimos, ainda tenham que assistir à morte
de brasileiros por dengue.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arlindo Por·

to, o Sr. Flaviano Melo, ~ Sec/BIJlrlo, deixa
a cadeira ela presidlncia, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Melo, 1• V100-PteSidente.
.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Por per·

' muta com o Senador Ademir Andrade, concedo a
· palavra ao Senador José Roberto Arruda.
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF. Rronuncia·O seguinte· discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ra·
ramente ocupo esta tribuna principal da Casa: prefiro
falar da5 nossas bancadas. Mas venho hoje à tribu·
na para lembrar urna data, e lembrá-la de forma solene, e por isso faço questão de ocupar a tribuna
principal do Senado Federal.
Estamos comemorando, Sr7 Presidente, Sr"s. e
Srs. Senadores, os vinte anos da lei que regulamentou a profiSSão do artista no Brasil. E temos o privilé·
gio de ter, na galeria do Senado Federal, a presença
do ex-Ministro do Trabalho, ex-Deputado Federal,
político dos mais conceituados do Rio Grande do
Sul, o Dr. Arnaldo Prieto.
Como Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, em
entendimento com a classe artística brasileira, conseguiu o consenso em tomo de um texto, que foi discutido no Congresso Nacional, em urna época difícil,
de cerceamento de liberdades democráticas, mas
que, ainda assim, deu à classe artistica brasileira o
tão esperado reconhecimento da sua profissão.
É Interessante notar que, há 20 anos, o Brasil
não reconhecia a profiSsão do artista. Freqüentemente, a classe artística como um todo era confundi·
da com práticas pouco respeitáveis na sociedade
nacional. Depois da sanção desse projeto de lei, que
regulou a profissão, há que se reconhecer que houve urna mudança profunda no mapa da cunura brasileira, da expressão artística brasileira.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ainda
ontem, conversei longamente com uma das atrizes
mais conceituadas do Teatro brasileiro: Fernanda
Montenegro. Em seu depoimento, ela afirmou que se
deve reconhecer que esses úHimos 20 anos foram
extremamente férteis no que diz respeito à ação do
Estado no incentivo a todas as formas de expressão
cu"ural. Com sua experiência e sua sensibilidade
humana, ela dizia que não reconhecer esses avanços seria desmerecer a própria luta da classe artistica brasileira.
O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador
José Roberto AI'TUda, quando possfvel, eu gostaria
de lazer um aparte ao seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Concedo o aparte a V. Ex', com o maior pra·
zer.
o Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador
José Roberto Arruda. gostaria de me solidarizar com
V. Ex" por fazer uma homenagem ao Ministro Amaido Prieto, que aqui se encontra e com quem tive a
oportunidade, durante os momentos dijíceis a que V.

MAIO DE 1998

Ex" se referiu, de participar de aniculações para que
esses momentos dffíceis não se transformassem em
confrontos sem solução. Solidarizo-me com o discurso de V. Ex" nesse sentido. Sobre o aspecto
voHado ao reconhecimento da profissão do anista,
não posso deixar de homenagear V. Ex", o Presi·
dente Antonio Carlos Magalhães e outros mem·
bros deste Congresso pela aprovação da Lei dos
Direitos Autorais, que praticamente consolida aquilo
que Arnaldo Prieto fez há 20 anos. Foram necessárias praticamente duas décadas para se consolidar
a indepenctê~cia .da atar, do artista, da própria es·
trutura de respeito m·úituo entre aqueles que expio·
ram industrialmente a parte artística de escritores
e de autores e aqueles que têm a Inteligência para
trazer à sociedade um pouco de lazer, um pouco
de alegria. Buscou-se essa harmonia nesse proje·
ta de regulamentação da direita autoral. Peço que V.
Ex". permita que os dois latos se somem ao seu dis·
curso. V. Ex" sempre assume a tribuna em momentos oportunas, abordando assuntos de interesse da
saciedade brasileira.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Muito obrigado, Senador Romeu Tuma. V.
Ex', de certa forma, antecipa lembranças que eu tra·
ria a este pronunciamento.
Depois do reconhecimento da profissão do ar·
lista, a grande realidade -o Presidente da Sindicato
dos Artistas. Stephan Nercessian, lembrava-me isso
há alguns dias - é que se sucederam lideranças politicas brasileiras preocupadas em, de alguma forma,
fomentar as expressões cunurais que foram extremamente válid8ll nos últimos 20 anos.
Há que se lembrar. por exemplo, da contribui·
çãa do nosso ex-Presidente da Repúbroca. José Sar·
ney, quando criou a Lei Sarney de incentivo à cunura. Talvez, essa tenha sido a primeira e mais impor·
!ante iniciativa cangressual, governamental, no sentido de gerar incentivos claros e objetivos à atividade
cunural brasileira.
Depois, foi elaborada a Lei Rouanet, que trou·
xe algumas atterações à Lei Samey e contribuições
importantes ao teatro e ao cinema.
Recentemente, foi aprovada a Lei dos Direitos
Autorais. O Senador Romeu Tuma, como seu Relator aqui no Senado Federal, soube compreender os
reclamos que a comunidade artística brasileira apresentava e conseguiu consolidá-los no seu projeta de
lei, alcallÇando um avanço fantástico, que foi o reconhecimento do direno autoral. inclusive nos textos e
nas peças que são exibidas na televisão.
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Celso Amorim, nosso Embaixador e ex-Presidente. da Empresa Brasileira de Filmes- Embrali1me
-, tarrbém deu excelente contriÍluição a essa causa.
' Enfim, várias rlderanças politicas brasileiras se
~ucederam na busca de fórmulas que puderam, de
alguma forma, contribuir com o incentivo à cuhura no
nossoPars.
É Importante lembrar a contribuição do Deputado Roberto Brant, que, como Relator da medida provisória que modHicava a fórmula do Imposto de Renda no BrasD, conseguiu também entender os reclamos daqueles que fazem cinema no Brasil, rlderados
por Luiz Car1os Barreto, que ontem· completou 70
anos. Essa roderança de Luiz Car1os Barreto fez com
que o incentivo à cuhura não sofresse prejulzo.
Lembro todós esses nomes, de forma até desordenada na seqüência histórica em que deram as
suas contribuições à cuttura brasileira. Mas o Importante é que sejam citados, no momento em que comemoramos os 20 anos daquela lel que nasceu da
sensibilidade polftica e cuhural do ex-Ministro Arnaldo Prieto.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS) -V. Ex' me
permfte um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) -Concedo o aparte a V. Ex', com mufto prazer.
·Em seguida, concederei um aparte ao Senador Bernardo Cabral. ' ·
·
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Senador
José Roberto Arruda, felicfto V. Ex' como Senador e
como· Uder do Governo no Congresso Nacional,
quando assume a tribuna para falar sobre matéria
tão importante. Não hã dúvida de que hoje é um dia
mufto Importante. Comemoram-se os 20 anos da regulamentação da profiSSão de artista. Essa é urna
data a ser festejada. Talvez, o Brasil tenha sido um :
dos últimos pafses modernos a lazer Isso. V. Ex"·
disse muito bem: até então, essa profissão era vls1a
com suspeita. O termo 'artista' era pejorativo para a
sociedade. V.' Ex' lembra bem do Ministro Arnaldo
da Costa Prieto, que, no Ministério do Trabalho, num
momento dHícD, em que vivfamos uma sftuação de
absoluta anormalidade, em que, para condÜZir o processo, era precisó muita competência e muita responsabilidade, em que quase não havia tiberdade de
manHestação, mó agiu sob pressão. Ele compreendeu, naquele momento, que a classe artfstica não
estava lazendo'o que pode lazer hoje, ou seja, reunir-se ·em grandes movimentos' e Impor • grandes
pressões. Ele regulamentou a classe artlstica. Parece mentirà que· isso tenha sido feito somente hã 20
anos. V. Ex' i:ita outras conquistas 'Importantes,

355

como a Lei Samey, a Lei Rouanet, a regulan:"!ntação dos dire~os autDmis. Mas tudo Jsso.. é conseqOência da lei elaborada pelo ilustre e prezado Ministro do Trabalho, Arnaldo da Costa Prieto; se não
fosse a elaboração dessa lei, o resto não existiria. O
mémo está na sua iniciativa, na sua visão. V.. Ex'
disse muito bem que o mérito dessa lei é o de ter
sido lefta em um momento dHícil, em que não havia
manHestações. O máximo que os artistas podiam lazer era não lazer, porque, na verdade, era mufto dnícil protestar. O Ministro Arnaldo da Costa Prieto teve
essa sensibilidade. Não era um projeto que interessasse aos poderosos do dia; talvez ele até tenha
perdido pontos, numa época, lembro-me, em que se
proibia a publicação de peças como "Uberdade, Uberdade', inclusive contando a vida de Tiradentes,
novelas de televisão; numa época em que se proibiam músicas de Chico Buarque de Hollanda e tantas outras; numa época difícil como essa, o Ministro
Arnaldo da Costa Prieto teve coragem, visão, garra e
arrojo suticientes para, pelo seu trabalho, esforço e
competência, percorrendo vários Ministérios, até MiUtares, conseguir que esse projeto se transformasse
em lei. É importante festejar hoje os vinte anos dessa lei; aplausos à classe artística, sim. Hoje é fácil,
porque a liberdade é total. Hoje, na televisão, a figura que é mais objeto de brincadeiras é a do Presidente da Repúbrtca, o que é norma!. Também acontece
nos Estados Unidos, nas grandes democracias, onde
os homens púbicos são f~guras abertas à brincadeira,
à piada, à charge, principalmente no mundo artístico.
Lembrar hoje os vinte anos da regulamentação dessa
profiSSão, não hã por que estranhá-lo, apenas aplaudir.
Mas lá atrás, hã vinte anos, não era nada fácil um
Ministro expor-se à Incompreensão que poderia haver e amscar urna medida como aquela. ( um gesto
que .merece respeito e admiração; como gaúcho,
sinto-me muito feliz em levar o meu aplauso a esse
filho do Rio Grande do Sul que honrou e dignifiCOU o
com
essa
lei que apresentou.
Ministério
' ,•
,,
.
. . O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) -·Agradeço o aparte do Senador Pedro Simon,
sublinhando o agradável paradoxo de que, exalamente numa época em que vivlarnos sob o rigor da
censura, da firnitação das· liberdades democráticas,
sob o signo do medo, e em que as manHestações
cuhurais e artísticas eram limitadas, perseguidas e
censuradas, exatamente nesse momento, o Ministro
• Arnaldo Prieto, como Ministro do 'Trabalho, consegue abrir úm diálogo profícuo com 'a classe artlstica,
· encontrar urna brecha entre aqueles que exerciam o
· poder político no Brasil e negociar com o eong,...,
.

'
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Nacional o reconhecimento da profissão do artista.
Quem sabe não tenha sido exatamente essa lei que
Iniciou o processo de abertura democrática no Brasil!
Como ela reconhecia essa profissão, mesmo sendo
retardatária no plano histórico em relação às iniciativas dos países cutturalmente mais desenvolvidos, foi
ela exatamente que abriu caminho para que a cu~u
ra brasileira se manffestasse de forma mais livre nos
vinte anos seguintes que comemoramos hoje.
Concedo o aparte ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL- AM)- Não que·
ro ser repetitivo, à vista do que já foi registrado, mas,
Senador José Roberto Arruda, quero corrigir uma lacuna no discurso de V. Ex'. Tenho a obrigação moral, até pelo meu passado, de não permitir que se
cometam injustiças na minha· frente. É que V. Ex'
acaba de cometer urna das piores que há, porque
contra V. Ex': omitiu o nome de José Roberto Arruda
que, nas últimas vinte semanas, pelo menos, foi um
batalhador - e dou o meu testemunho - a favor da
classe cu~ural. Por isso corrijo - não sei se V. Ex'
fez de forma propositada - a omissão.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Mu~o obrigado. Agradeço o aparte do Senador Bernardo Cabral. Tenho procurado, no exercício
do meu mandato parlamentar, defender as causas
da cuttura brasileira, mas, obviamente, há que se reconhecer a importância histórica deste projeto de lei
que hoje comemoramos e das contribuições, Inclusive as legais, que já foram citadas aqui. De qualquer
maneira, fico envaidecido e muito orgulho com o
aparte de V. Ex'.
O Sr. Djalma Bessa (PFL - BA) - Perm~e-me
V. Ex' um aparte?
A SA. Benedlta da Silva IBiocoJPT- RJ) -V.
Ex'. me perm~e um aparte?
SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Com o maior prazer, Senadora Benedita da
Silva, não sem antes conceder o aparte ao Senador
Djalma Bessa.
O Sr. Djalma Bessa (PFL - BA) - Senador
José Roberto Arruda, fui colega do Deputado Arnaldo Prieto na Câmara e, por um dever de justiça,
devo prestar um depoimento sobre S. Ex'. Na Câmara, sempre se destacou pelo modo como abordava os assuntos, pelo interesse pelo Rio Grande do
Sul, e foi um homem do maior destaque no partido.
A homenagem que V. Ex' está prestando realmente
é do maior relevo, porque, em urna época de dificuldades, ele deu atenção ao artista. E há de se dizer
que foi ed~àda uma lei que decorreu justamente do

':O
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cuidado, atenção e zelo que ele proporcionOu aos
artistas, dando-lhes um tlestaque, uma decência que
estavam a merecer. Essa lei e o trabalho que ele fez
pelo artista frutifacaram, marcam uma nova etapa na
cuttura brasileira e que redundou no Ministério da
Cultura. Hoje já há uma repartição, um órgão Inteiramente dedicado à cuttura e ao artista. V. Ex' foi muito feliz na homenagem e peço permissão para a ela
me associar, .subscrevendo-a Põr inteiro, fazendo
justiça, homenageando, reverenciando esse grande
homem público que é Arnaldo Prieto.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Mu~o obrigado, Senador Djalrna Bessa. V. Ex'
traz um testemunho histórico que resuita da sua ex·
periência parlamentar e do acompanhamento cuidadoso que faz da história política brasileira.
Concedo o aparte à Senadora Benedita da Sil-

va.
A Sra. Benedlta da Silva (Bioco/PT - RJ) Senador José Roberto Arruda, parabenizo V. Ex' por
essa lembrança. Reconhecemos, e aqui colocou
mu~o bem o Senador Bernardo Cabral, que V. Ex' é
um dos que levantam nesta Casa, com muita propriedade, sem legislar em causa própria, a defesa do
interesse da classe artística. Gostaria de me somar
a essa homenagem que V. Ex' presta neste momento, estendendo-a também ao nosso ex-Ministro Ar·
naldo Prieto - recebi, do ator Antônio Pitanga, essa
orientação. Eu não deixaria de aparteá-lo de forma
alguma, até porque iria prestar esta homenagem nos
meus cinco minutos de comunicação inadiável. V.
Ex" se antecipou, com muita propriedade. Sem dúvi·
da, essas pessoas deram, e continuam dando, urna
grande contnbuição às artes. Reconhecer, regulamentar essa profissão, após uma luta de mais de 50
anos - hoje estamos aqui festejando os 20 anos - ,
foi o reconhecimento a esses talentos que temos
neste Pais. Gcstaria de lembrar aqui alguns nomes,
que, inclusive, V. Ex' já mencionou, mas que acho
relevante ressaitar. O primeiro deles nessa luta. nessa constância, é o nosso querido Grande Otelo, Ou·
Iro nome que gostaria de lembrar é o de Osvsldc
Louzadinha, que tem 68 anos de carreira e representa um símbolo na luta em defesa dos Interesses
e do dire~o da cuttura no Pais, mu~o mais do que a
regulamentação da proflssã"o: Não posso me esquecer de Ruth de Souza e do nosso companheiro e
Senador Abdias Nascimento, que é um ator e um
homem considerado. Ele nos trouxe o teatro experimental do negro e hoje traz também a sua contribuição a essas personalidades que nos têm dado m00a
alegria. Senador José Roberto Arruda, há vinte anos
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foram reconhecidas as difiCuldades c:Oiocadas pelos
artistas, que eram considerados marginais por exercerem a sua arte, a sua profiSSão. Foram reconhecidos o seu talento e o profissiona&smo da sua ação, e ·
foi dada eo Pais condição de Invocar a cultura como
urna prioridade do ser humano. Hoje, na comemoração desses Yintes anos, precisamos dar passos
mais ousados. Devemos reconhecer- e, neste ponto, faço coro com V. Ex' e com tantos outros -essa
trajetória, que se Iniciou, sem dúvida alguma, com o ·
ex-M1nistro Arnaldo Prieto, e para a qual conseguimos, na seqüência histórica, grandes parceiros e
aliados. Hoje, o Governo Federal tem investido na
questão da cultura. assim como o fez o Governo
Samey. Nesta. data em que festejamos os vinte anos
de reconhecimento ,dessa categoria, vamos lutar
também peiÓs circos, porque precisamos dar a seus
profassionais, com toda dignidade e respeno, um lugar ao soL Isso faz bem a todos nós e à nossa criançada Portanto, mais uma vez quero parabenizar V.
Ex" por essa Iniciativa.
.
O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF)- Muito obrigado. Incorporo COI!' muito orgulho o
aparte de V. Ex', Senadora Benedna da Silva.
·
lembro aqui, d8. lriluna do Senado, como sabe
V. Ex', que nas horas vagas tenho me dedicado a
pesquisar e escrever a biografaa de Lllda Rocha. Fui
encontrar, no Inicio da carreira de Glauber, um jovem ator que iniciou sua carreira fazendo Banavento, na praia do Buraquinho, próximo a Salvador, que
é exatamente AntOnio Pitanga. Estudando a vida e a
obra de Glauber Rocha podemos entender melhor
as pecuraaridades da formação étnica, da formação
da sociedade brasileira. Glauber foi um precursor do
Incentivo à cultura, abrindo as portas para que a sociedade brasileira encontrasse o caminho para oreconhecimento da profissão do artista. ' '
·
Incorporo também, com muito gosto, os nOmes
que V. Ex' lembra que participaram da construção
da história da cultura brasileira. ·
Não poderia deixar de fazer aqui uma homena·
gem ao Senador Artur da Távola, que escreveu uma
obra importante sobre a participaçio da televisão na
cultura brasileira, enlnlndo pela critica do teatro e,
de certa forma, explicando grande parte da cultura
·
brasileira MSSBS últimos anos.
Ao encerrar o 'meti pronunciamento, gostaria
de fazer urna horneOagem ao ex-Ministro Arnaldo
Prieto, mas prirq,almente de homenagear a classe
artlstica brasileira, que viu reconhecida nessa lei a
ÍfT1Xlrtância da sua participação na vida do nosso
Pais. Têm também grande relevAncia para a classe

artística a Lei Samey, a Léi Rouanet, a Llii de lncsntivo à Cultura e a contribuição que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, como Intelectual que é,
está dando, ao aceitar a allquota de 3% de desconto
do Imposto de Renda para incentivo à cultura. O
atual Ministro da Cultura tem também dedicado'P<Irt&
Importante da sua experiência de vida pública e da
sua contribuição Intelectual ao incentivo à cultura.
Enfim, vivemos um bom momento da cultura
brasileira, e não apenas como expressão cu~ural,
mas principalmente como atividade econômica, porque a cuHura é o emprego Inteligente, que não polui
·e que, além de gerar recursos econômicos, contribui
·para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento da sociedade brasileira.
Encerro este meu pronunciamento, até porque
o Presidente da Casa está Impaciente para nos dizer
que esta sessão será Interrompida, para que possamos prestar homenagem, pelos trinta dias de falecimento, ao Deputado luis Eduardo Magalhães. Todos nós Iremos, agora, à missa pelo transcurso desses trinta dias, quando vamos prestar justa homenagem a u!ll dos maiores Parlamentares que Já passaram pelo Congresso Nacional.
, Muno obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Agradeço a compreensão de V. Ex'.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores
que está sendo realizada urna missa, no Salão Negro do Congresso Nacional, pelos trinta dias do falecimanto do Deputado Luis Eduardo Magalhães, para
a qual Já deve ter chegado o nosso Presidente, Presidente da República Interino.
. Já que ternos número para deliberação, eu pediria que houvesse um rodlzio dos Srs. Senadores,
para possibirotar a manutenção da sessão, sob peraa
de termos que Interrompê la. Faço também um apelo aos Srs. Senadores inscritos para comunicação
Inadiável, inlormandcHhes que a Mesa assegurará a
palavra a S. Ex"s após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro
Secretário em exerclcio, Senador Nabor Júnior.
t

'
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lido o seguinte: ·

REQUERIMENTO N' 347, DE 1998
Senhor Presidente,
· Requeremos urgência, nos termos do art 336,
allnea b, do Regimento Interno, para o Projeto de
Lei da Câmara n• 74197, que dispõe sobre a substituição gradual da frota ofiCial de velculos e dá outras
providências.
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Sala das Sessões."21 de mqio de 1998. - Sér·
glo Machado - Elclo Alvares - Gerson Camata RomeuTuma.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re·
querimento lido será votado após a Ordem do Dia,
na forma do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário em exercfcio, Senador Nabor
Júnior.

É ndo o segui':le:
REQUERIMENTO W 348, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de Interstício e prévia distribuição
de awlsos do Parecer n• 263, de '1998-CCJ, sobre
as Propostas de Emenda à Constituição n•s 2, 3 e
10, de 1995; 16 e 34, de 1997; e 9, 12, 13 e 14, de
1998, anexados.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1998.- Ber·
nardo Cabral - Jefferson Péres - Eduardo Supli·
cy- Benl Veras- Djalma Bessa- Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo' Melo) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
As Propostas de Emenda à Const~uição a que
se refere figurarão na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 26, terça-feir_a, para o primeiro dia de discussão, em primeiro tumo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3', do
Regimento Interno, sem que tenha sido Interposto
recurso no sentido da apreciação, Jl<1lo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado n• 241, de 1995, de autoria da Senadora Benedita da Silva, que anera o art.
389 do Decreto-lei n• 5.452, de 19 de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
Tendo sido aprovada em apreciação conclusiva pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será ido pelo Sr.
Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO W 117, DE 1996
Autoriza o Poder Exeeutlvo a disponibilizar, em nível naeional.número telefõnico destinado a atender denúncias de
violência contra a mulher.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 F'1C3 o Poder executivo autorizado a disponibilizar, em nível nacional, número telefónico destína·
do a atender denúncias de violência contra a mulher.
§ 1 9 O número telefónico mencionado no caput
deste artigo deverá ser único para todo o Pars, composto de apenas três dig~os, e de acesso gratu~o
aos usuários.
§ 2' O serviço de atendimento objeto desta lei
deverá ser operado pelas Delegacias Especializadas
de Atendimento à Mulher em todo o Pars. ou, anernativamente, pelas Delegacias da Polícia Civil, nos
locais onde não exista tal serviço especializado.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazq de sessenta dias a contar de sua pubfiCação.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Conferência Mundial de Dire~os Humanos,
P!'Omovida pela ONU • Organização das Nações Unidas, e realizada em V&ena, na Austria, em junho de
1993, foi palco de discussões pioneiras, em âmbito
lntemacional,acerca da violência contra a mulher.
Reconheceu-se a interdependência entre desenvolvimento, democracia e respeHo aos direitos humanos das mulheres, denunciando-se o fracasso dos
góvemos, em suas áreas de competência, e da comunidade internâcional corno um todo, na sua prornoçãa e proteção.
A Recomendação n• 19 da declaração sobre a
Violência Contra a Mulher, resunante da Conferência, assim detennina, em seu art. 13:

"Art. .13. Os Estados devem zelar para
que as leis(...) protejam de, maneira adequa·
da a todas as mulheres, e respeitem sua lntegridac!e e dignidade. Devem proporcionar
serviços apropriados de proteção e aj)oio às
vitimas da violência(...) É Indispensável que
se capac~e os funcionários da justiça, os
funcionários er~Carregados de fazer cumprir
a lei e outros funcionários púbfJCOs para que·
tomem consciência dos problemas relacionados com a violência contra a mulher, a fim
de garantir a aplicação efetiva da Convenção pela Eflrninação de Todas as Formas de
Discriminação Contra a Mulher, aprovada
pela Assembléia Geral da ONU em 1979'.
Tal recomendação, ratifiCada pelo Brasil na IV
Conferência Mundial dos Direitos da Mulher • Beijing
• China • 1995 e diante do crescente número de violência, inspira-nos a apresentação do presente pro-
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jeto de lei," que autoriza o Poder Executivo a aisponibilizar. em â..,b~o nacional, número telefónico para
receber denúncias de violência contra a mulher, meninas e adolescentes.
Tomamos eomo exemplo os serviços criados
em dois ~os da Federação, O Rio Grande do Sul
e o Distrito Federal, que vêm desenvolvendo, no ãmb~o de suas respectivas competências, serviço que
propomos, por meio do presente projeto de lei, esteja disponível em todo o País.
Em vista da particularidade do serviço, destinado ao atendimento de casos emergênciais de violência contra a mulher, procuramos no texto do projeto,
tomar o processo de denúncia o mais célere e simples posslvel. t.aeste particular, consideramos exemplar o "Disque Estrupo", sistema desenvolvido pelo
Governo do Distmo Federal. Operado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, o serviço utiliza o número 147, de fácil memorização e visualização no aparelho telefónico, alêrri'de por ser de acesso gratuito aos usuários, evitar a demora de conexão
no caso de ligações fe~as a cobrar, como no caso
do número utilizado pelo "Disque VIOlência", instituído pelo Governo do Rio Grande do Sul.
.
:
De outra parte, parece-nos Imprescindível,
para a eficácia do serviço, que o atendimento seja
fe~o pelas Delegacias da Mulher, já em número de
200 em todo o Pais, as quais, por sua própria especialização, estão em condições de melhor avaliar os
aspectos sociais e emocionais envolvidos em casos
de violência contra a mulher. Prevemos que o atendimento seja fe~o attémativamente pelas Delegacias
da Polícia Civil, onde as Delegacias da Mulher ainda
não se encontrem instaladas, recomendando, incisivamente, que sejam escaladas policiais do sexo feminino para tal função, de modo a eliminar-se a
ocorrência de constrangimentos ou embaraço por
ocasião do contato telefónico.
Esta a iniciativa que submeto à consideração
dos nobres Pares na firme convicção de que o serviço proposto, que sugiro venha a ser "Mulher Urgente", configurará instrumento fundamental no combate
à violência contra a mulher brasileira. Por outro lado,
a partir da quant~icação e da ident~icação do perfil
das vitimas e agressores pode o serviço constituir
fonte. inestimável de análise das causas e focos de
incidência de violência, ensejando a implementação
de politicas públ'ocas destinadas a sua erradicação.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1998. - Senadora Enúlia Fernandes.

As ~de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Serviços de Infra-Estrutura,
cabendo a esta úl!ima a decisão tei7Tiinativa.

. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto
será publicado e remetido às Comissões competentes.
· Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54, DE 1998
·Cria a Comissão de Direitos Humanos e Questões de Genêro e dá outras
providênci~s •.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É criada, no Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Questões de Gênero
(COG), de caráter permanente.
Art. 2" O art 72 do Regimento Interno do Senado
Federal pasa a vigorar com a seguinte modifiCação:

"Art. 72. As comissões permanentes,
além da Comissão Diretora, são as seguintes:

7 - Comissão de Oire~os Humanos e
Questões de Gênero- COG".

n

Art. 3° O caput do art.
do Regimento Interno
do Senado Federal passa a vigorar nos seguintes
termos:

n.

"Art.
A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa, tendo as demais
comissões permanentes o seguinte número
de membros:
a) Comissão de Assuntos Económicos,
25;
b) Comissão de Assuntos Sociais, 25;
c) Comissão de Constituição, Justiça e
·
Cidadania, 21;
d) Comissão de Educação, 23;
e) Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, 17;
f) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 19; ·
g) Corilissão de Direitos Humanos e
Questões de Gênero, 19."
Art: 4° À Comissão de Dire~os Humanos e
Questões de Gênero compete opinar sobre matérias
concernentes aos seguintes assuntos:
1- garantia e promoção dos dire~os humanos;
11 - direitos da mulher;
III- proteção à famflia;
IV - normas gerais de proteção e integração
social das pessoas portadoras de deficWncia e dE:
proteção à infância, à jwentude e aos Idosos;
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V- fiscaliz::ção, acompanhamento, avaliação e
controle das politicas .governamentais relativas aos
direitos humanos,aos direitos da mulher, à proteção
e Integração das pessoas portadoras de defiCiência
e à proteção à infâr.cia, à juventude e aos Idosos;
VI - Outros assuntos correlatas.
Ar!. 5 9 Do art. 100, inciso I, do Regimenlo lnter·
no do Senado Federal fica excluída a expressão
'normas gerais de proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiências e proteção à Infância, à juventude e aos Idosos'.
Ar!. 6" O art 1r:n do Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar com a seguinte modlfx:ação:
•Art 107. As reuniões das comissões
permanentes realizar-se-ão:
a) se ordinárias, semanalmente, duran·
te a sessão legislativa ordinária, nos seguin·
tes dias e horários:

7 - Comissão de Direitos Humanos e
Questões de Gênero: às quintas-feiras, dez
horas.

.

................................... .~o •••••••••••••••••••••••••

Art. 79 Aplicam-se à Comissão de Direitos Hu·
manos e Questões de Gênero as normas do Regi·
mente Interno do Senado Federal que não conflira·
rem com a presente Resolução.
Ar!. a• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
O Projeto de Resolução que ora submetemos à
apreciação do Senado Federal propõe a criação da
Comissão de Direitos Humanos e Questões de Gênero. Destinar-se-á tal Comissão de caráter perma·
nente a tratar das matérias relativas aos direitos hu· ·
manos, à mulher, à famflia, à pessoa portadora de
defiCiência, à Infância, à juventude e ao Idoso.
No Brasil, a emergência de questões concer·
nentes aos assuntos referidos assumiu tal magnitu·
de e tal relevância, que se impõe ao Senado da Repúbfica estruturar-se para oferecer resposta adequa·
da às demandas formuladas pela sociedade.
A esse respeito, observe-se o fato de nosso Pais
não ter IICOI'fll8l1had a evolução verifiCada em outras
nações com respeito à aquisição paulatina de direitos
por suas sociedades. Assim, na maior parte dos
países desenvolvidos, à conquista dos direitos c'vis,
políticos e cuffurais seguiu-se a dos direitos sociais e
ec:onõmicos e, posterio!Tncnte, a dos direitos coletivos.
No Brasil.entreranto, a demanda por 10cla essa gama de
direitos dá-se de maneira concomitante, em razão

dos parcos avanços conseguidos por nós ein cada
uma das mencionadas esferas do progresso social.
Com base nesse entendimento, sem dúvida, o
Poder Executivo elaborou o 'Programa Nacional de
Direitos Humanos', debatido com vários setores da
sociedade civil na 'I Conferência Nacional de Direi·
tos Humanos', Promovida pela Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, em 1996. As
ações propostas no mencionado Programa são em
número tão .!ll~vat!o que sua simples enumeração
demonstra o quanto
precisa realizar em termos
de direitos humanos no Brasil.
O Senado Federal não se pode furtar à partici·
pação na verdadeira cruzada que se forma no Pais,
com vistas à Instauração do primado dos direitos hu·
manos em todas as dimensões da vida social.
No que se refere especificamente à problemáti·
ca de gênero, a sólida organização granjeada pelas
mulheres brasileiras e sua competência para mapear
a ampla teia de discriminação de que são objeto colocaram, na ordem do dia, um complexo de deman·
das que fez aumentar, enonne e crescentemente, o
volume de proposições er:n tramitação no Congresso
Nacional sobre o assunto.
Ademais, a mobilização com vistas à imple·
mentação, entre nós, das deliberações da IV Confe·
rência Mundial Sobre a Mulher, realizada em Pe·
quim, em 1995, certamente fará surgir um conjunto
de propostas que exigirá adequada organização das
duas Casas do Congresso Nacional. Nesse contexto, a 'Comissão Especial destinada ao estudo das
medidas legislativas que visam implementar, no Bra·
sil, as decisões da IV ConferêrJCia Mundial da Mulher', cujos trabalhos desenvolveram-se na Câmara
dos Deputados em 1997, propôs, em suas Recomendações, a instituição, naquela Casa, de comis·
são ou subcomissão permanente com a competên·
cia de cuidar das questões de gênero.
De outra parte, com a criação da Comissão ora
proposta. parece-nos aconselhável passar da Comissão de Assuntos Sociais para a órbita de suas competências as matêrias concernentes à pessoa portadora
de deficiência, à criança. ao adolescente e ao idoso.
Na nova Comissão, tais assuntos, juntamente com os
afetos à temática da juventude, farão parte de conjunto
consubstanciado na rubrica 'Fam~ia', fonna sistêmica
mais adequada de tratar dessaS matérias.
Consu«a ao banco de dados referente às ma·
térias em "iramiração no Senado Federal mostra o
elevado número de proposições a respeito dos temas objeto da competência da Comissão que ora
propomos. É preciso, pois, que esta Casa, anteci-
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pando-se aos acontec:rnenJos, estnJtur&.se pa1a respondor ao vok.rne de propostas era l!lCistenles e ao
crescimento que se arurcia. Sem dMda. não será possfve! oferecer resposta a~ às demandas da so-·
ciedade nas áreas referidas, sem que se causem &érios
banslomos ao funcionamento das atuais ·cxxrissões
paniculrumenle à Comissão de Assuntos Sociais. ; '
;Em face das razões acima, urge criar a ·Conlis·
sio de Direitos Humanos e Questões de Gênero, nl·
zão por que submetemos a presente proposição ao
exame dos legisladores que compõem o Senado Federal. Contamos com o apoio de tão Uustres pares
para que este P19ieto de Resolução logre transformar-se em norma légaJ do Senado da República.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1998.- Senadora EmRia Fernandes, (POT- RS).
.

LEGISLAÇÃO CfTADA
REGIMENTO INTERNO 00 SENADO FEDERAL

Art. 72. As comissões permanentes, além da
Comissão Oiretora, são as seguintes: ()
,
· 1 - Comissio de AsSuntos EconOmicos- CAE
2- Comissio de Assuntos Sociais- CAS
3 - Comissio de Constituição, Justiça e Clda·
dania-CCJ
·
4- Comissão de Educação- CE
5 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional- CRE
· ·
6- Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- Cl
CAPITuLO li
Da Compoalçio
Art.

n. ················-··-·······---········-··-····-·

Ãrt:··~~:··:r~~;··~;;~;;··s;;~
compete opinar sobre proposições que digam res·
peHoa:

•

·

I - relações de trabalho, organização do sistema nacional de emprego e condições para o exerci·
~ de profissões, seguridade social, previdência sooal, população lndlgena, assistência social, normas
gerais de proteção e Integração social elas pessoas
portadores de defiCiências e proteçio à Infância, à
juventude e aos Idosos;
p:;;:··;·õ;::·;:;··;~~~õ;;;··;;··;;;;;;;;-a;;;;-·;;;;;;;.
nentes realizar-se-Ao:
a) se orcinárias, semanalmerte, durante a sessão
legislativa ortinária, nos seguintes dias e hcririos: (J
1 - Comissão de Assuntos EconOmicos: às ter·
ças-feiras, dez horas;
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto será publicado e, em~egulda, fiCilrá 60bre-a -Mesa
durante cinco dias úteis, a fim de receber emend<is,
nos tennos do art. 401, § 11, do Regimento Interno.
Findo este prazo, será despachado às Comiss~s
competentes. ·
I •
' . O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi·
dência recebeu a 'Mensagem n• 159, de 1998 (n•
601~. na origem), de 20 do corrente, do Senhor
Presidente da República, em aditamento à Mensagem n•1se, de 1998, lida anteriormente, solicitando
tomar sem efeho a Indicação do Senhor Leõnidas
Rangel Xausa à recondução ao cargo de Conselhei·
ro do Conselho Administrativo de Defesa EconOmi·
ca, em virtude de seulaiecimento.
' : O expediente anexado à Mensagem nt 158, de
1998, vai à Comissio de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota·
do o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
·I

· ORDEM DO DIA

ltem1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 50, DE 1998
(Em regime de urgência, nos tennos do
Requerimento n1 328, de 1998 - art. 336, b )
·
Discussão, em turno llnlco, do Projeto
de Resolução n• 50, de 1998, (apresentado
· pela Comissio de Assuntos EconOmlcos
como conclusão de seu Parecer n• 276, de
1998, Relator: Senador Leonel Paiva), que autoriza o EstadO do Esplrito Santo a contratar
operação de refinanciamento de dívidas do
Estado, consubstanciada no contrato de
confissão, assunção, consolidação e refi·
nanc1amento de dívidas, celebrado com a
União, em 24 de março de 1998, no Ambi·
to do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor total de quatrocentos e vinte e nove
milhões, oitocentos e oitenta e sete mn
.
se1scentos
e quarenta e oito reais e se-'
tenta centavos.
(Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.)
Em discussio o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário em exerclcio, Senador Carlos Patroclnio.

É r,do o seguinte:
PARECER W 284, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu·
ção n• 50, de 1998
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Resolução· n• 50, de 1998, que
autoriza o Estado do Esplrito Santo a contratar
operação de refinanciamento de dívidas do Estado, consubstanciada no controle de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União, em 24 de março de 1998,
no âmb~o do Programa de Apoio ·à Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos estados, no valor total de
R$429.687.648,70 {quatrocentos e vinte e nove milhões, ottocentos e ottenta e sete mil, seiscentos e
quarenta e o~o reais e setenta centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de maio de
1998.- Geraldo Mello- Júnla Marlse- Csrlos Patroclnio- Flaviano Melo.
ANEXO AO PARECER W 264, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos tennos do art. 48, Item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W DE 1996
Autoriza o Estado do Espfrito Santo a
contratar operação de refananciamento de
dívidas do Estado, consubstanciada no
contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dividas, celebrado com a União, em 24 de março de
1998, no ámblto do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste F"1SC81 dos Es·
tados, no valor total de R$429.887.648,70
(quatrocentos e vinte e nove milhões, oite>centos e oitenta e aete mn, seiscentos e
quarenta e oito reais e setenta centavos).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de refinanciamento de dividas

do Estado, consubstanciada no càntrato de tonf;:,são, assunção, consolidação e refinanciamento de
dividas, celebrado com a União; em 24 de março de
1998, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FISCal dos Estados.
Art. 2' A operação de crédito referida terá as
seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União:
R$429.887.648,70 {quatrocentos e vinte e nove milhões, oitocentos e oitenta e sei mil, seiscentos e
quarenta e oito reais e setenta centavos), atualizado
até a data de assinatura do referido contrato, sendo:
a) R$162.175.118,91 (cento e sessenta e dois
milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e dezotto
reais e noventa e um centavos), referentes ao valor
da dívida mobiliária;
b) R$267.712.529,79 {duzentos e sessenta e
sete milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e vinte
e nove reais e setenta e nove centavos), refenentes ao
saldo devedor dos empréstimos junto 4 Caixa Econômica Federal - CEF, em 24 de novémbro de 1997,
concedidos com amparo nos Votos CMN n"s 162, de
1995, 175, de 1995, 122. de 1996, 1, de 1997, 9, de
1997 e suas alterações, e resultante da assunção de
operações de Antecipação de Receita Orçamentária ARO, junto ao sistema bancário;
11 - valor refinanciado: do valor referido no inci·
so anterior será deduzida a parcela de
R$42.578.781.25 (quarenta e dois milhões, quinhentos
e setenta e ooo mil, setecentos e ottenta e um reais e
vinte e cinco centavos), conespondente ao subsídio
concedido pela União ao Estado, nos termos do § 4~
do art. 3" da Lei n• 9.496, de 11 de setembro de 1997,
sendo refiTIBOCiado o valor de R$387.308.867,45 (trezentos e ooenta e sete milhões, trezentos e ooo mi~ oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco
centavos), assim discriminados:
a) R$136.526.060,57 (cento e trinta e seis rnllões,
quinhentos e vinte e seis mil, sessenta reais e cinqüenta
e sete centavos), que couesp:x Idem ao saldo devedor
da divida rrobiliária do Estado, apurada conforme a Lei
n• 9.496, de 1997, em 24 de março de 1900;
b) R$250.782.806,88 (duzentos e mqüerita milhões, setecentos e ooenta e dois ITlll, oitocentOS e seis
reais e ottenta e otto centavos), relativos saldo de dívida contratual junto à CEF, em 24 de março de 1998;
III - encargos:
a) juros: 6% aa. {seis por cento ao ano);
b) atualização do saldo devedor. mensalmente
.
pelo !GP-DI;
IV - prazo: trezentos e sessenta prestações
mensais e consecutivas, vencende>-se a primeita trio-

e·
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ta dias após a data de assinatura do contrato e as
demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes;
'v - garantias: recéitas próprias do Estado,
transferências do Fundo de Participação dos Esta·
dos - FPE e os cré<frtos de que trata a Lei Complementar n" 87, de 13 de setembro de 1996;
VI - condiçóes de pagamento:
a) amortização extraotdimtia: 20".4 (vinte por
cento) do valor da divida mobDiária correspondente a
RS27.305.212,11 (vinte e sete milhões, trezentos e
cinco ml, duzentos e doze reais e onze centavos),
na torrna estabélecida na cláusula oitava do contrato
de lllfmanciamento; .
b) amortizaç4o: em parcelas mensais, pela Tabela Price, Dmitadas a 1112 (um doze avos) de 13%
(treze por cento) da Receita Liquida Real do Estado.
Plllágrafo únk:o. O desaJmprimento pelo Estado
do Esp/rito Santo das obrigações constantes do contrato de refinandamento, incluindo
de pagamentos, assim como das metas fiSCais e financeiras, ecordadas em seu programa de reestruturação e de ajuste
fiscal, inl:lficará, enquanto peristir o desc:un1>rimento, a
Slbstituição dos encargos financeiros referidos no c:aput por encargos eqivalenles ao wsto médio de colocação da dívida rnobiária lederal, aaesddo de juros
de mora de 1% a.a. (um por cento ao ano) e a eleva·
çio, em quatro pontos percentuais, do percentual da
Receita Uquida Real do Estado tomado como base
para a apuração do linite de dispêndio mensal previsto
na Cláusula Quinta do conlralo de relinanclamento.
·Art. 3• Esta ·resolução entra em vigor na data
1
·
• •
de sua pubr1C8çio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Aprovado
o projeto e estando a matéria em regime de urgência,
passa-se à Imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
:
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.'
Em votação.·
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIOE1«E (Geraldo Melo)-ttem 2:

atraso

1

PRO.JiiTO OE RESOLUÇÃO N" 51, OE 1998
. (Em regime de urgência, nos termos da
Requerimento n• 329, de 1998 -arl336, b)

i· Oiscusslo, em tumo llnico, do Projeto
de Resoluçlo n" 51, de 1998, (apresentado
pela Comisslo de ·Assuntos · Econ6micos
como c:oncluslo de seu Parecer n• 277, de
1998, Relator: Senador José Fogaça), que
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autoriza o Estado do Amazonas a contratar~
junto à Caixa EconOmica Federal - CEF,
com o aval da União, no Amb~o do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
FISCal dos Estados, operação de créd~o no
valor de çento e vinte milhões de reais. •
.. · , (Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.)
Em diSCt rssão, em tumo único, o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- »K) - Sr.
PresK!ente, peço a palavra para enc:azmhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -V,' Ex"
tem a palavra, Senador Bem3rdo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM •. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o eminente Senador José Fogaça, ao apreciar a
matéria no seio da Comissão de Assuntos EconOmicos - foi exatamente por Isso que pedi a palavra
para encaminhar a votação - ; mostrou o parecer do
DEOIP/DIARE·9810420, segundo o qual o Estado do
Amazonas encontra-se adimplente junto às Institui·
ções Integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Destaca,' ainda, que o Govemo do Estado ® Ama·
zonas apresentou certidões ao Tribunal de Contas
do Estado, atestando o cumprimento de exigências
dispostas na Constituição· Federal. No seio da Co- ·
missão de Assuntos EconOmicos, o parecer, datado
de 19 de maio, foi aprovado por unanimidade.
Por isso, na qualidade dEi Senador por aquele
Estado, quero louvar a atuação do Senador José Fogaça e agradecer a Comissão de Assuntos Económicos pela aprovação de tema tão relevante.
Era a minha manifestação, Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- »K) - Sr.
Presklente, peço a palavra para encaminhar a Wlaçlo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palavra o Senador Gil~no Miranda. ·· '
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr4s. e Srs. Senadores, os Projetas de
Resolução n's 51 e 52 foram aprovados na Comis·
são de Assuntos Econllmicos por unanimidade.
O projeto que chega a esta Casa teve uma tramtação longa e penosa para o GoYerno do Amazonas,
que é um dos governos com menor endividamento: ele
está com todas as suas em contas em d'a
No recente acordo geral da dívida, o Govemo
do Estado do Amazonas acabou sendo até penaliza·
do, porque se compararmos o que ele obteve com o
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que foi obtido pelos ciütros Estados da Federação,
veremos que o acordo não "trouxe absolutamente
nada a mais para o Estado.
O Governo Federal nada investe no Amazonas. As rodovias que estamos ali construindo são resultado - quase todas ou 90% delas - do esforço do
Governo do Estado do Amazonas e do povo amazonense. É muno Importante deixar claro para esta
Casa que o Governo Federal não deu nada para o
Amazonas nesse acordo da dívida; não está fazendo nada pelo Amazonas. O que tez foi esse empréstimo - mínimo - , que, efetiva~nte, conseguiu d~r
ao Governo do Estado condições de lazer algo mais
pelo povo do Amazonas.
É preciso que o Governo Federal laça muito
mais pelo Amazonas. Esperamos que nas próximas
reuniões do Tesouro e nas próximas reuniões do Ministério da Fazenda, sejam tratados assuntos referentes ao Governo do Amazonas e à Zona Franca
de Manaus -coração do Amazonas -de forma diferente daquela como toram tratados pela medida provisória, que parou o Amazonas por seis meses. É
muito importante que isso não mais aconteça.
Se não fosse o trabalho coortlenlido, o trabalho organizado pelo Govemador do Estado, pelos Srs. Deputados. pela atuação brilhante do Senador Bernardo Cabral junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Presidente
da República, pela firme atuação do Senador Jefferson
Péres, que bateu o pé para que se modifiCaSSe essa
medida, não teriamos chegado oróe chegamos..
É importante lembrar que a Bancada do Ama. zonas, tanto na Câmara como no Senado, tem feito
pleitos, tem brigado, tem se mostrado atuante junto
ao Ministério do Planejamento e junto ao Ministério
da Fazenda, para que se trate o Amazonas de forma
no mínimo igual à dispensada aos outros Estados. O
Governo dà"União deve ao Amazonas muito mais,
deve muito mais do que· deu nesse acordo.
Muito obrigado.

Durante o discvrso do Sr. Gilberto Miranda, o Sr. Geraldo Melo, 1• V.ce-Presidente,
deixa a cadeira da presidencia, que é Ç>CVpada
pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2" Sectetário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Em
votação o projeto.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Oiretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora oferecen-

do a redação final que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Lucfdio Portella.

É Ndo o seguinte:
PARECER N• 285, DE 1998
(Da Comlasão Oiretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 51, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 51, de 1998, que autoriza
o Estado do Amazonas a contratar, junto à Caixa Econõmica Federal - CEF, com o aval da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
FISCal dos Estados, operação de créd'rto no valor de
R$120.000.000,00 (cerno e vinte molhões de reais).
Salà de Reuniões da Comissão, 21 de maio de
1998. -Geraldo Melo, Presidente- Junia Marlse,
Relatara -.Carlos Patrocínio - Ludio Coelho Flaviano Melo.
ANEXO AO PARECER W 285, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W , OE 1998
Autoriza o Estado do Amazonas a
contratar, junto li Caixa Econômlca Federal - CEF, com aval da União, no Ambho
do Programa de Apoio li Reestruturação
e ao Ajuste Fiscal dos Estados, operação
de crédito no valor de R$120.000.000,00
(c:ento e .vinte milhÕes de reais).
O Senado Federal resolve:
Art. ·1• É o Estado· do Amazonas autorizado,
nos termos das Resoluções n•s 70, de 1995, e 12,
de 1997, ambas do Senado Federal, a contratar. junto à Caixa Económica Federal - CEF, operação de
crédito no valor de R$120.000.000,00 (cento e vinte
milhões de reais).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da
operação de crédito destinar-se-Ao à quitação de dívidas flutuantes existentes em 30 de novetrtlro de 1995,
ainda pendentes, ou ao ressan:imento ao Estado do
valor correspo~ldente às dívidas já liquidadas.
Art. 2' A operação a que se refere o artigo anterior obedecerá às seguintes características:
I - Valor. R$120.000.000,00 (cento e vime milhões de reais);
11 - garantidor: União;

III - contragarantias: o Estado oferece suas re-

ce~as' próprias e cotas a que se referem os attS.

155, 157 e 159,1, a, e 11, da Constituição Federal;
IV- encalllos financeiros:
a) sobre os saldos devedores atualizados Incidirão, a partir da data em que os recursos estejam
colocados à disposição do Estado, encai!IOS financeiros, equivalentes ao custo de captação médio da
CEF, apurado com base no balancete do mês anterior ao da data de foberação, acrescido de juros de
0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês); ;
b) os encai!IOS financeiros referidos serão cap~liZados mensalmente e refixados trimestralmente, com base no ú~imo balancete da CEF;
c) a CEF fará jus à comissão de abertura de
crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) sobre o valor .do crédtto aberto;
V - forma de pagamento: a divida será paga
em prestações mensais e consecutivas, sem carência, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira em trinta dias após a data em que
os recursos estejam colocados à disposição do Estado, sendo a Clhima em dezembro de 1998;
VI - clestinaçáo dos recursos: ~o de dívidas flutuantes existentes em 30 de novenilro de 1995,
e ainda pendentes, ou ao ressarciamento ao Estado
do valor correspondente àquelas dívidas jã liquidadas.
Ar!. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos
e setenta dias, contado da data de sua pubrocação.
Art 4 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
.
·
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclrio) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à Imediata apreciação da mdação finaL
Em discussão a redação final. (Pausa) '
Não havendo quem peça a palavra, ence·rro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa) :
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
·o SR. PRESIDENTE (Cartos Patrocinlo)

ltem3:
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PROJETO OE RESOLUÇÃO W 52, OE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 330, de 1998 - art 336, b )
Discussão, em tumo unico, do Projeto
de Resolução n• 52, de 1998, (apresentado
pela Comissão de Assuntos' Econ6micos
como conclusão de seu Parecer n• 278, de

1996, Relator: Senador José Fogaça), que
autoriza o Estado do Amazonas a contratar
operação de refinanciamento de dívidas do
Estado, ,consubstanciadas no ·contrato dE.
confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, celebrado i:or'n a União, em 11 de março de 1998,
no Ambito do Programa de Apoio à RMstruturação e ao Ajuste F"JSCBI dos Estados, no
valor total de cento e vinte milhões de reais.
A P~~idência ~rece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Discussão do projeto, em tumo único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa)
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Oiretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Cartos Patroclnio) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. Primeiro
Secretário em exercício, Senador Lucfdio PorteUa.
. .;: lido o seguinte:

PARECER N' 286, OE 1998
(Da Comlsdo Olrat0111)
Redaçio final do PfOieto ele Reaolu-

. çio n' 52, ele 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redaçio final
do Projto de Resolução n• 52, de 1998, que autortza
o Estado do Amazonas a contratar operação de refinanciamento de dividas do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção,' consolidação e reftnanCiamento de dividas, celebrado com a União, em 11 de março de
1998, no âmbito do Programa de Apoio à RMstruturaçâo e ao Ajuste F"JSCBI dos Estados, no valor total
de R$120.000.000,00 (cento e vinte rnilll6es de
reais).
Sela de Reuniões da Comissão, 21 de maio de
1998.- Geraldo Melo, Presidente - Júnla llar!M,
Relatora - Flaviano Melo -l.lldlo Coelho.
ANEXO AO PARECER~ 286, OE 1998.
· Faço saber que o Senado Federal apnM,u, e
• Presidente, nos termos do art 48,1tem 26,
eu,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• , DE 1998
Autoriza o Estado do Amazonas a
contratar operação \le refinanciamento de.
dívidas do Estado, consubstanciadas no
contrato de confissão, promessa de as·
sunção, consolidação e refinanciamento
de dívidas, celebrado com a União, em 11
de março de 1998, no âmbito do Progra·
ma de AJ)olo à Reestruturação e ao Ajus·
te Fiscal dos Estados, no valor total de
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões
de reais).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Amazonas autorizado a
contratar operação de refinanciamento de dívidas do
Estado, consubstanciadas no contrato de confissão,
promessa de assunção, consolidação e refinancia·
menta de dividas, celebrado com a União, em 11 de
março de 1998, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
.' /
Art. 2" A operação de crédito referida obederá
às seguintes condições financeiras:
I - valor da dívida a ser adquirida pela União:
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais),
que corresponde ao valor do empréstimo junto à
Caixa Econõmica Federal _ CEF, concedido ao amprao do Voto CMN n• 162, de 1995, comprometen·
do-se o Estado a arcar junto à CEF com os encargos originados entre a data de liberação dos recur·
sos pela referida instituição financeira e a respectiva
assunção pela União.
11 - encargos:
a) juros: 6"/o aa. (seis por cento ao ano);
b) atualização do saldo devedor: mensalmente
pelo !GP-01;
III - prazo: trezentos e sessenta prestações
mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira
trinta dias após a data de assunção pela União, e as
demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes;
IV - garantias: as receitas próprias do Estado,
as transferências constitucionais e os créditos de
que trata a Lei Complementar n• 87, de 13 de se·
lembro de 1996;
V - condições de pagamento:
a) lUIXllnzaçáo ~ 20% {vi1!e por cento)
do vabr da dMla, correspondente a R$24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais), na forma estabelecida na Cláusula Oitava do conttato;
b) amortização: em parcelas mensais, pela Tabela Prfce, limitadas ao dispêndio mensal de 1112
(um doze avos) de 11,5% (onze inteiros e cinco déci·
mos por cento) da Receita Uquida Real do Estado.
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Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos
e setenta dias, contado da data .de sua public;ação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - 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)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Item 4:
Primeiro dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui·
ção n• 28, de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador Mauro Miranda, que attera
a redação do art. 69 da Constituição Federal
(direito à moradia), tendo
Parecer (em primeiro turno) favorável,
sob n• 279, de 1997, da Comissão de Cons·
tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma,
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante três
dias úteis, em fase de discussão em segundo turno,
quando poderão ser oferecidas emendas que não
envolvam o mérito.
Transcorre hoje o primeiro dia de discussão.
Em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão
terá prosseguimento na próxima sessão deftberativa.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Item 5:
Primeiro dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui·
ção n• 32, de 1996, tendo como primeiro sig·
natário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que attera a redação dos §§ 1° e 2" do
art. 143 da Constituição Federal (serviço civil
obrigatório),lendo
Parecer sob n• 242, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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, Relator: Senador Romeu Tuma, oferecendo
·
a redação para o segundo \Umo.
A Presidência esclarece ao PlenáriO que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento lnter·
no, a matéria conslará da Ordem do Dia durante três
dias úteis, em fase de discussão em 'segundo turno,
quando poderão ser oferecidas emendas que não
·
·
' '
envolvam o mérito.
Transcorre hoje o primeiro dia da discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa) . ·
Não havendo quem peça a palavra, a discus·
são lerá prosseguimento na próxima sessão deliberativa.
· ·
A matéria conslará da Ordem do Dia da próxi·
ma sessão para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (C3rtos Patrocínio) -

hem6:
Discussão, em turno único, da redação
final do Projeto de Resolução n• 29, de 1998
(apresentada pela Comissão Diretora como
·conclusão de seu Parecer n• 239, de 1998,
Relator: Senador Carlos Palrocfnío), que au·
loriza a República Federativa do Brasil a con·
tratar operação· de crédito externo com o
Banque Nationale de Paris - BNP, no valor
equivalente a sete milhÕes, treze mil e cem
dólares norte-americanos, de principal, des·
linando·se os recursos ao financiamento
·parcial do Programa de Banco de Testes
para Desenvolvimento de Propulsores de
·
·
Satélites.
A Presidência esclarece ao PlenáriO que pode·
rão ser oferecidas emendas à matéria até o encerra·
mento da discussão.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Concedo a palavra, par.. discutir, ao eminente
Senador Lauro campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- OF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sr's. e Srs. Senadores, no mundo das carências hu·
manas, em que o medieval ainda se encontra presente na modernidade, através de doenças como a
dengue e a hanseníase e da fome epidêmica, no
mundo ensandecido gastaram-se, após a Segunda
Guerra Mundial, US$1 O trilhões em guerras, em ar·
mamentos e em conquistas vãs do espaço, de onde
se tiram f'l!ografias para mandar para o mundo ln·
cauto e enganado.
·
Aqui, o Presidente Samey fez um discurso monumental, mostrando como, na América le~n~, O!S·
tão sendo acirradas antigas e falecidas disputas en-

tre Brasil.e Argentina, entre os diversos países, para ·
que os Estados Unidos vendam armas. O Brasil acaba de comprar US$2 bilhões em armas; o Chile, vinte e tantos aviões, e assim por diante.

U~ das acu~çÕes f~itas pelo ex-Presidente
e Senador José Samey foi, justamente, de que a
ALCA está pretendendo vender armas. O Projeto Si·
vam já nos levou US$2,400 bilhões, que tivemos que
pagar à Raytheon, p~utora de armas.
Jeremy Rifkin afirma que se a NASA fosse desmontada, 2 milhões e 800 mil norte-americanos
perderiam os seus empregos. de modo que a economia de guerra continua sendo o esteio da economia do Estado keynesiano e desse capitalismo
·
em fim de linha.
Eu, portanto, só poderia votar contra esse pro·
jeto e sua aprovação, como tenho feito sistematica·
mente com todos aqueles que contribuem para au·
mentar a dívida externa brasileira, contra a qual mi·
lhares de europeus se reuniram, na semana passa·
da, para protestar e pedir o perdão do endividamen·
to externo dos países pobres. Lá dentro, na reunião
da OMC, as grandes autoridades, inclusive o nosso
Presidente, encontravam-se surdas aos clamores da
rua. Na Europa sem MST - não me consta que o
MST tenha se transportado para a Europa - pes·
soas foram para a rua protestar contra esse endivi·
damento desvairado e contra o pagamento da dívida
externa que nos sacrifica.
Muito obrigado:
O :SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Continua em discussão a matéria. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.·
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, a redação final é considerada definitiva·
mente aprovada, sem votação. ~~~ !ermes do ert.
324 do Regimento Interno.

F"tca consignado 'o vete ·:~~t:ra!'io do eminer.t~

campos.
A. matéria vai à promulga·. 1c·.

Senador Lauro

É a seguinte a rr.,"!.~P. ~.provada:
· REDAÇÃO FINAL DC :-~~J~O
. DE RESOLUÇÃO NO·.~. :'E 1 S!'~
Faço saber que o Senac" i-'!<!cra1 ap!'1lvou, e
·eu, Prestdente; nos termos do ~'!. ~a. a" AeQímento
lntemo, promulg() a seguinte
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RESOLUC.l.O N• , OE 1998

Autoriza s República Federativa do
Brasil a contriitar operação de crédito ex·
temo com ci Banque Nalionale de Paris _
BNP,
no
valor
equivalente
a
US$7,013,100.00 (sete milhões, treze mil e
cem dólares norte-americanos) de princi·
pai, destinando-se os recursos ao financiamento parcial do Programa de Banco
de Testes para Desenvolvimento de Propulsores de Satélites.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos lermos da Resolução n• 96, de 15 de de·
zembro de 1989, restabelecida pela Resolução n•
17, de 5 de junho de 1992, ambas do Senado Fede·
ral, a contratar operação de crédito externo com o
Banque Nationale de Paris _ BNP, no valor equiva·
lente a US$7,013,100.00 (sete milhões, treze mil e
cem dólares norte-americanos) de principal, desti·
nando-se os recursos ao financiamento parcial do
Programa de Banco de Testes para OesenvoMmento de Propulsores de Satélites.
Art 2" A operação de crédito externo a que se relere o artigo anterior tem as seguintes caracteristíc:as:
I - devedor: República Federativa do Brasil;
11 - natureza jurídica do contratante: pessoa jurídica de direito público interno e externo;
III - credor: Banque Nationale de Paris _ BNP;
IV - garantidor: Compagnie Française pour le
Commerce Extérieur- Coface;
V- natureza da operação: financiamento externo;
VI - finalidade: financiar parcialmente o Progra·
ma de Banco de Testes para OesenvoMmento de
Propulsores de Satélites e 100% (cem por cento) do
prêmio de seguro de crédito à Compagnie Française
pour fe Commerce Extérieur- Colace;
VI!- valor: US$7,013,100.00 (sete milhões, treze mil e cem dólares norte-americanos) correspondentes a 80% (onenta por cento) dos bens e servi·
ços e US$453,100.00 (quatrocentos e cinqüenta e
três mil e cem dólares norte-americanos) correspondentes ao seguro de crédito;
VIII -juros:
a) período preliminar: 0,75% a.a., (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) acima da Libor
de um, dois, três ou seis meses, conforme o caso,
contado a partir de cada desembolso, até 3 de fevereiro de 1999;
b) período de pagamento: 7,44% a.a., (sete ín•eiros c quarenta e quatro centésimos por cento ao
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ano) sobre o saldo devedor no Inicio de cada período de seis meses;
IX- comissão de administração: até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor financiado;
X - comissão de compromisso: até 0,5% a.a.,
(cinco décimos por cento ao ano) sobre a parcela
não utilizada do contrato, contada a partir da data de
sua assinatura e calctJiada com base no saldo não
utilizado no inicio de cada periodo de seis mesés;"
XI - despesas gerais: as razoáveis, romnadas a
0,1% (um décimo por cento) do valor da operação;
XII -juros de mora: 1~- .11.a., (um por cento ao
ano) acima da taxa operacional;
XIII - condições de pagamento:
a) do principal: em dez parcelas semestrais
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 3
de agosto de de 1999;
b) dos juros: semestralmente vencidos em 3 de
fevereiro e 3 de agasto de cada ano;
c) da comissão de administração: pagável quarenta e cinco dias após a aprovação da operação no
Registro de Operações Financeiras- ROF;
d) da comissão de compromisso: semestral·
menttt antecipada, até o quarto mês do inicio de
cada período;
e) das despesas gerais: após a aprovação da
operação no Registro de Operações Financeiras _
ROF, mediante comprovação, devendo ser pagas
em reais, exceto aquelas incorridas no exterior que
só possam ser pagas em moeda estrangeira.
'Art. a• A contratação da operação de crédno
externo a que se refere o art. 19 deverá eletivar-se
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias
contado da data de publicação desta Resolução.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Item 7:
Discussão, em turno único, da redação
final do Projeto de Resolução n• 30, de 1998
(apresentada pela Comissão Oiretora como
conclusão de seu Parecer n• 240, de 1998,
Relator: Senador Carlos Patrocínio), que Bll·
toriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de créd~o externo no valor de cinQüenta e um milhões, trezentos e
dezena mil, cinqüenta dólares norte-americanos e onenta e ono centavos junto ao
Peene Wertt GmbH (Programa de Reapare!hamento da Marinha).

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

369

A Presidência esclarece ao Plenário que pode·
rão sl!r oferecidas emendas à matéria até o encerra·
mento da discussão.
Discussão da redação final. (Pausa)
Não· havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de
emendas, a redação final é considerada definitiva·
mente aprovada, mesmo sem votação, nos termos
do art. 324 do Regimento Interno.
Consigno, mais urna· vez. o voto contrário do
eminente Senador Lauro Campos.
A matéria vai à promulgação.

. sessenta e três mil, seiscentos e dez dólares norte. americanos e dezoito centavos), a título de sinal;
III- juros: opção do devedor entre:
a) até 1% a.a. (um por cento ao ano) acima da
Ubor semestral para dólares norte-americanos, inci·
. dente sobre o saldo devedor do principal, a partir da
data de cada desembolso;
b) CIRR, para dólares norte-americanos, de prazo de cinco a oito anos e meio, a ser focada na data de
assinatura elo contrato, incidentes sobre o saldo devedor elo principal, a partir de cada desembolso;
V - seguro de créditcr. até 5,5% (cinco Inteiros
e cinco décimos por cento), llat calculado com base
nos valores totais de cada contrato comercial;
É a seguinte a matéria aprovada:
VI- juros de mom: até 1% aa. (um por cento
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
ao ano) acima da taxa operacional;
RESOLUÇÃO Nt 30, D~ 1998
VIl "' condições de pagamento:
a) do sinal.: após a aprovação do registro da opeFaço saber que o Senado Federal aprovou, e
ração no ROF (Regis1ro de Operações FlnallCeiras);
eu,
Presidente, nos termos do art. 48,
b) do principal: em dez parcelas semestrais,
item 26, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
Iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira seis
· RESOLUÇÃO N" , DE 1996
meses após o respectivo desembolso;
c) doS juros: semestralmente vencidos, junta·
Autoriza a República Federativa do
mente com o principal; ·
Brasil a contratar operação de crédito ex· ·
temo no valor de US$51,318,050.88 (cln• d) do seguro de créditcr. após a aprovação do
qüenta e um milhões, trezentos e dezoito
registro da operação no ROF, diretamente ao credor
mil, clnqilenta dólares norltHmericanos
mediante comprovação.
e oitenta e oito centavos), Junto ao Peene
Art. 3•. A autorização concedida por esta ResoWerftGmbH.
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quareDta diás, contado da data de sua publicação.
O Senado Federal resolve:
Art. 4 1 Esta Resolução entra em vigor na data
1
Art. 1 É a República Federativa do Brasil autode sua publicação; ·
. rizada a contratar operação de crédito externo, no
O SR.' PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Es·
valor de US$51.318,050.88 (cinqüenta e um milhões,
gotada a matéria constante da Ordem· do Dia.
trezentos e dezoito mil, cinqüenta dólares norte·
Passa-se, agora. à apreciação do .Requerimenamericanos e oitenta e oito centavos), junto ao Peeto
n•
347, de 1998,'de urgêncla;fldo no expediente,
ne Werlt GmbH.
·
para o Projeto de Lei da Câmara n• 7 4, de 1997, que
Parágrafo único. Os recursos advindes da opedispõe 'sobre a substituição gradual da frota oficial
ração de crédito referida neste artigo destinam-se ao
de
vefc:Uios e dá outras providências.
financiamento para aquisição de bens e serviços de
Em votação ó requerimento.
origem alemã, no âmbito do Programa de ReapareOs Srs. Senadores e Senadoras que o aprelhamento de Marinha (PRM/11-PPOM).
. vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Art. 2' As condições financeiras básicas da
Aprovado.
operação de crédito são as seguintes:
A matéria a que se refere figurará na Ordem elo
I - devedor. República FederatiVa do Brasil;
Dia
da
sessão do S8!JJfldo ó1a litil subseqüenle, nos
11 -credor: Peene Werlt GmbH (Alemanha);
lermos
'elo art 345, inciso 11, elo Regimento Interno,
III- valor. US$51,318,D-.Ãl.B8 (cinqOenta e um
c:orctlinado
com o art. 4" da Resolução n• 34, de 1995.
milhões, trezentos e dezoito mil, cinqüenta dólares
SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)norte-americanos e oitenta e oito centavos), sendo
Sobre mesa, parecer que será Udo pelo Sr.
US$41,054,440.70 (quarenta e um milhões, cinqüenSecretário em exercfcio, Senador lucídio
Primeiro
ta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro dóPortella.
··
lares norte-americanos e setenta centavos) financia·
dos e US$10,263,610.16 (dez milhões, duzentos e
É lido o seguinte:

a
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PARECER N" 287, DE 1998
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS.
no 071. de 1996 (Oficio PRESIsobre o Ofício
9612163. de 16 de Jllfho de 1996. na origem). do
Pres:aente do Banco Cenrrar do erasr/. rete.-ente'a
so/icitacao c:a Pretenura do Munrcioio de S~o
BemarÍ:Jo do Camoo. "' Estado de SAo Pauto.
objetivando autonzaçao para a e'l!:ss~o de Letras
Financerras do Tesouro do Munrcioio - LFTMISBC.
cujos recursos ser/Jo destinados ao pagamento cta
sétima e oirava carcetas de precatónos judiciais.
bem como aos comoremenros da onmerra à se:cra

·s·

parc~!as.

RELATOR: Senador EDUARDO SUPLICY
1- RELATÓRIO

O Presidente do Banco Central do Brasil. por irtermédio do
Oficio

·s·

n• 071. de 1996 (Oficio PRESI-96/2163. de 16 de julho de

1996. na ongem). encaminhou à Presidência do Senado Federal o
Parecer DEDlP/DlARE-96/ 0736.

--ca

~2

ce ;:;lho ::a

~996.

do

.
Departamento da Divida Pública-·
daauele Banco. referente·;1~plicitacão
da
..............

,-

Prefeitura do Mumcipio de São Bernarao do Camoo -PMSBC. no Esisao
de São Paulo. obietivanao a autorização. am caráter exceocionai. oa
emtssão de letras FinanceiréiS do Tesouro do Mumcioio llFTM I SEC!. r.o
valor de R$ 143.049.720.00 lcento e cuarenta e três mtlhóes cuarenta e
nove mil e setecentos e vinte reais 1. ·1esunando-se cs recursos ao
pagamento da sétima e oitava parcelas de precatórios JUdictais. bem come
dos complementos da primetra à sexta parcelas.
A emissão pretendida deveria realizar-se nas seguintes
condições:
a! quantidade:

143.049 I cento e auarenta e três m:l e
quarenta e nove) LFTMISBC.
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b) modalidade: nominativa-transferível:
c) rendimento:

igual

ao

das

Letras Financeiras do

Tesouro Nactonal -

LFT. cnadas pelo

Decre!o-Lei n• 2.37ô ae 25 ce ncvem:;,rc
de 1987:

d) prazo: até 60 (sessental meses:
e) valor nominal: RS 1.000.00

(um

mil

reais).

a

ser

registrado na Central de Custódia e
Liquidação

Financeira de õitulos -

CETI?
·f) orevisfJo de colocação e vencimento dos títuios

a serem

em1tidos:

DATA-BASE

QUANTIDADE

·VENCIMENTO

02.05.96

01.06.1998 .

02.05.96

01.06.1599

I

02.05.9ô

01.06.2000

·02.05.56

01.05.2001

i

70TAL

TIPO

35.500

p

35.500

p

35.5:>0

~

Z6.549
~43.c.e:

g) forma de colocação: mediante ofertas publicas. nos termos

da Resolução n• 565. de 20 de
setembro de 1979. co Ban:::o
Centr::l do B:asn:
h) auronzaçfJo legisiativa: Lei n• 4A 19. c e 15 de oezer.;brc :e

1995. e Decreto r.• 9.934 ::e 29 ·
de março de 1989.

O Pleito da Prefeitura Mun1:::ioa1 oe São aernarco enco:-:trC!se instruído nos termos da Resolução n• 69. de 1995. oo Senaco Federal.

que ·oiscõe sobre as oceraç6es de crédito interno e externo aos Es:sc:os.

-:
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do Distrito Federal. dos Municípios e de ~uas respectivas autarqwas.
ínclus1ve concessão de garantias. seus limites e condfções da auronzação.
e dá outras providenciaS.··

o·

Parecer

DEDIP/DIAR.E-96/0n6.

su::ra

::1encionacc.

informou cue a operação pretendida se enquadra nos limites previstos nos
arts. 3" e 4° da Resolução n• €9. ce 1995.
Observa. ainda. o referido Parecer.

c::~e:

:) a Prefeitura co Mumcioio oe São Bernardo cc Camoo não
possui divica moctliâria até a oresema ca:a:
11) a emissão de ti!ulos pretencida tr•a reoresentar t.'S•;,
(quarenta e c1nco por cento) da desoesa de caoital estimada para 199€.

Bl) o mercado de títulos es:aduais e municioais

enco~:rava-

se saturado:

;v) o volume exoressivo ca emissão. aliado à falta de
tradição da Prefeitura Cie São Bernardo êo Camoo na cclocacão de ti!ulos
no mercado. poaeria contribUir cara elevar o desâgio.
Efn 30 de outubro do corrente o Senaoor Wilson Kleinübing
solicitou vistas do Of.

··s·

71/96. apresentando voto em separado

conte!l!la uma sugestão de emenda
artrço 2° ::c

~=--o;etc

c~e

de resoiucão cue

à:rescenta três parágrafo5 ao

2~\:"!ZS

e

P~efe!t~~-=

de São

\

Bernardo oc Camoo a emitir LFTM-58. J.. emenca orevé a abertura de
uma conta ba:-~cária especifica onde deverão ser deoositaaos possíveis
pagamer.tos eietuados a titulo de desâgio cu custei rnanceiro oue vent:am
a ser efetuados com recursos desta mesma conta. AlllT!'l disse. o Município
deverá remeter ao Senado Federal e ao Banco Central os documentes
' ·,

.

\

comprobatórios dos pagamentos ce prea:tórios eietuados a:e c mês
subseoúente ao débito lançado em conta vmc:ulada.
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li-VOTO

Tendo em vista denúncias sobre a .indevida destinação ccs
recursos que. arrecadados através da colocação de títulos cúblicos no
mercado. cevariam ser utilizados para c cegamente ce cre:atórics e.
considenmd? o elevado valor a ser autorizado pe!c

Sena~c F~cer;;f

solicitei.

em 04 de f<Nereiro. à Prefeitura do Ml.!nicíoio de S!io Bemertc do Caõ:lc:> o
env1o de listagem nominal contendo a relacão oe todos os credcres c;t.:e
senam pagos. cem como o

detalhament~

do

rr.on:a~ta

da civida de cada

Em resposta a meu oficio. o Frefeito

Mau~icio

~.om.

Soares

informou que o montante de recursos necessário ao pagame:1tO da oitava
parcela de crecatórios judiciais. bem como dos comP!ememos da Pr:meira

à sexta parcelas era de RS i8.446.764.5C !setenta

e, o:to milhões.

quatrocentos e quarenta e seis mil. setecentos e sessenta e cuatro reais

fl

cinqüenta centavos).

Face

a

diferença

entre

o valor

inicialm!!nte

solicitado

·RS 143.049.720.00 Ccento e ouarenta e três Mnhões. ouare:1:a e nove mil e
setecentos e vinte reais) e aoueie ~!timo apresentado pela prefeitura
R$78.446.764.50 (setenta e oito milhões. ouatrocentos e qt:arenta e seis mil.
setecentos e sessenta e quatro rea1s e

c~nqüenta

centavos), após

reavaliação cor mim solicitada. encam1nha! oficio r:• 137/97-GSSUP eo
Presideme do Tribunal de Just1ça do Estaco de São Pa:.:io - T JS? C;.
Vussef Saia Cahali. contendo a úitima relação. fomec1da ce1a PMSBC. cos
'

precatórios a serem pagos. no sentido oe esclarecer o real vaior dcs débitos
reconhecidos por aquela Corte.
Em julho último. o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em atenção a meu expediente ir.forrr.cu c:.:e:
1. Dos 751 processos de orecatórios ca lista ce deveoores aoresentada pela
prefeitura apenas 28 foram analisados.
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2. As princicais discrepãncias. encontradas entre os cálculos do Tribunal e
d... Prefeitura podem

ser assim resur•. '~as:

2.1. quanto aos valores da

a•

parcela. estão subestimados. pela

média. a 32.16% do valor encontrado ce!o Tribuna::
.valor apurado pelo TJSP ............................ RS 6.881.513.71=~00%
.valor acresentado ceia PMSEC ................... R$2.ê5õ.551.57=32. 16%
2.2. quanto aos comclementos. cs valores acresentad:ls cala PMSBC
são. pela média. 39.32% maiores ao cue os acurados oe!o T JSP:
valor acurado paio T.iSP ............................ «.$ 25.339.245.24=1 coo;.,

-

valor apresentado pela PMSBC ................... RS35.3ü1.3 18.90=32. i 5%

2.3. sendo assim. pela média aritméticz: do t:Jtal ::los 28 processos
verifica-se uma diferença a ma ror ce 11.51% no total daqueles valores

em

relação ao apurado pelo TJSP:
.valor t_otalaourado oelo TJSP ............... R$ 25.339.245.24=100%
.valor total apresentado pela PMSBC .... R$35.301.318.90=32.16%
3. Em sua conclusão o TJSP iniorma oue os valores aoresentados cela
PMSBC drvergem daqueles oue per amostragem. ioram acurados.

Acesa r de. pela média. haver uma diferença de 11.51% entre o
T JSP e a PMSBC. ao analisarmos mais detidamente cs cálculos do Tribunal
encontramos discrepãncias de até 468.84%. a mais. no valor calculado peia
prefeitura. O T JSP também ressalta ·aue os valores apontados referem-se a

28 processos. setecionados dentr= aaueles em que já lrouve c:jfculo c:e
aourac~o

de ins!Jficiéncia. com valores

~cima

de P!87.51S.te·.

Ante tais crrcunstãncias. i'1stei a Prefeitum de

São Bernard::

a conta:ar o Tribunal de Justiça de São Paulo oojetivando sanar as
divergências anteriormente apontadas.

No dia 5 de maio do correme. o Presra~nte do Tribunal de
Justiça. Dr. Dirceu de Mel!o. através do c.fi:::o G-5331DEMA ~ .1 envrou-me
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nova re!<!Çã:l onde são analisados mars 3~ oroces~cs atingrl"'do ao va!cr
de RS 23.166.243.67 (vinte e tres milhões. cento e sessema e cito mH.
duzentos e quarenta e tres reais e oitenta e sete centavos).

Sendo de competência t!esta Comrssão a iniciativa de projeto
de resolução referente ao exercício· da atribuicão orivativa é: Sena::lo
Federal orevista no art. 52. in.ciso V a IX. d3 Constr!uicão Federal. Face !:C
excosto. !"'"l::tnifesto-me favoravelmente à aorcvacáo co

::J 1ei!o

da P•P.feitura

de São Bernardo do Campo nos termos do segutnte Projeto de Resolução.

PROJEtO DE RESOLUÇÃO N" 55, DE 1998
a Prefeitura eo r..tunocipio ce sao
Bemaroo do Camco. no Estado de S~o Paulo. a
em~ir.
meoiante cfertas cúblicas. Letras
Finance~ras · dO Tesouro .:o Municipto LFTM 1 SSC. cu1os recursos serão cestir.acos
ao pagamenro da oitava parcela de precatorios
judiciais. dos processos. .aQui r.omeados. be":l
como oe seus complementos da pnmeira a
sexta carcelãs. •

Autori~a

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1~. É o Município de São Bernardo do Camco. no Estado
de São Paulo. autorizado. nos termos da Resolução n• 69. de 1995. do
Senado Federal. a emitir Letras Financeiras do Tesc~ro ::c Municfcic LFTM I SSC. destinando-se os recursos ao pagamento da oitava parcela
de precatórios Judiciais. bem como dos comolementos da onme1ra

a sexta

parcelas.

Art. 2• A emissão realizar-se-á nas seguintes condições:

a) quantidade: 57.389 (cincüenta e sete mil. trezentos e

oitenta e·nove) LFTM I SSC:
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bi muddítdade: nomtna!lva-transferivet:
cJ rendimento:

igual ao das letras
Tesouro

Finance~ras

Nactonal- LFT.

cnadas

do
:-:elo

Decreto-Lei r.• 2.376. de 25 de novembro

di prazo: até 60 !sessenta) meses:
eJ valor

nommal: RS 1.000.00

mrl

(um

reatsi.

a

ser

regtstraoo na Central de Custódia e
Lioutdação Finance!Ta

ce Títulos

-

CETIP
f) previsão de colocação

e

venc1mento dos títulos a serem

emiiídcs:

DATA-BASE

I·
I

VENCIMENTO

QUANTIDADE

02.0ô.S8

I

01.07.2000

~~.347.:05

02.06.98

01.07.2001

~4.347.25

02.0ê.98

01.07.2C02

'~.34?.::.:3

p

02.0ô.9S

Oi.07.2003

~~-347.::5

p

I

TIPO

·.-o•~-

g) forma de colocação: mediante oíertas públicas. nos
!ermos da Resoiuçãc r.• 555. ce
20 de setembro de 1979. do Banco
Central do 8rasit:
111 autonzação leg1slat1va· Let n• ~ .<!19. de 15 ce dezembro

ce ~ 995.

·.= Dec:-e:~ ~,. 9.934.

de 29 de m:1rço ce 1989.

§ 1•. As emissões autorizadas por esta Resolu;ão somente
serão regtstradas e colocadas no mercado de titules. no exatc montante
das despesas com o pagamento dos débitos JUdiciais obeoecica a relação
anexa. calculada pelo Tribunal de Justiça co Estado de Siío Pautv.
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.. § 2•. Os recursos a serem obti~os. oelas c"lr,ois:;Oss .autorizadas
por esta Resolução deverão ser ceposttados em uma coma vinculada
específica para o pagamento dos precatórios. completamente separada das
demais comas aue porventura o Municioio da São Bernardo c:~ Camco - SP
detenha.

.

§ 3".

o valor exatc ccs deságics e/ou custos financeiros.

oue

eventualmente sejam observados nas emissões .e!~t1.1aoas cem base n.:s:a
Resolução. deverá ser d!!cositado ria conta vinculada c::e aue trata o § 2•
com recursos provenientes de outras fcmes de que ciisconna c Municipic
ce São Bemardo do· Campo. pre•1iamoente ao pagamento de qua!ouer
despesa que venha a ser efetuada com os recursos desta ccr.ta vinculada.

§ 4•. O Município de .São Bernardo d::i Cz.moo • SF oeverã
enviar ao Banco Central do Brasil e.à Comissão de Ass~ntcs Eccnõmic::~s
c!o Senado Federal os documentos comprobatórios dos pagamentos de
precatórios efetuados até o mês subsequente se débito lançado na coma
vinculada.

Art. 3• A presente autorização ceverá ser exercida no prazo
rr.áximo de duzentos e setenta dias a contar ce·sua ot..:b!icz~:.
Art. 4• Esta Resolução entra em yigor na data · de . sua
publicação.
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ANEXO I
Ordem

Processo EP

I

Total a pagar {RS)

I

Cronológica

014182(83

4754f87

141.537.79

044182f83

:!354/92

:;4.~84.75

C68f82/83

4579/86

274.002.73

090/82/63

6365(94

272.953.65

097/82/63

3743195

319.7755.95

109/82/83

2996/93

594.739,73

109/62/83-A

2998/93

907.761,88

017/63/84

3327192

346.260.75

019/83/84

4694/88

347.365.25

023/83f84

841/91

221.941.76

024/63/64

4507/86

I

067f83f84

1304f88

I
I

720.470.49
2e5.292.09

i

094163/64

1621/92

108/83/64

I

504.327.28

385/92

177.006.53

122/83/84

482/92

292.8S4.6S

129/83/84

774/92

433.8~.71

171!83/84

297~/93

7.3G4.3ü1.5:;

192/83/84

3210192

~52.460.33

022/84185

5097/84

155.832.15

038/84185

5741184

243.775 03

063/84/65

550/85

501.659.35

064/64/65

56ô/85

170.875.82

065/84/85

565185

3.409.128.91

079/84/85

1399/85

224.134.08

094184/85

2142/85

i

439.327.42

3366/65

I
'

295.015.45

118/64/85
036165/86
047/85/86
006/86!67
018/86187

!

457.236.59

I

4500/655

I

7217/65

240.845.38

3169/86

544.610.!:1

3722'e5

323.7~2.37

I

I

i

'I
I
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029/86/87

J

073/86187

I

070/87/87

379

4251/66

:!17.755.1:!

. 2883/87

. . 271.647.85

3444188

, .528.512.63

2661/88

612.730.87

:!413.'86

255.C97.<:2

039/83184

107/93

904.598.2S

065/83184

3924/93

1.185.239.57

C95/2:!1E~

e6o~:ss

l

002/88/89
308181/82

::::.~s~-~3

'

125/83184

3748191

214/831!!4

96192

130.390.31

015184/85

4Sni84

1.203.638.07

074/84/85

1112185

66.925.14

079/84,/85

1399/85

471.0'?'\ .7'?

0331855/86

1133/86

1.740.713.96

2007/86

2.107.930.93

C47/86i67

35Sêi86

695.CS4.37

056/8õ187

1228/87

299.906.66

081/!!6i67

3203/87

1.173.3õ0.70

009/88/89

3997/88

311.394.47

095181/82

. 1219/87

1.738.684.35

1031821!!2

~220/Ei

3Sô.672.ê4

078/82183

31301Si5 .

s7s.ss;.c,,

076/85/86

100/82/S:l

I '

,,

102182183
.'

002183/84

\

098/83/84
012184/85

-

'
i

273.510.58

3.5~7.C69.255

69/92

i

3.104.859.11

3612192

I

1.75S.4C0.17

:

I.

4.203.923.64

,:

I

1.483.571.89 .

1459/92
..

.~7<:/84

132184/8~

06218õ/87

I

691/52

\.

~

1.198.991...::0 .
339.085.33

034/87186

2424/87 ' .......
6145iZ7 ·

õ.3S3.C28.47

0655/87/88 .

3237/88

~ .893.295.05

013188/89

4405/88

851.681.31

TOTAL

•

57.:!!!9.002.!!2
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ANEXO I
Ordem

Processo E?

Total a pagar (RS)

014/82183

4754187

141.535.79

044182/83

3354o"S2

Z4.Sô4.75

068/82183.

4579186

274 CC2.7õ

090/82/8~

ê:!ô5/S4

2i2.S53.65

097/82183

3743195

319.785.95

109182/e3

2998193

594 729.73

109182/83-A

2998193

!107.75~.83

3327192

346.280.75

4696/88

347.~66.25

023/83184

&41191

221.941 76

024/83/84

A507/é6

720.470.49

~a71831e~

~~O<tee

:ze:.~;2.:2

094/83/84

1621192

504.327.28

10BIS31!!4

385192

177.'::05.53

122/83/84

4821!12

292.89466

129/83/84

774192

433.896.7~

1711S3.'54

2975193

7 .:!04.301 .:3

192183184

3210/92

152.460.33

022/841~5

5057/84

~55.S32.15

038/84185

:0741/84

343.775.CS

063184185

550185

501.653.35

064/84185

566/85

HC.S75.62

065/84185

565185

3.409.128.91

079/84/85

1399/85

224.134.08

094/84/85

2142185

439.32i.42

,

~8/841e5

3368/85

295 015.45

C38185t-e6

4506/e5

457.:<:ss s;

Cronológica

017/83/84

I
I

019/83184

I

·i

r
'

i

l

I

047/85186

7217/85

240.845.~5

008/86187

316S/8õ

:õ44 610.!11

018186/87

3722/86

323.772.:!7

02918€/87

4251/6õ

3,7 :::.,3
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2883/87

;

070/87/88

344<:/88

I

002/89189

266,/88

308181/82

341318o

255.097.42

039/83/84

107/93

904.598.29

065/83/84

3924/93

1.185.239.57

095/63/84

6608/85

525.455.23

125/83/84

3748/9~

273.5,0.53

214/83/84

96/92

015/84/85

45n'84

1.203.638.07

074/84/85

1112/85

66.S25.14

079/84/85

1399185

471.Cl?í.7i'

033/85/86

1133186

1.740.713.56

078/85/86

2007/86

2.107.930.93

047/Bô/87

3696/!!5

595.094.37

056/86/87

1228/87

299.906,66

081/Sê/87

3203/87

U73.310.70

009/89155

3997/89

311.:;94.<!7

073(86/87

:

271.647,85

i
.

'
:

~

i

:

612.730.87

. !

I

i
j

130.390.31

-·.i

095/81/!!2

I

1215187

u:38.BB4.35

103181/82

I

1220/87

356.672.64

078182183

I

3130/95

975.999.01

100/82/83

Ir.

691192

3.517.0€9.25

•. 102/82/83

I

êS/92

3.104.6iiS.1 i

002/83/84

3612/92

C98/õ3/S4

":455/$2

4.~03.i23.€4

012/84/85

4477/84

1.483.571,89

132/84/85

3966/85

1.198.591.20

-062/86/87

2424/87

399.065.39

034/87/88

6145/87

1.393.028.47

C65/87/SS

3237/65

1.893.295.05

013/88/89

4405/BS

851.681.3~

IOTAL

I

i.528.512.€3

~

1.759.400.17

57.329.002.82

.,
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
OFÍCIO "S" N.0 71, DE 1996
ASSINARAM O PARECER, EM 19 DE MAIO DE 1998, OS SENHORES
SENADORES:
01· PEDRO PIVA: Presidente
02·EDUARDO SUPUCY: Relator

03 ·JOSÉ EDUARDO OUTRA
04 ·JONAS PINHEIRO
05 ·LEONEL PAIVA
06 • DJALMA ·a·ESSA
07 • BE.LLO PARGA
08 ·GERSON CAMATA

09 • VILSON KLEINÜBING
10 • ELCIO ALVARES
11 ·JOÃO ROCHA
12 • ESPERIDIÃO AMIN
13 ·JOSÉ SAAD
14 ·JOSÉ BIANCO

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR Vll.SON KLEINÜBING

Na Comissão de Assuntos Eeonõmicos sobre o Oficio
"S" n° 071, de 1996 (Oficio PRESJ-9612163, de 16 de
julho de 1996, na origem), do Presidente do Banco
Central oficio PRES!-9612163, de 16 de julho de 1996,
na origem), do Presidente do Banco Central, que
encaminha solicitação da Prefeitura M~nicipal de São
Bernardo do Campo-SP, de · que seja autorizada a
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Município
• LFTMISBC, cujos recursos serão destinados ao
pagamento da sétima e oitava parcelas de precatórios
judiciais, bem como dos complementos da primeira a
sexta parcelas.

I· RELATÓRIO

A matéria em epígrafe diz respeito à solicitação da Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo-SP, de que seja concedida autorização deste Senado
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ã emissão de· Letras Financeiras do Tesouro do Município - LFrMISBC,

cujos recursos serão destinados ao pagamento da sétima · e oitava parcelas de
precat6rios judiciaiS, bem éomo dos complementos da primei!a sexta parcelas,
usando da prerrogativa conferida pelo ParAgrafo Unico do art. 33 do Alo das
Disj,osições Constitucio~ais Transitórias. ·
·
.

a

I

"

•

•

O processo encontta-se devidamente, instruido, tendo sido designado
rdator o eminente Senador Eduardo Suplicy, que concluiu por parecer favorável,
11os termos do Projeto de Resolução do Senado apresentado ã esta Comissão de
Assuntos Econômicos.

Eo relatório.

'.

II-VOTO
. Nio obstante o pleito do município de São Bernardo do Carnpo-SP esteja
em conformidade com os dispositivos . legais pertinentes ã matéria de ordem
econômica-fmanceira, devemos ter o máximo de cuidado para que as decisões do
Senado Federal não venham a ser utilizadas como escudo para a proteção de atos
contrários ao texto constitucional, uma vez que a emissão de novos títulos públicos
. estaduais e municipais está completamente proibid.i até 31 de dezembro de 1999,
-pdo art. s• da Emenda Constitucional n• 3, de 1993.,
'

Desta forma, a garantia do cumprimento da Constituição Federal
significa não a proibição da emissão pretendida pelo Município de São Bernardo do
Campo-SP, uma
que o art. 5° ,da Emenda Constitucional n• 3, de 1993, permite
a emissão de títulos para os fins específicos do' refmanciamento de cPorigações desta
natureza já existentes ou para o pagamento dos precatórios judiciais pendentes de
pagamento na data de promulgação da Constituição, em até 8 parcelas anuais,
~ e sucessivas, como o presente caso, conforme facultou o art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

m

·Portanto, o fiel cumprimento da Constituição Federal significa a garantia
de que os recursos a serem captados ·por esta emissão sejam utilizados
exclusivamente nos fins a que se destina. ·
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Nesse sentido, inclusive, a Resolução n° 69, de .1995~ deste Senado
Federal, determina que, sem prejuízOs das demais penalidades legais, a utilização
dos recursos obtidos pela emissão de títulos destinados ao pagamento de p~tórias
em outra fmalidade que não o pagamento dos precatórios, implicará na
obrigatoriedade 'da entidade emissora promover o imediato resgate de tais títulos.
Sendo assim, não cabe discutir aqui o mérito da autorização da emissão
pretendida pelo Município de São Bernardo do Campo-SI' especificamente, uma vez
que, é:omo já salientamos, ela é justa e encontra-se devidamente respaldada pela
legislação pertinente, não obstante os alertas do Banco Central sobre a saturação do
mercado de títulos públicos estaduais e municipais, e sobre o elevado volume a ser
emitido, em tomo de RS 143 milhões e que representa 45 o/o das despesas de capital
orçadas pelo Município para o presente exercício. Elementos estes, que somados à
falta de tradição do Município de São Bernardo do Campo-SP na emissão de títulos,
uma vez que até o presente o Município não possui dívi~\ mobiliária, poderão
\
acarretar em níveis eleyadíssimos de deságio.
Muito embora sejam grandes os riscos para o Município, e que poderão
representar custos financeiros elevadíssimos no futuro, não há como se negar a
autorização solicitada. O que o Senado Federal tem a obrigação ~e fazer é criar
mecanismos que garantam que os recursos a serem obtidos sejam exclusivamente
aplicados no pagamento dos precatórios judiciais pendehtes de pagamento na data
de publicação da Constituição, uma vez que isto sim, significará o perfeito
cumprimento da Constituição Federal.
Portanto, acreditamos ser indispensável a inclusão dos seguintes
paráSrafos ao art. 2° do Projeto de Resolução do Senado Federal, apresentado pelo
eminente <::::ado Eduardo Suplicy, em adição ao atual Parágrafo Único, já
existente:
"Art. zo ................................................................ _. ............................

§ 2° Os recursos a serem obtidos pelas emissões autorizadas por esta
Resolução deverão ser depositados em uma conta vinculada específica para o
pagamentos dos precatórios, completamente separada das demais contas que por
ventura o Município de São Bernardo do Campo-SP detenha.
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§ 3° o valor exalo ' dos deságios e/ou custos. financeiros que
eventualmente sejam observados nas emissões efetuadas com base nesta Resolução,
deved .. ser depositado na conta vinculada, de que trata o § 2°, com lCCIIISOS
provenientes de outras fontes de que disponha o Município de São Bernardo do
Campo, previamente ao pagamento de ·qualquer despesa que venha a ser efetuadas
com os recursos desta conta vinculada.

.§ 4° O Município de São Bernardo do Campo-SP, deverá enviar ao
Banco Central do Brasil e a Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal
os documentos comprobatórios dos pagamentos de precatórios efetuados até o mes
subsequente ao ..débito lançado na conta vinculada."

Acredito que somente assim teremos a garantia de que os recursos a
serem captados serão exclusivamente utilizados no pagamento dos precatórios, pois
os mesmos não serão confundidos com .·outras dispÕnRitidades fmanceiras do
Município, mas mantidos em uma outra conta vincll\~ especificamente ao
pagamentos dos precatórios. Quero deixar claro que tal conta será de livre
movimentação por parte do próprio Município, sendo vinculada ao pagamento dos
precatórios e não 'vinculada a outro órgão ou entidade municipal, nem estadual ou
federal. A conta vinculada significa que somente poderão ser efetuados saques para
o pagamento dos precatórios e não para qualquer outro objetivo, por mais justo que
seja, uma vez que a Constituição Federal o proíbe.
Com a inclusão deste parágrafo teremos inclusive reais condições para
uma perfeita fi~calização da ·destinação dos re~os captados e para que seja
exigido o imediato resgate dos dtulos, caso os recursos sejam desviados para outras .
· finalidades, cOmo determina § 4° do 'art.: 16 da Resolução n/ 69, de 1995, do
Senado Federal.

o

A necessidade do depósito na conta vinculada dos valores dos deságios
que eventualmente sejam observados, com recursos provenientes de outras fontes
que o Município disponha, significa uma precaução para que no futuro não sejam
solicitadas novas autorizações para o pagamento de precatórios que não se consiga
pagar em função da insuficiência de recursos, 'criando . assim uma cadeia
interminável de emissões para cobrir ,o deságio de emissões passadas para o
pagamento dos precatórios.
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.Somente com a inclusão dos parágrafos acima, acredito ser possível
termos garantias do efetívo cumprimento da Constituição federal, de forma que a
inclusão dos mesmos é indispensável na aprovação da solicitação do Mtmieipio de
São Bernardo do Campo-SP.
Assim, ante o exposto, declaramos de forma explídta nosso voto
favorável ao pleito do Município de São Bernardo do Campo-SP com a inclusão dos
dois parágrafos a~ima na Resolução do Senado federal que venha a autoriz3r a
emissão pretendida.

Senador

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO úNICO,
DO REGIMENTO INTERNO.
Relatório

Da COMISSÃO OE ASSUNTOS ECONOMICOS,
sobre o Offcío •s• n• 071. de 1996 (Otrcío PRESIg612163, de 16 de julho de 1996, na origem}, do
Presidente do Banco Central do Brasil. referente 8
solicitação da Prefeitura do Munic/pio de ~o
Bernardo do campo, no Estado de ~o Paulo,
objetivando 8utorizaçl1o para a amimo de Letras
FinanCeiras do Tesouro do Municfpio - LFTMISBC,
cujos rectJrSOs serllo destinados 80' pagamento da
st!tima e oitava parcelas de precat6rios judiciais, bem
como dos c;omp/ementos da primeira ii sexta
parcelas.

RELATOR: Senador EDUARDO SUPUCY
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1- RELATÓRIO
O Presidente do Banco Central do Brasil, por intermédio do
Oficio

na

•s· n° 071, de 1996 (Ofício PRESI-96/2163, de 16 de julho de 1996,

orlgem),
encaminha' à Presidência
do Senado Federal o Parecer
.
.
;

DEDIP/DIARE-96/ 0736, de ·12 dé julho de 1996, do Departamento da

Dívi~. Pública

daquele Banco, referente a solicitação da Prefeitura do

Município de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, objetiv1iJndo
:

..

seja .autorizada, em caráter excepcional, a emitir letras Financeiras do
Tesouro do Município (LFTM I SBC),

no valor de RS 143.049.720,00 (cento

e quarenta e três milhões, quarenta e nove mil e setecentos e vinte reais),
destinando-se os recursos ao. pagamento da sétima e oitava parcelas de
precat6rios judiciais, bem como dos complementos da primeira à sexta
parcelas.

A emissão pretendida realizar-se-á nas seguintes condiçlies:

e) quantidade: 143.049 (cento e quarenta ·e três mil e
quarenta e nove) LFTMISBC;
b) modalidade: riominativa-transferivel;
c) rendimento: Igual ao das Letras Financeiras do Tesouro·

Nacional -

LFT, criadas pelo Decreto-lei n°

2.376, de 25 de novembro de 1987
d) prazo: até 60 (sessenta) meses;

e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais), a ser registrado
na , Central de Custódia e liquidação
Financeira de Títulos - CETIP;
f) previsáo de colocaç&J e vencimento dos titulas a serem

emitidos:
DATA-BASE

VENCIMENTO

02.05.96

. 01.06.1998 .

35.500

p

02.05.96

01.06.1999

35.500

p

QUANTIDADE

TIPO
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02.05.96

01.06.2000

35.500

p

02.05.96

01.05.2001

36.549

p

TOTAL

143.049

g) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos

da Resolução n• 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei n• 4.419, de 15 de dezembro de

1995, e Decreto n• 9.934, de 29
de março de 1989.

Encontra-se

o pleito instruído nos termos da

Resolução n• 69,

de 1995, do Senado Federal, que "Dispõe sobre-as operações de<rédíto
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municlpios e de suas

respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e
condições de autorização, e dá outras providências. •.

O Parecer DEDIPIOIARE-96/0736, supra mencionado, informa
que a operação pretendida se enquadra nos limites previstos nos arts. 3° e
4" da Resolução n• 69, de 1995.
Observa, ainda, o referido Parecer, que:
I) a Prefeitura do Municfpio de São Bernardo do Campo não
possui dívida mobiliâria atê a presente data;

11) a emissão de títulos pretendida representa 45% (quarenta e
cinco por cento) da despesa de capital estimada para 1996;
III) o mercado de títulos estaduais e municipais encontra-se
saturado;

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

IV) o vo"lume expressivo da emissão, aliado à falta de tradição

'

da Prefeitura de São Bernardo do Campo na colocação de títulos no
''
mercado, pode contribuir para elevar o deságio.

li-VOTO

Compete a esta Comissão a Iniciativa de projeto de resolução
referente ao exercício da atribuição privativa do Senado Federal prevista no
art. 52, inciso V a IX, da Constituição Federal. ,
A presente solicitação atende às exigências da Resolução n• 69,
de 1995, anteriormente citada.

.

'

De outra parte, a possibilidade de elevação do deságio na
colocação dos títulos, citada no Parecer DEDIPIOIARE-961760, não me parece
suficiente para que e operaçã? de a-édito não se realize.
configurar

razão

Todavia faz-se oportuno ,condicionar o registro dos títulos do
· Municlpio junto ao Banco Central
à apresentação
das decisões judiciais
,
,,
I
transitadas em julgado, pois parte dos titules cuja emissão está sendo
autorizada pelo Senado Federal, relativa aos complementos da 1• à 6"
parcelas dos precatórios judiciais, basea-s~' em cálculo estimativo, não se
''
constituindo, ainda, em dívidas líquidas e eertas até que a Justiça manifeste-se sobre o assunto.
, :!
,
,
'

Face ao exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação do
pleito da Prefeitura de São Bernardo do Campo, na forma do seguinte

.PROJETO DE RESOLUÇÃO N" · , DE 1996
, AWfrlm a PrefeilliB do Municlpio · de SAo
84mardo do Campo, no Estado de sao Paulo, a
emitr, mediant~ ofertas ·públicas, letras -
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FinanCeiras do Tesouro do Municipio L.FTM 1 SBC, cujos recursos '$értlo destinados ao
pagamento da sétima e oitava parcelas de
precatf>rios · Judiciais,
bem
ctJmo
dos
ctJmplementos da primeira é sexta parcelas.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1•. É ·o Município de São Bernardo do Campo, no Estado
de São Paulo. autorizado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município LFTM I SBC, destinando-se os recursos ao pagamento da sétima e oitava
parcelas de precatórios judiciais, bem ccmo dos complementos da primeira

à sexta parcelas.
Art. 2" A emissão realizar-se-á nas seguintes ccndições:
a) quantidade:

143.049 (cento e quarenta e três mil e
quarenta e nove) LFTM I SBC;

b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro

Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•

2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até 60 (sessenta) meses:

e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais), a ser registrado

na Central de Custódia e Liquidação
Financeira de Títulos - CETIP;

f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

DATA-BASE

02.05.96
02.05.96

VENCIMENTO

01.06.1998
01.06.1999 .

QUANTIDADE

TIPO

35.500

p

35.500

p
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02.05.96

01.06.2000

35.500.

p

02.05.96

01.05.2001
TOTAL

36.549
143.049

p

g) forma de colocação: mediante ofertas públicas, nos termos
da .Resolução n• 565, de 20 de
setembro de 1979. do Banco Cehtral
do Brasil;

h} autorização legislativa: Lei n• 4.419, de 15 de dezembro de
1995, e Decreto n• 9.934, de 29
de março de 1969.

Parágrafo único. As emissões autorizadas por esta Resolução
somente serão registradas e colocadas ilo mercado de títulos, no exalo
montante das despesas com o pagamento dos débitos judiciais apurados em
sentenças transitadas em julgado, previamente apresentadas ao Banco
Central do Brasil, observando-se, ainda, o disposto no parágrafo único, do
art. 33, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no § 4°, do art.
16, da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal.

Art. 3" A presente autorização deverá ser exercida no prazo
máximo de duzentos e setenta dias a contar de sua publicação.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
!. :

Sala das Comissões, em
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Brasília, 04 de fevereiro de 1997.

Oficio n• 040/97

Senhor Prefeito,
Tendo sido designado para relatar o Ofício ·s· n• 71, de
1996, onde a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP requer.
autorização para emitir Letras Financeiras do Município, cujos recursos
serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios
judiciais, bem como dos complementos da primeira a sexta parcelas; solicito
me seja remetida a listagem nominaf, em meio magnético, de todos os
credores que serão pagos, detalhando qual o montante que cada um irá
receber bem como a que parcela da divida representa.
Na oportunidade renovo a V.Exa. meus protestos de
estima e consideração.

/m
;;/tdr~ty
EDUA~ÁTARAzz~PUCY

Senador

Exm• Senhor
MAURÍCIO SOARES OE ALMEIDA
Prefetro Mumctpal de São Bernardo do Campo
São Bernardo - SP
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Brasilía, 18 de março de 1997.

Senhor Prefeito,

Tendo sido designado para relatar o Ofício

•s· n• 71, de

1996, onde a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP requer
autorização para eljlitir Letras Financeiras do Município, cujos recursos
serão destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas de precatórios
judiciais, bem como dos complementos da primeira a sexta parcelas; venho
reiterar os termos do Ofício n• 040197, mediante o qual solicito a V.Exa.
enviar-me a iistageni nominal, em meio magnético, de todos os credores que
serão pagos, detalhando qual o montante que cada um irá receber bem
como a que parcela da dívida representa; considerando que essas
informações são de grande importância para conclusão de meu parecer
dentro do prazo determinado por aquela

Comiss~o.

Na oportunidade renovo a V.Exa. meus protestes de
. estima e consideração.

·.. . j."1l:l~t/d4::J.
Eou~~A~PUCY
Senador

Excelentíssimo Senhor
MAURiCIO SOARES OE ALMEIDA

Prefeito Municipal de São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo - SP
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
OF.l-367/97

São Bernardo do Campo,
em 31 de marco de 1997
Senhor

Senador:

Pelo presente noticiamos o recebimento do oficio n2
040/97, onde Vossa Excelência solicita o envio de listagem nominal, em meio magnético, de todos os credores que serão pagos
com a emissão de Letras Financeiras do Município, incluindo o
detalhamento do montante que cada um irá receber, bem como a
que parcela da divida representa.
O sistema de controle informatizado dos preeat6rios,
não proporciona a emissão da listagem com o detalha:r.ento requerido. Isso porque foi ele concebido, tão-só,
para regular a atualizacão de abater os pagamentos efetivados,
nã·o d~scriminando os valores devidos por parcela como preten·
diào em vosso ofício.
Presen~emen~e.

Ressalte-se, ainda, que não há controle informatizado
de ~ecos os complementos de pagamentos das parcelas. Tal se
deve. tambem. pela impossibilidade de individualizacão do parcela7.en~o. como constante do tópico anterior.
Assim sendo, de~erminamos ao Departamento Jurídico que
reali=e a adequacão do sistema para lhe possibilitar a informacãc. senao com o detalhamento requerido (saldo por parcela!,
ao menos com o saldo total das parcelas, adicionado dos comple·
men-:c-~ poss1veis, ou seja, o saldo de cada .. credor.
Considerando que para a adequacão determinada haverá
de cada conta primitiva e de
está estimado até 19 de abri 1

n~c~~sidade da implantacão manual
t:·~cics c-s pagamentos já efetuados,
~ ~~e~~i~en~o da solicitacão.

Caso Vossa E:.:celência necessite de urna estimativa prévia do total do crédito poderemos fornecê-lo em curto espaco de
tempo; somente a .individualizacão é que será retardada pelo
sistema até então existente.

MAJODE 1998
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.Escusando-nos pela demora, aproveitamos a oportunidade
para renovar a Vossa Excelência
distinta consi·
deracão.
·

Exmo. $r.

Senador EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
Senad·: Federal

Praca do~ três Poderes
BRAS!!.!A - DF
OF.t-S3UV7

S~o Ber"ardo do Campo,
em 18 de abril de lqq7

Pelo presente, em atenç~o A ~olicitaç~o de V.Exa., referenciada no oficio n~ 040/97, tenho a satisfaç=o de encaminhar-lhe a listagem, em meio magnético e por escrita, de todas
as credores oue ser=o paqcs com a.prcduta da emiss~c de Letras
Financeiras do Município de S~c Bernardo do Campo; incluindo a
detalhamentc do montante que,cada um dever~ receber.
Devo observar que o referido atendimento sá foi possível com a imolementaç~o especial de um sistema que permitisse a
realtzaç~o dos cAlculas e da demonstrativo nas moldes solicitado·i. 'Fõl neces'SArio, também. a adaptac;"llo do sh1tema ante a cHverstficaçllc dos critérios na elaboraçllo dos c41culcs pelc"Tribunal de Justiça do Estado de Silo Paula, diante das casos concretos.
Nilo é demais e•olicttar ou~ toda essa situaçllo.se fez
presente poroue o ~lstom~ n=o atendia As exigências da sollcitac:llo. Pela unid4de resoo"s4vel 'foi solicitado um prazo de qo
lnovent,tl dias para o at,."dim.,nto, Que tev., d., ser reduzido
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"par.a

15

(Quinzp)

dias.

em

face

de
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campromi!iSO·

a5$uml~o

com

v.E:ot.a ••
Pr,"S'!oO di :~r. 'Si-''- Que O'S ·crí térios empreq•dos na apura c~~ dos val~res oyardam precis~o com aQuele5 utili~ados pelo
Tribun .. l de .J•Jstic .. do Estado e foram consolidados CQm. fundam~nto
nos '=JlcrJlo15 de liauid.ac;~o COt15t.antetJ dos respectivos
cr~ce5~0'S ~dmtnistr~tiv~s~·de modo oue podem ger di!iponibilita-

dos. r.aso h~j~ n~ces~idade d~"demo"straç~~; o me5mo PD'Sso dizer
das jmport~nci~s pagas cue foram retiradas das ordens de pagamento ..

A oresente listagem é composta dos valores relativos ~
dos orecatàrios e c:omolemento~. gorouanto, ne5te

c i t:avoi

oar.~ela

mom~ntt.J

•

oi

"Sét:tma

oar"Cel.a

j,.\

se

encontra

ou i tada.

005

nos5os

cont~ol~s de orecat0rio5• foram eMcluidos aa~es que neste
vantam~ntl'l con~t-ttõu--se
j~
terem sido paCV3"5 integrdlmente

lecu
P~la aour4cdo de re~ultado negative, Que ~r~c revi5tcs occrtun<ilmetnte.

Obse.-vo, também, Que u 099/83/84 n~o apresenta valer
apenas cara efeito deste ·relatório, em raz~o da llmitaç~o do
crog.-ama. pois. foi aglutinado ao 095/83/84, uma vez que aquele
tinha verbas cuja base de cálculo pertenciam a este.
Há requisitórios em que os complementos aparecem negativos. isso signi#ica Que o valo.- da oitava parcela pode.-á ser
pago a menor.
Assim exclicitando• pretendo espancar eventuais dúvidas
que possam surgir da análise do rol ora encaminhado.
Posto isso. aguardo o desfecho favorável do pedido de
emiss~o das Letras ~inanceiras do Municipio de S~o Bernardo do
Campo. no montante de RS 78.446.764.50 !setenta e oito miJhees,
quatrocentos e QU·ll":i!nta e seis mi 1, setecentos e sessenta e
cuatro reai~ ~ cin~üenta centavos).
,
Ao.- o v<:! i to-mP. da oportunidade
rei ter ar votos de
·el~v~d~ e~tim~ ~ di5tinta ccnsideraç
Atenciosam

E ... mo., Sr ..

Senador EDUARDO MATARAlZO SUPLICY
Sen-id~

F"~der-al

P-ac3 ~o~
SGA3!Ll"'·

Trê~

L'~'"

~~d~r~~
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TOTAL GEJ3AL

Brasília, 28 de abril de 1997.

Oficio n• 137197
Senhor Presidente •

Tendo sido designado para relatar o processo n• Oficio'

·s·

7119ô mediante o qual a Prefeitura Municipal de São Bernardo do

Campo/SP solicita autorização do Senado Federal para emissão de Títulos
'para pagamento da
da 11 a

s•

a• parcela de precatórios judiciais e áos complementos

parcelas e considerando o disposto no artigo 33 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis:
•Att. 33. RessalvadÓS cs créditos de natZJreza allmentu, o
valor dos precatórios judiciais p4!11detrteS da pagamento

na data da promulgaç;fo da
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ConstltiJição, Incluído o remanescente de juros e c:orreção monlltlrta, podn ser pago

em moeda corrente, com atualização, 1111 ptUtaç6es anuais, Iguais e svcuslvas, no
prazo

máximo de oito anos: a partir de 1" de julho de 1SIS, por decislo editada pelo

Poder Executivo até cento e' ~/tenta dias da prÔmulgaç,o da Cons!Hulção.
'

' : I ;

Parágrafo único. Poderão as ent/cbtdes devedoras, para o

neste artigo, emitir, 1111 cada ano, no er.rto montante do
dlspéndlo, títulos de dívida pública não computáveis pva efeito do limite global de

cumprimento do disposto

endividamento."

Considerando

que

esse

MM.Juizo

determinou

o

pagamento dos valores devidos aos aedores daquela Prefeitura, solicito seja
ratificado por essa Corte a relação anexa onde a Prefeitura detalha cada
credor e o valor a ser pago.
'
Na oportunidade apresento a V.~ protestos de estima

e consideração.

E:o:cetentissrmo Senhor
DR. YUSSEF SAIO CAHAU

Presrdente do Tnbunat de Justiça do Estado de São Pauto
S~b Pauto· SP

Ofício n• 285/97

Brasília, 13 de agosto de 1997.

Senhor Preíeito

Em resposta a meu oficio n• 40197 V. Exa. informou que o
montante ·de recursos necessário ao pagamento ela oitava parcela de
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precatórios judiciais devidos pelo Município de São Bernardo do Campo,
bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas perfaz o total
de R$ 78.446.764,50 (setenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e
seis mil. setecentos e sessenta e quatro reais e'cinqüenta centavos).

Face

a diferença entre

o

valor

inicialmente

solicitado

R$ 143.049.720,00 (cento e quarenta e três milhões, quarenta e nove mil e
setecentos e vinte reais) pela antiga administração municipal e aquele
apresentado por V. Exa., encaminhei oficio n" 137197-GSSUP ao Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - ·TJSP, Dr. Yussef Said
Cahali. contendo sua relação visando esclarecer o real valor dos débitos
reconhecidos por aquela Corte.

Em julho último, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em atenção a meu expediente informou, conforme expediente anexo, que:

1. Dos 751 processos de precatórios da lista de devedores·apresentada pela
prefeiiura apenas 28 foram analisados.
2. As principais discrepâncias encontradas entre os cálculos do Tribunal e da
Prefeitura

~odem

ser assim resumidas:

2.1. quanto aos valores da

a•

parcela. estão subestimados. pela

média. a 32,16% do valor encontrado pelo Tribunal:
.valor apurado pelo TJSP ............................ R$ ~.881.513.71 =100%
.valor apresentado pela PMSBC ................... R$2.856.551.57=32.16%
2.2. quanto aos ccmclementos. os valores apresentados pe!a PMSBC
são. pela média. 39.32% maiores do que os apurados pelo TJSP:
.valor apurado pelo TJSP ............................ RS 25.339.245~24=100%

MAIO DE 1998
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:t3. séndo assim, pela média aritmética dó total ~os 28 processos
·verifica-se uma diferença a maior de 11,51% no total daqueles valores em
relação ao apurado pelo TJSP:
.valor total apurado pelo TJSP ......••••••.•,R$ 25.339.245,24==1 00%
.valor total" apresentado pela PMSBC •.•. R$35.301.318,90==32,16%
3. Em sua

co~clusão

o TJSP informa que os valores apresentados pela

PMSBC divergem daqueles que , por amostragem, foram apurados.
Apesar de, pela média, haver uma diferença de 11,51% entre o
TJSP e a PMSBC, ao analisarmos mais detidamente os cálculos do Tribunal
encontramos disaepàncias de até 468,84%, a mais, no valor calculado pela
prefeitura. O TJSP também ressalta •que os valores apontados referem-se a

... 28 processos, selecionados dentre aqueles em que já houve cáleulo de

.

apuração de insuficiénda, com valores acima de R$87.515, 1a·.
'Tendo em vista as recomendaçees da Comissão
Parlamentar
. .
· de Inquérito dos Titules Públicos e considerando a necessidade dessa
Prefeitura efetuar

o pagamento dOs. referidos precat6rios solicito a V. Exa.

contatar o Tribunal do Justiça de São Paulo cbjetivando sanar as
divergências acima apontadas.
Aprove1to a oportunidade ·para apresentar meus protestos de
estima e consideração.

Ilustríssimo Senhor
MS.URiclo SOARES .

Prefeito de São Bernardo do Campo
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campó
SAo Bernardo do Campo - SP
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.OFICIO G-1272/DEMA-1.1
PROCESSO ~32,615197

Em 04

de

~

de 1997

Senhor Senador,
Tenho

a honra de encaminhar a Vossa Excel8ncla u

Inclusas cópias reprográficas eximidas eles autos do processo em epigrafe, referente i
~

itformaçlles prestadas
Assessoria e

Departamento T6cnico •de Ex!tcux!o dos Precatórios

da Stqmda !nstAncla, com Rllaçlo i emtsslo de tftulos para

Çoptador

pagamento de precatórlos fudlcials do Ulllic!pio de Slo Bernardo do Campo.

Aprovelo a oporttllldade para renovar a Vossa
. Excelência protestos de estima

econslderaçlo.

I

i

'.

-

A Sua Excelência o Senhor

Senador EDUARDO MATARAZZO SUPUCY
BRASÍLIA- DF

'
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SERVIÇO TtCNICO DE CONTROLE ge PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DAS
. PREFEITURAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS

lnformaçio n• 512/87
· Proculo G-32.815187
.

I

.

Interessado : Senador Eduudo Uatarau:o SupU;\-

~

. · 1. fm cumprimento ao
cumpre-nos esNrtÇer, prallmlnumeirte, o que ~egur: ·
·

r. despacho de lls. 37.

1.1 - os ofh:los requlslt6rios npedldoa rm processos de Desapropriaç:io lt~ 30/08184 •
. tr1m encaminhados, pelo MM. Juiz de 1' fns(tncia, dltetamente 6s entlcladtt
dcvedoru; ·
1.2 - somente ap6s

a ediçjo do COIIIunicac!o publicada no

D.O.J. de 28106184. vigente

:a

partir de 2 de julho de 1884 (c6pla. n. 779). os precal6rias paSiaram a ter clirigidos
a E. Presldencia do Tribunal de JuaUq,;
'

c;omplem~tam pasuram a ur npedidos a partir da Yi;fncia do
Assento Regimental n•t&SIOI de 20/08181, CUIIIS dlsposiçOes foram lncÍirparadas 110
Regimento Interno do Tribunal dt Juatlça 'do Eslado de S&o Paulo • artigo 337,
lnciao VIl; ·
·
' •·
· ·

1.3 • os requisH6rios

1.4 • os depósitos tm pagamento do feitos nos autos da açto principal. sob a dlrete·
. responsabilidade das entidades dtftdoras (artigo 336, IV do RITJESP), a quem
c:ompete: Onlca e erdusiVImente, e atual!uç&o monet4rla dos d~bHos requlsttados.
por ocasiJo cios pagamentos:
t.~

• .o controle de pagamento dos prec.tclrios. pelo . OEPRE. conslst~ ap~nu na
venficaçio da . Insuficiência ou nao dos depdsllos, de oficio . ou mediante
requerimento das panes. nos itrmos do Comunicado n~ 211/92, publicado no O.O.J.
de 251051112.
.
. ' '.
.

2. Quanto aos valores apresentados
Municipalidade de Slo Bern:ardo do Campo, esclarecemo$ o que segue:

pele
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, 2.1 • da acordo com l~vant3menlo cfelu3do. du 75 I. Ordens CronQiógleu COMI3nlts n3
ret•;io <1~ lia. 05!315 .. apO'nU ""' !AS lo1"3m efatuadoa ,C41eulot de .llJ'U13~0 de
tn\uhct~nc••· dt conform•dad<' cem o 3r1ioo 337. oncisos vi • VIl. CIO RITJESP (Cllm
ollcoo• compt~m~ntor~ i* npadidos ou em fne de ••pldiçlo);

U •

1 el;borarlo de uleulo para fln:. dr eonfronta~o de todos as nlor11 apruanlldos
pela devedora demanclarll tempo de aproxlmaclamente tres meue, anlm. para
atendimento Imediato, procedemos a nrmce,~o elo 28 precat6rlos (conforme q1l1dro
compmtlvo, Juntado t n. 780), c1t •ccrdo cem u ~plu ele ~" doi alllol
prlnelpa", constantes nos respeotlvas processos,,dtntte aqueles nlacionadoa pela
daveclora; .

2.3 • ccnform• quaclro comparativo ora elaborado, juntado ;a fi. 780, ccnclulmos o que

ae;ue:
Z.~.1·

quanto aos valores da 8' parcela, esl!o subestimados, pela m6clla, 1 32.10%
do valor enccntrac!o por nle DEPRE, ncs dlcutoa era elaborados,
provavelmenl.ct em razio da nJo lnelusto elos expur;os lnn~clon•rtos dos
diversos planos eccnCmlcos, cu seja. 70,28,., 30.48%, ~.80'16, Z.315'!f. •
13,89%. relattvoa a Ianctlrc/89, março, abnl 1 malot;O • ;IYtrllro/91,
respeçtlvamente, ccnsa~rsdos pela jwlsprudtncia:
• valor apur1d0 pelo OEPRE:
• valor ;presentado pela Municipalidade:

RS 8.881.1513,71·• 100,
R$ 2.8515.15151,157 • 32,18,.-

valere~ opresent1dos pelá" MunlclpaUdade slo.
pela m~clla, 39,32., maiores do que os apurtdos pelo DEPRE, ou ttl~. pela
somatória dos vtlorot dos :ZS pnocnsoa constantes do quadno dt n. 780.
lemos:

2.3.2 • quanto aos ccmplemenlos, os

• valer apurado pelo OEPP.E
• valor apresentado peta Municip3lidade •
2.l.l •

embora

RS 215.3~11.245,24 • 1CO'Ir
RS 315.301.318.90• 139,32,

subestimados oa valores apont1dos pela Municipalidade
parccln • suprrntlmtdoa os cVmpltmentcs. pel~ mtklla
nitmftlca do totl( Ílol ~ prccanos C~~nstant.. no qu1dro elo n. no,
verifica.u uma diferenÇll a maior de 11.51'1. no 10111 d1queles nlores em.
rel~ç~11 ao &~~urado ,_!o OEPRE:
esl~jam

rel~livos h

au.

• valer total apurado ptiO DEPRE
• Yllct apresentado pela MunlclpaDdlde ,.

RS 34.220.758.9á • I~
RS3:.1i57.870,47•111,51%
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~ ·U •- curnpte-nOI rnultan111e' ól wtofts ~a·epontadoa rwfmm·•• a. 28 processos.
ltltctonadoa clentreaquelti em que Jj .houve diCulo ela aput'lçio de lnauflcltncla,
oom vaJom acima ele RS 87.515,18: ·
'
·
2.5 • quanto aos cuos 1111 que nto houve pedido de aput'lçio da lnsuflcltncla.
tntendemos nto 1tr poulvel qualqUtf iudaae· tfcnl01, vttto qu. os clep4altos do
ftllos 1101 autos prlnclpalt, conforme ja eluoldallo no &llbllem u e. pal'l eventual
entlte, 11ft nccesdria dlllgtnda 101_autos principais; Pll'l extraç!o de c6plu das
pln ele dop6sllos e mpeotlns planllhla;·uain! como da• conta• de llquldaylo elos
nqulall6rlot lnlcllit npedldDa cllrwtamtntt a MunlclpaDdade;
~ AI~.
oonclylmos que 01 valor11
apreslntldos pela elevadora ditetgem dlqueln que, par amostta;em. fol'lm apurados pelo
DEPRE. Nto foi possiYtlldenDnCif a crlttrio" utmudo pele devedol'l. em fac:e da ausfncta
Clls.pllnilllas dt ~lculos, Impossibilitando autros HCI&reefmentos quanto 4s dlvergenctu
elos valorH.
·

,
4. Diante elo exposlo, popomos. mpeilosarnente.
que a eJpltdlente aeja submetido 4 r. aptKlaçlo do Exmo. Des. Jtlllo C6ur VIseu JCanlor
p111 posterior dtvoluçlo ao DEMA 1.1, para OAU<~IIIIIJu.._.

D• acordo com o Informado e proposto•
.J. eot~túferaylo superior,

Em,

25'

df

I

~

df11107,
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01 acordo.
Faço estes autos conaluaoa, nesta data, ao Exmo. Sr.
DHtmbar;adar JOUO CEBAR .YISEU JONIOR, noa
termas csa Portalla nO 3.09819G. publl~da no D.O.J. de
05 de março dt 1m.
•
Em. ~5 dt

O.u.,J.;o ·

RITA MARJA RODR

de 19Q7,

ES DOS SANTOS

Dlrttora T6cnlca d1 Ctpartamento
D!.PRE

MAIO DE 1998
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'·oF.1-611/9.8
Ref.: Oficio n2 286/97
Aesunto: Autorização para emiseão de letras
_do Tesouro Municipal
São Bernardo do Campo,
em 26 de marco de 1998
Senhor Senador:
Pelo presente, acusamos o recebimento do oficio em
epigrafe, datado de 13 de agosto de 1997, onde V.Exa. solicita
a realização de contatos com o E. Tribunal de Juetica do Estado de São.Paulo, objetivando sanar ae divergências de critérios encontradae.na apuração doe ealdoe devedores doe precatOrios relatlvos à oitava parcela ·e complementos" de todas ae
parcelas, para e6 então prosseguirmos com a análise do pedido
de emiesão·de letras do Tesouro Municipal requerida.
Apóe contato com aquela Corte de Juetica Estadual,
concluimoe que todo o levantamento teria que ser refeito para
poder sanar as divergências de critérios encontradas, além de
ser necessário realizar o ~ecadaetramento de todos oe precatOrios, bem como a adocão e criação de um novo sistema de apuração doe cálculos.
Essas
dificuldades,
certamente,
conduziriam
à
desistência da pretensão inicial, haja vista que não haveria
condições materiais, temporais e humanas para a realiz~cão de
todo o complexo de atoe para recálculo doe valores; contudo,
verificando que o Tribunal de Juetica havia confirmado 28 precat6rioe, que representavam a importância de RS 34.220.758,95
(trinta e quatro milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e
cinqüenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme
quadro, por cópia anexa, cujo original encontra-se em poder de
V.Exa., procedemos inúmeros contatoe com aquele Sodalicio, o
qual, eens1vel às dificuldades supra relatadas, como também
conhecedor da importância da obtenção doe recursos que serão
viabilizados com a emieeão doe tituloe para:pagamento deeeee
precat6rios, procedeu a elevada colaboração e confirmação de
maie 34 precat6rioe de maior vulto, extraidos do rol encaminhado a V.Exa., obJetivando a viabilização de um procedimento
único que culminasse com a autorização para emieeão doe tituloe, sem maie delongas.
·
Referido procedimento,
cuJo relatório
e
quadro
comparativo encontram-se por cópias anexas ao presente, a~ou
o montante de RS 23.168.243,87 (vinte e três milhões, c~~o e
seeeenta e oito mil, duzentos e quarenta e trêe reais~ oitenta e sete centavos), oe quais, eomadoe aos anterior~e (28),
perfazem 62 precat6rios e totalizam a importânc~ de RS
57.389.002,82 (cinqüenta e eete milhões, trezentos~ oitenta e
nove mil, dois reais e oitenta e doie centavos).
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Deetarte, confirmados que eat&o pelo E. Tribunal de
Juatica do Estado' de São Paulo, os cálculos doe precat6rioa de
maia significativos valores, permite-se o Municipio, reformular sua pretensão inicial de emissão de letras do Tesouro
Municipal, para a equivalência do valor confirmado, ou seja,
no importe de R$ 57.389.002,82 (cinqüenta e sete milhaea, trezentos e oitenta e nove ~il, doia reais e oitenta e dois·· centavos), de modo a tornar possivel a obtencão doa recursos
daquelas oriundos.
~ certo que está longe do importe e da abrangência
inicialmente pretendidos, mas alcanca significativo valor e
atende ae exigências contidas no oficio de V.Exa ••

lato poeto, instamos a V.Exa. que determine o prosseguimento do procedimento tendente a autorizac&o almejada e ora
retificada, para emissão das letras do Tesouro Municipal de
São Bernardo do Campo, na equivalência a ntada.
Certos de podermos contar c ay ~· rontid&o de V.Exa. e
d1gn1aaimoe pares, aproveitamos o . enp o para propalar votos
de elevada estima e distinta cone a ra ão.

le

I

I
;

~~"-'~/

Exmo. Sr.

Senador EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
Senado Federal
Praca dos Três Poderes

BRASILIA, DF

Anexo: cópias citadas.

,
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PREFEITURA DO MUNICil'IO OE SÂO BERNARDo ~O CAMPO
DEPARTAMENTO JtJR(OICO

QEMONSIRAI!VO QO SALDO DEVEDOR DE PRECATÓRIOS

I ORO CRON.. ICREOOR

I e- PARCELA I

o30a/81182
CW.EIMOB. PAE&J.EM~ ~T.PA
..QJP/83184 BENEDITO ANTONIO De BOUZA
o085I83184 E...-ut< I~ CLUF;IE &AO
-- 00
..()85183184

•125/83184
-214/83184
.015184185
.074184185
.078184185
..Q33185fee
.078185180
. -047188167
.056188187
..()81188167
.Q09188/89
o085181182
·103181182
.078182183
•100/82/83
•102182183
.Q02183184
.()88/83/84

.012184185
•132184185
-D82188/67
.Q34/87188
-065187188
.013188188

COMPLEM

. 150.073,84 .. 105.023,58
145.873.27
' 758.725,02
504.809,40
' 080.330,17 .
FIN;N)E TEC
TOGNATO SIA. . 182.830,89
m.824,54
..
OANI~ ADEI.El.MO 8ETTI
88.479,73
' 184.030,85
G~GREGORIO
40.842.85
88.747,48
288.350,80.
GEORGE SEUM &KAFF E OUTROS
835.287,47
"OSE LAZZURII GEORGE &AUM SKAFF . 20.483,04'
48.442.10
PROBUS INO. COt.CPAPEIS LTOA.
123.835,77
347.130,00
1.232.837,30
OANI~ ADEI.El.MO 8ETTI • .
I 507.778,80
INOUSCREO 5/,A • ASSES. E PARTIC
577.588.24
1.530.342.69
ROB~TO ANORAoe JUNQUEIRA E 00
154.412.03
510.682.34
GEORGE SEUM &KAFF
78.387.14
221.519.52
!JOSE FRANCISCO CAROAMONE E 00
251.448.58
821.882.12
ESPORTE CWBE SAO BERNARDO
80.401.48
.230.893.01
PARAGUASSU MEOEIROS E 00
. 574.315.85
1.154.588.40
JOAO BENTO E OVTROS
...
155.878,54
200.794.10
USINA MET~URGICA ITAETE 5/A.
168.733,06
807.285.95
-c- -cFRANCISCO MIEU
548.648,11
2.887.421,14
INO. De MOVEIS VERA CRUZ LTOA
. 787.315.81
2.317.583.20
CONSTRUTORA MIGUa CURI 6/A. ..
318.288.15
1M3.111.02
BORG W~ 00 IIRASIL •INO. E
1.128.742.80 3.075.180.74
~TOSRUR
427.489.10 ·1.058.072.78
MARIO FARINA E JOSE BARONE
587.148,50 . '831.844,70
jJOSE ~OCOSSEW
...
.103.143.31
285.222.08
CONSTRUTORA MIGUa CURI 6/A
415.728.44 ' . 877.300.03
!ORLANDO FAUSTO ~IOE E OUTROS
435.541,18 . 1.457.753,88
IRMAOS C0RAZZA 6/A MOV.CONST.IND ·
234.23&,31 I
817.443,00
TOTAIS
8.681.513.71 I 25.338.245,24
'

...
I',

. I

•

SALOODEV
255.097,42
904.598.29
1.185.238,57
' 525.455.23
273.510,58
130.380.31
1.203.838,07
80.825,14
471.071,77
1.740.713.88
2.107.830.93
685.094,37
288.808.80
1.173.310.70
311.394.47
1. 738.854.35
358.872.54
875.898.01
3.517.088.25
3.104.888,11
.1.759.400.17
4.203.823.84
1.483.571.89
1.188.891.20
389.065.39
1.383.028.47
1.883.285,05
851.681 .:u
34.220.758,85
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PREFEITURA DO MUNICO>IO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEI'ARTAMENTOJUR(OICO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DEVEDOR DE PRECATÓRIOS

ORD.CRON.

.014182/83
-o«<82/83
.()68/82/83
.090/82183
.097182/63
-109182/83
A-109182183
.017183/84
.019183/84
.()23/83/84
.02-4183/84
.()87/83/84
.()9o4/83/M
-108183/84
·122183184
·129183/84
·111/83/84
-182/83184
.02218-4185
.038184185
.()63184185
-o6418o4185
.()65184185
.079184185
-oG418o4/85
·118/8o4/85
.038185188
.()o47185188
-OQ8/86/87
·.018188187
.()29188J87
.073188187
.070187188
.()02188/89

CREDOR
MARIA SCOPEL TAKESHITA
EDY GUGGISBERG (ESPOUO)
COMPANHIA CONSTR. PAUUSTA
GIACOMO MARCHI
SALVADOR MARCHI (ESPOUO)
BRAZUL • TRANSP. DE VEICULOS SIA

&'PARCElA

COMPl.EM.

SAUlODEV.

80.383,07
81.152,72
141.535,78
14.773,14
18.611,61
34.384,75
274.002,78
92.052,88
181.949,92
45.817,53
227.136,12
272.953,65
53.480,73
266.285.22
319.785,95
594.739,73
91.8«,47
502.795,26
TRANSPORTADORATRANSVELLT~
140.590,65
767.171,23
907.761,88
346.280,75
288.620,89
JUUA BIANCHINI SCOPEL
57.459,88
236.880,44
PEDRÇ> ANTONIO BITOLO (ESPOUO)
110.505,81
347.368.25
188.358,45
221.841,76
ORONIFINCO
35.585,31
ALFREDO VANNUCCI PINI (ESPOUO)
120.054,10
600.418,39
720.47M9
285.292,09
MATEO FUNES ARENAS FILHO E 00
·88.628,84
188.883.45
504.327,26
JOSE GOES DA COSTA
81.089,81
413.237,45
121.821,36
177.006,53
ITALO CARLOS FALBO
55.085,17
292.884,88
82.672,09
200.222,57
MARIA JOSEF: CORAZZA PELOSINI E O
433.896,71
290.887,21
JOSE GIORGI JRJEl.ZA DE S. NA2AR
143.209,50
7.304.301,53
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO
1.206.369,34 6.097.932,19
152.460,33
ANA FALLETTI
64.659,44
87.600,88
155.832,15
ANTONIO SANTIAGO MARTINS
-36.897,07
118.935,08
343.775,08
.233.577,88
JOAO DAPRA (ESPOUO)
110.197.22
501.659,36
.430.284,07
ANTONIO FRANCISCO CARPANEZ
71.375,29
170.875,82
88.554,02
SOINCO IMOBIU~RIA
_:_72.321,60
485.080,12 2.8~.038,79 3.409.128,91
MARIO FARINA E OUTROS
224.134,08
PROBUS IND. COM. PAPEIS L~
103.896,08
120.237,99
439.327,42
341.704,90
FLAVIO BARONE PEREIRA
87.622,52
295.015,45
.48.363,54
.
248.651,111
MARIO FARINA ·JOSE BARONE E 00
457.236,59
381.878,06
PANEX SIA. ·INDUSTRIA E COM •
75.380.53
240.845,38
MITURO TAKAHASHI E SIM •
. 71.057,72
. 168.787,64
S...610,91
IND. PR. AUM. SUCOS E AROMAS NAT.
87.004.23 '457.808,88
·323.772,37
EIKO KJSHIDA SUDOITEMISA-MONTAG.
. 77.787,85 . 248.004,72
317.758,13
ROMANO SCOPEL
81.074,58 . 226.881,55
271.647,85
VERANY BICUDO E OUTROS
81.005.23 . 190.642,62
CLORINDA MARG./ JOAO MARGONARJ
448.245,33 1.080.267,30 1.528.512,63
612.730,87
JOSE LOCOSSEW
158.818,87
455.811,00
TOTAIS
4.078.580,31 18.489.683,58 23.188.243,87

SOMA DO SALDO DEVEDOR ........................................................................................ 57.389.002,82
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D!Pft! 2.3

··

·

.

·

SERVIÇO Ti CNICO CE CONTROLii CE PAOANENTO DOS PRECJIT61UOS DAS
Plt!P!ITURAI E AUTARQUIAS MUNICIPAIS

lnfonnaçlo n1 512107
Prece no O·lUU/17
lnlt;undo : ltnador l!dundo Mtlnuzo lupll~y

1. Em o~mprlmtnlo 10 r. dtlptcho dt
cumpre-nos nclartc.r, prtllmlrurmenlt, o qut tt'JUt:

ns. '7.

·

1.1 • oa oflclot requlsMrlo• expedidos nos proctltOI dt Ctnproprltqh 1lt 30/0S/U,

er•m tneamlnhtcfot, pelo MM. Juiz dt I' ~nattnolt, cflrtltmtnle h entldadn
dntdoru;

1.2 • nmentt tpós 1 tdlçh do Comunlctdo publlcpdo no o.o.J. dt 28108/U, vl;tnlt 6
Plllir de 2 de julho de tv84 (c6pla t n.-779), Cl prtcll6riOI pl\llllm I ltr dlrlgldos
I E. Prtsld!nclt do Tribunal dt Juatlçt:
U • n requltll~rlot compltmentaru pauanm t ltr uptdldoa 1 pll\lr dt vl;fncla do

Autnto Rt;lmtntal n• 196/U dt 20/0SIGi, cu~s ~JspoalqOn fortm lnoorpciradu to
Rtglm•nto lnltrno do· Tribunal dt Juatlça do Eatido dt llo l'aulo • 1ni;o 337,
Incito VIl;
.

-- ...

i dlrtlt
rtaponsabllldadt das entlcltdn dntdoraa (artigo 335, IV do RIT.JESP), 1 quem
cgmpete.llnlca • exc!uslvimente, 1 atulll:tqla manetlrla do1 dfbHo~ rtQUIIKtdot,
por ocullo doa pe;tmtntot:
·

1.4 • os dep~tilot tm pa;tmtnlo do ftlloa noa tútat ·da tqlo pitnclp:il, sob

U •

o controle dt. pa;amento doa . precat6rlot •. pelo D!PAE,. conelelt Utnn na ·
~trlnca~ao da lntunclfnclt ou nlg
rt~Utrlmtnlo .cln ptl\11, naaltrmoa do

dot dtp6allol, ele ollalo ou mtlllanlt
Comunicado n' 21/tZ, publlçado no O.O.J.

ele 2SID51Q2,
2. Quanto eot ntorn aprtnntUol
Municipalidade d• Slo Btrnardo do campO, netareeemn o que ";ue:

P•ta

2.1 • da acordo com ta.. nlamanlo tletuado, dti"151 Ordtnt Cronold;tcn conecantn na
""~" d• na. 05!31, eponu tm fiS ro,.m tletuadoa cdtculow de apurafiO cft
tnoul•c•tncla. da conlorm•dacl• 1:11m o trtloo :S37, lncl••• VI t VIl, U RITJ!IP (CGm
ollclos compltmtlllarH 11 ·~ 011 em lase dt taptcl~lol: · ·
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2.2 • • elabcra9lc de et!cu1o parallnt ele ~:cnrrontaÇio cso to~o• oa nlmn~ruintada"s
· pela dev~cra dtmandar!t ltmpo' de· •prgx!madamtntt tru mnu, anlm. para

atrndlmtnto lm8111atc, prcctdtmoa • Vtri!ICB9IO de 28 prtcat4rlcs (o.onrount.quJdro
compantiV"O, juntado l n. 780), dt ICOn!O .com l i ~pln de P.911 dOI III!Os
principais, c.onthnlu naa rHpeotlvoa proontot,.dtnlrt aqueln releolonadoa ptle
devedora:
2.3 •

conformo quadro companllvo ara elaborado, )untado t
ugut:
2.3.1• 'luanto aos valorn de

n.

710,

conolulmot o que

e• parcela, nllc subnllmadot, pela mfdla, a32,tG'4

do velor encontrado por t~le C!PRE, "" dl~:ulos ore tlabcndcs,
provavtlmtnte em rulo ela nlo lnchnlo das npurv01 tnnaolonfrloe doa
dlvmos planoa ecenemtcca, ou nJa, 70,28%, 30.«~. «,10%, 2.3G'V. t
13.e;"J., rtlallvoa 1 )anelro/IV, março," abl11 t malo/VO • revorolrota I,
rnpeçtlvamanle, conugl'ldoa pela Jurltprudlnela:
• valor tpurado ptlo OEPR!.:
• valor ;prnenlado pelt Munlolpalldlde:

.

2.3.2 •

RS Ul1.113,71 • IOO'ro
ftS 2.UU51,57 • 3%,18"

'luanlo oas complcmentn, o• nlorte tprntnlldoa prl• Munlclpa1ldtdt tio,
pela mfdla, 3V,32~ m•lorn do q\11 o• tpundoa pato DEPRE. ov uJa, pela
aamalórla dot ~alorn dos 28 procnaoa canalan1n do CIUJdro dt n. 780,
ltmo1:
• valor apurado pelo OEPRE
• valor aprennlado pall r.tunlolpalld&dt •

lU :Z!.nV.24S,2h 100~
RS U.301.3IUO • t3V,32'W.

ialoJam subeollmadot oa vslorn apontados pala Munlclpalldad•
ralallvot u· eu. poroolai t auporetllmodoa · 11 "mpttmontn. pela mfdla
trltm4llcJ do total doa 21 procusn conatantn no quadro dt n. no.
~trl!ict•lt umt dlftr111ÇI a maior dt ti ,151~ no lotai da que ln vtlorn tm
relaçlo ao apurado pelo OlPft~:
• vtlor total apurada pelo DEPRE
RS 34.220.75U5 • 100T- ,
• valor epr~untacio ~el1 Munlclpllldlde • R1 ~.187.870,47 • 111,!1%

2.3.3 • embora

2.4 • cumpre·nos rnnltar que oa vtlorH eolma uontadoa rtftrtm•ll a 2B pl'l)onaoa,
nleclonados dtntrt aqueln tm que J& !louve dlo'ulo de IPUrliiO de lniuncllncla,
011m vtlorntclma dt RS 87.1518',11;
2.5 • IJUanlo

lOS . CIIOI em !JUI III O houve ptdldo dt IPUIIÇIO dt lntuflcllnola,
tnlendemos nlo nr poUIVtl quai!JUtr tntlln Ucnlca, vttto que ct cltpO&IICI alo
flltoa noa autoa prlnclpala, conrcrmt j& etuoldado no aubllem I •.C •· pan tnntual
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en6Uu, urt na~ndrtl d!U;fncletol autoa prlnil.palt;pm ulraçlo 'de coprn dn
ouln dt daphlloa e rHpHtlvll planllhaa, 1111m camo dn conl11 dellql!ldaçlo cbs
.requlaiiOrloslnlcltla nptdldot cllllllmtnlt a Munlclpalldtdt: · ·· ·

oonolulm01 qut oa valorn
JPrtuntlàos pala devedora divergem d1qutlt1 qut, por tmotlra;tm. fortm epurtdoa pala
DEPilE. Nlo lol poulvtlldtnitnçer o orllfrlo utilizado ptla devedora. tm ftot.dl euatncla
dn.planlthn dt dlculoc, lmponlbllltando outroa taclmelmentoa quanto Is dtwvtnclu
dot valorn.
'·
··

J, Alllm,

<4, Dlllltt da ·~•lo, p!OpOIIIot. mPflos•'"""•·
que o uptdltnlt ttl• submetido t r. tprtcl19lo do E•mo. Dta. JOIIo etur Vlttu JOnlor
pirt posterior dtvoluçlo , ao CEM.A.1.1,
para o qut couber.
.
.

-

De acordo com o lnlormado • proposto.
Á eonaldtravlo superior.
Em •. 25' da .

~o

~r-

~.f?IR~
A;,~;l

RITA MAitiA.
DOI IANTOI
· Dlrelora Tbnloa de Otpartamtnlo

de1007.

OIPA!

f(LOCL<
PLAUiVORino
· Olrttora Ttonloa dt Clvlllo
OEPRE2

Ct acordo;
Faço eatn tutoa oonoluaoa, nnll data, ao !Imo. Sr.
Dntmbargador J0liO CÉIIAR VISEU JONIOR, noa
lermo• d1 Ponarla n° :!.ooetts, publlo~dt no o.o.J. dt
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8rasllia, 13 de agosto de 1997.

Oficio n• 286/97
Senhor Prefeito ,

Em resposta a meu oficio n• 40197 V. Exa. Informou que o
montante de recursos necessário' ao pagamento da oitava parcela de
pracat6rios judiciais devidos pelo Munlcfpio de .~llo .Bernardo do Campo,
bem como dos complementos da primeira à sexta parcelas perfaz o total
de R$ 78.446.764,50 (setenta a oito milhOas, quatrocentos e quarenta e
seis mil, setecentos e sessenta!! quatro reais e 'cin(lüenta centavos).
Face

11

diferença .t>ntre . o
. valor.·. . inicialmente

solicitado

R$ 143.049.720,00 (cento e quarenta e trbs mllhOes. quarenta e ·nova mil e
setecentos .e vinte reais) pela enliga administração municipal e aquele
apresentado por V._Ex.a., encaminhei ollcio n• 137/97-GSSUP ao Presidenta

.

do Tribunal de Justiça do Estado de ·São
. Paulo - TJSP, Dr. Yussef Said
Cahali. contendo sua ret_ação ·vtsando esclarecer o real valor dos débitos
reconhecidos por a(luela Corte.

•
J;:m julho úliimo, o Tribunal de Justiça do Estado de São ~auJo
em atenção a meu expediente informou. conforme expediente anexo, que:

•

· 1. Dos 751 processos de precat6rios !ia liste da devedores apresentada pela
prefeitura apenas 28 foram analisados.
2. As principais discrepllnelas encontrarias entre os câiculos do Tribunal e da
Prefeitura podem ser assi~ resumidas:
2.1. quanto aos valorn da

e• .Parcela,

estilo subesUmados. pe/a

m'd/a, a 32,16% do valor encontrado pelo Tribunal:
.valor apurado pelo T.JSP ............................R$ 8.881.513,71=100%
.valor apresentado pela PMSBC ................... R$2.856.651 ,57,.32.16%
'
:?..2. quanto aos complementos. os valores apresentados
pe!a PMSBC

sio. pe/11 mfldla, 39,32% mAiores do q•Jo os upurados pelo TJSP:
.valor apurudo paio TJSP ............................RS :25.339.:245.24,.100%
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.valor apresentado pela PMSBC ........•.....••••• R$35.301.318,90=32,16%
•

o

2.3. sendo assim, pela média arltm611ca do total dos 2B processos
verifica-se uma diferença a maior de 11.51% no total daqueles valores em
relação ao apurado pelo T JSP:
.valor total apurado pelo T JSP .........•••.•. R$ 25.339.245.24=100%
.valor total apresentado pela PMSBC .... R$35.301.318,90~:32.16%
3. Em sua conclusão o T JSP lnformo que os valores apresentados pela
PMSBC divergem daqueles que , por amostragem, foram apurados.

Apesar de, pela média. haver uma diferença de 11,51% entre o·
T JSP e a PMSBC, ao anellsarm.os mais detidamente os cálculos do Tribunal
encontramos discrepànclas de até 468,84'/o, a mais. no valor calculado pela
crefeitura. O T JSP também ressalta •que os valores acontados referem-se a
28 processos. se/ecionados dentre aqueles em que

já howe cálculo de

apuração de insufidéncia. com valores ecima de R$87.515,18".
Tendo em vista as recomendações da Comissão Parlamentar
de Inquérito dos Titules Públicos e considerando a necessidade dessa
Prefeitura efetuar o pagamento dos referidos precat6rios. S!11icito 8 V. Exa.
contatar o Tribunal do Justiça de São Paulo objetivando sanar as
divergências acima apontadas.

Aproveito a oportunidade pare apresentar meus protestos de
estima e consideração.

llustrlssimo Senhor
MAURICIO SOARES

Prefeito de São Bernardo do Campo
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
São Bernardo do·campo - SP
· ·
·
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PODER ·JUDICIÁRIO
SAOPAU.LO

OFÍCIO G-348/DEMA 1.1
PROC.

G-31.615197

Em 16. de março de 1998

Senhor Prefeito,

Em atenção ao oficio n• 1·2362197, relativo i
elaboração de cálculos de atualização dos precatórios de responsabilidade
desse Municlpio1 enc;aminho a Vossa Excelência, para u providênciu que ae
fizerem necessárias, eópia da informação n• 1021/97, do Serviço T~co de·
Controle de Pagamento dos Precatórios das Prefeituras e Autarquiu
Municipais • DEPRE.
Valho-me da oportunidade para extemar a
Vossa 'Excelência os meus protestos de elevada estima e dminta
consideração.

\Õ_,.;~ ~
DIRCEU DE MELLO
::=-.,. ----Presldüítiõõ
I ribuaol 'ileJiiili'='ço,...----

c; _____

Excelcntlssimo Senhor
MAURiCIO SOARES.

DO. Prefeito Municipal de
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Glsflnf
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PODER

JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

DEPRE 2.3
SERVIÇO TÉCNICO DE CONTROLE DE PAGAI.IENTO DOS PRECATÓRIOS DAS
PREFEITURAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS

Informação n' 1021/97
Processo G-32.G15/97
lnte;.. sada : PREFEITUR~ DO I.IUNICIPIO DE S.lO BERNARDO DO CAI.IPO

1. Em cumprimento ao r. despacho d! lls. 7e9,
elaboramos os c~lculo~ de alualizaçilo dos precatórios de acordo com a relação de
processos indicados peõa Municipalidade de Silo Bernardo do Campo às lls. 791.
2. Quanto aos valores apresentados pela
entidade nos demonstrativos de lls. 7921823. relativos a 34 processos, em confronto cem
aqueles apurados pelo [IEPRE h lls. 829!1882, conforme quadro comparativo é 11. 186~.
conclulmos que:
2.1 • quanto aos valores da e• parcela. nt~o subestimados. pela média. a 32,36% de
valor encontrado por este DEPRE, Ms dlculos ora elaborados. provov~lmente em
razão da n~o lncludo dos expurgas inllacionérios dos diversos planos econômicos.
ou seja, 70.28%. 30,46%, 44.80'K.. 2,36% e 13.89% relativos a janeiro/89, n1arço,
abril e maio/90 e levere;ro.•9t, respectivamente, consagrados pela jurisprudência:
- valor total apurado pelo DEPP.E
- valor aprnent;do pela Municipalidade

• RS 4.678.560,31
RS 1.513.992.13

=

• 100,00%
•
32.36%

2.2 • quanto aos complementos, os valores apresentados pela Municipalidade silo. pela
média. 27,31% maiores do que os apurados pelo OEPRE. ou seja, pel3 somatória
dos valores dos 34 processos constantes no quadro de 11. 1883 temos:
- valor total apurado pelo OEPRE
- valor apresent~do pela Municipalidade

• R$ 18.'189.683,56 • 100,00%
• R; 23.538.996,94 • 127,31%

2.3 • •mbora estejam subestimados os valores 1pontados pela MUnicipalidade relativos h
e•s parcelas e superestimados OS çomplemeniOS, pelo médil oritm~tico do total dOI
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34 processos r.onslanles no quadro de n. 1883, verlnca·n uma diferença a maior de
8,14% no total daqueles nlores em relaçlo 10 apurado pelo OEPRE:
- valor tola I apurado pelo OEPRE
- valor apresentado pela Municipalidade
•

I

•

• R$ 23.168.243,87 • 1 00,00%
•

R$ 25.052.989,07 • "108.14'!(.

i

3. Assim, conclulmos que os valores
apresentados _pela Municipshdade divergem daqueles que foram apurados pelo OEPRE,
enlret,nlo, nlo foi ponlv~lldenlllicar o crlt•rlo utilizado pela mesma, em lace da •ustncla
du plan~hu de dlculo~, lmp~s~lbllitarído outros esclarecimentos quanto h diver'ginclas.

4. Cumpre•nos ressalter que nos cálculos ora
apresentados Ütlllzamo~ como termo final 1 mesma data dos dlculos" elaborados h
!Is 40'778.
5. Outrossim, esclarecemo5 que estamos
altndendo ao reql•eridC) no mçmenlo, lendo em vista que para • etaboraçio dos dlculos
fo11m necesdrias solid:a;Oes de cOpias de guias 1 planilhas de diversos processos junto
i t.lunicipa:idad~. conforme mPnngens enviadn via fax, autuadas h ns: 18&4•1889.

1. Diante
do
exposto,
propomos,
respeitosamente, qu~ o e<pediente s•ja submelido • r. apreclaçao do Exmo. Des. J~lio
Chi' Vis.eu Jünior, pare J'OS!erior devoluçlo 10 OEMA. 1.1 para o que couber.

Em. 29 de dezembro de 1OQ7.

.
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Brasília. 01 de abnl de 19S6.

·OfiCIO n• 99/98

Senhor Presidente
Em 04 de julho de 1997 atendendo solicitação contida
no Oficio n• 137197, o Departamento Técnico de Execução dos Precatórios
1\ssessoria e· Contador de Segunda Instância elaborou novos cálculos

e

cerca do valor dos créditos de 28 precatórios. escolhidos dentre a relação de

751 processos apresentados pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do
Camoo ao Senado f!ederal. Na ocasião, a média .aritmética do total dos 28
processos analisados apontou uma diferença ·a maior de 11.51% entre o
valor apurado pela Prefeitura e aquele encontrado pelos técnicos desse
Tribunal.
• Considerando que o Prefeito Mauricio Soares. de São
Bernardo. requereu a autorização desta Ca~a para emissão de titules para
pagamento de precatórios no. valor de R$57.389.002,82, tendo em vis:a .
novos cálculos elaborados por essa Corte .e, considerando que
resposta

encaminhada

ao . Senado

Feder,pl

o

montante

na

primeira

atingia

-a

R$34.220.758,95, gostária de solicitar-lhe e ·remessa dessa nova análise
· para que possamos dar seguimento ao pleito municipal.
Aproveito
~stima

e

oportunidade para -renovar protestos de .

e consideraÇão:

-"??'
_,
.
,
.
.
/
.
. . / / _,// .1'/ ( :· 7··~

.;/

..I

serJdor EDUARDOj.tAT~O SUP~
,Sénador
·
·'

Excelentisstmo Senhor
DR. DIRCEU MELLO
.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ·
Palácio da Justiça • São Paulo • SP
CEP: 01065970
Fax: (011) 2326890

..
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PODER

JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

OFÍCIO

G-4441DElt1A 1.1

PROCESSO G-31.615/97

Em 07 de abril de 1998
Senhor Senador,

Em atenção ao oficio n• 99/98, tenho a honra
de encaminhar a Vossa Excelência cópia da informação n• 1021/97, prestada
pelo Serviço Técnico de Controle de Pagamento dos Precatórios e
Autarquias Municipais - DEPRE, relativa à atualização dos precatórios de
responsabilidade do municipio de Silo Bernardo do Campo.
Valho-me da op<)nunidade para extemar a
Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

,ç:~--~~~~--------vnmmtC~L~U~DEr.,~~r----
Pre3idente do Tribunal de Justiça

A Sua Excelência, o Senhor

Senador EDUARDO lt1ATARAZZO SUPLICY
BRASiLIA ·DF
G/sf/nf

MAIO DE 1998
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PODER

JUDfClARIO

SÂO PAULO

·
·
·
DEPRE 2.3
SERVIÇO Tt:CNICO DE CONTROLE DE PAGAMENTO DOS PRECAT6RIOS DAS
PREFEITURAS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS

lnformaçlo
Processo

n• 1021117

0~2.815117

Interessada : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE·SAO BERNARDO DO CAMPO

1. Em cumprimento ao r. despacho de ns. 789,
elaboramos os ctlcutos de atuallzaçlo dos precatórios de acordo com a relaçio de
processos Indicados pela Municipalidade de Si o Bernardo do Campo h fts. 791.

2. Cuanto aos valores apresentados pela
entidade nos demonstrativos de fls. 792!823, relativos 1 34 processos, em confronto com
aqueles apurados pelo CEPRE 6s ns. 82911882, conforme quadro comparativo 6 n. 1883,
conctutmos que: ·

2.1 • quanto aos valores da

e•

parcela, estio aubesli!"!dos, pela m4dia, a 32,36% do
valor encontrado por este CEPRE, nos dlculos ora elaborados, provavelmente em
razio da nlo lnctualo doa expurgas lnnaclonirlos dos divtraos planos econOmlcos,
ou seja, 70,28%, 30,46'lC., 44,80'lC., 2,36'lC. e 13,89'lC. relativos a janeiro/Se, março,
abril e maic/liO e leverelro/91, respectivamente, consagrados pela jurisprudência:

-.valor total apurado pelo CEPRE
- valor apresentado pela M~nlclpalidade

• R$ 4.!578.560,31 • 100,00'1'
• RS 1.513.992,13 • · 32,36%

·2.2 • quanto aos complementos, os valores apresentados pela Municipalidade alo, p.Ja
!Mdla, 27 ,; ·% malorea do que os apurados pelo CEPRE, ou aeja, pela aomatórla
dos valores
34 Processos constantes no quadro de n. 1883 temos:
valortQlal apurado pelo DEPRE
valor apresentado pela Munlclpatldad:

• RS 18.489.683,56 • 100,00'1'
• RS 23.538.996,94 • 127,31%

2.3 • embora estejam aubostimados os valores apontados pela Munlolpalidade relativos la
8"s parcelas e superestimados os complementos, pela mtdla arltmttlc:a do tOt.l doa

4SS
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34 processos constantes no quadro do
1883, verifica·•• uma diferença • maior· de
8,14'5.llo total daqueles valoreó em rel:içlo ao apurado polo DEPRE:

valo; total apurado pelo DEPRE
- valor apresentado pela Municipalidade

• R$.23.168.243,87 • 100,00%
• RS 25.052.989,07 • 108, I 4'5.

3• Assim, conclulmos
que os valores
apresentados pela Municipalidade divergem daqueles que foram apurados pelo DEPRE,
e~tretanto, nlo roi posslvelldentllicar o crlttrlo utilizado pela meama, em face da auatncia
das planilhas de c;llculos, lmpossibllilando outros eacla~lmontoa quanto b divergfncias.

4. Cumpre-nos ressaltar que nos cálculos ora
apresentados utilizamos como termo final I. mesma data dos Cálculos elaborados ·~S
rts. 401778.
5. Outrossim, esclarecemos que estamos
atendendo ao requerido ,no momento, tendo em vista que para a elabore;lo dos c~lculos
foram necesdrin soliclla;On de c6pin do gufn 1 planilhn de diversos processos junto
• Municipalidade, conforme mensagens enviadas via fax, autuadas b lls. 188411889.

1. Diante
do
exposto,
propomos,
respeitosamente, que o expediente seja submetido 4 r. aprecia;ao do Exmo. Oes. J~lio
.::tsar Viseu Júnior, para posterior devoluçlo ao DEMA 1.1 para o que couber.

Em, 29 de dezembro de I 997.
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OFÍCIO <'-~33!DEMA 1.1

?ROC.

G-:;l,61~

Em 30 de abril de 1~8

Senhor Seudor,

.

Atendendo aolicltaçlo do Dootor Mauricio
Soar!'~. Digni~sim'l

Prefeito Municipal de Slo Bet'llll'do do Campo, tenho a

. honra de encmninhar a Voaa Exeelbia a iDclus4 cópia reprográfica das
;r.ioro.,ç0e3 prrn.lda.! pelo Serviço Tkzlico de Cotjtrole de Pagamento dos
i'r~~ó:io3

e A.uta.'tjllias Mullioipllit • DEPRE, rddivu às atualizaQões dos

J)feC&tórios de responsabilidade daquele MuDicipio.

Valho-me da opottlllidade · para extemar a
Vossa Excelência ·os meus protestos de clevtda estima e distinta
considcnç!o.

.0...,.;.. ,

~ ~ .:.)

'!.:..~--...::.:~---~DDilkllt(:e:ZZ'IfCDHiEJ..Lo

Pn.l&lcnte doTribuall de Jllltiça

A SUA Excelência, o Senhor

S~ador EDUARDO MATARAZZO SUPUCY
BRASíLIA·DF
G/vulr.!

·

·

ANAIS DO SENADO FEDERAL

4S8

MAIO DE 1998

QUADROCO ftpARATIVO DOB VALORES APONTADOS 1
APONTADOS

VAI.ORU

PI:I.A

I"Unn1'VU

JIJ,

· OIID'D!

rJlOCUIO

CllONO'LÓOlCA

-

1
1

• 1!14/S'Uil 1

'
'

31

OUfi'Uil
090/Slfl3
09711lfl3
109112/13
10tralm·A
017/81(14
019/81(14
013181/JC
014fll/84
017181114
Otcill/84
IOS.'tlfl4
12211!/14
12911!184
1711'Jf14
19Z/Bl/S4
022/84/ll
GlSfl4/&l
05l/8.1/ll
064/84fll
05ll84/ll
O"fl4/&!
09Cfl4/ll
118/8.4/!l
OlSfiS/&6
0.7fl!/16
001·'1(ft7
011186/&7
0:9186/ST
013116111
070187/U

14

0~81139

4

f
1
I

t
10
li

n
13
14

u
u
n
18

19
20
11
22
23
24
2!
26
27

21
29
30

3!.
ll

,.
.,,
"'

~"lm:líl

El'

I•P.U.CEL\

~

JIS

(•mrnr

17.361.15

!mTn

5.507,91
42.901 os
17.1,,Sl
19.511,74
24.472,94
37.H1,0l
1t.l04.4l
4UOI U
t.t7t,OI
41.9SS.14
17.179.41

4S7tfl5

"",.
"' ,,.,,
,,
"' ,,.,,
374""

,.
'"
,.
,.
7ft

101
lO I
101
102
102
104

I

804

807
107
101
101
101
109
109
110
112

lU

lU
116

116
IIS
111

122

1117ft2
44tf/11
141ft I
•so1raa
U~fll

JC21ftl
!llft2 .
41:1.192
774ft%
297lftl
5210/92
l097fl-l
S741/&4
SSO/Sl

""''
"'"'
"""'

2142/&l

"""'

4506/&l
7117/tl
3169/&6
37221&5
42SJ/l6
2183117
1444/11
2461/&i

I

~"'"·'·
17.467,04
JU2l,H
SU14,tl
nt.ttt,7o
U.lll,73

JIS
141.1101,10
l01.ll7,99
III.Sl4,U
251.401.«
297.792,91
401.3U,16
CU.lli,U
43J.tH,t9
,UU,OI
:11.024,00
UU9U7
JSI.OI4,48
515.381.31
20..731,4l
J21.4U,t0
411.901,65
U?6.951.23

11o.tn cJ
307.035"
13UU,tl
25l.l(7,t6
U7.11t11
42S.IU,IO
"0:170.11
4lUU41
S1UU,14
271.001,01
89Ml4,01

Hs.t53,90

I

Ul.ltt.Ol

te.•"·"

3U3U9
U.U7,24
12.159,52
UO.Hl.U
41.030.75
34.149,49
14.l41.ll
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O SR. PRESIDENTE (Cé>rlos Patrocinio) - O
parecer lido vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Resolução n• 55. de t 998. resultante do pa·
recer que acaba de ser lido. licará perante a Mesa
durante cinco dias úteis. a fim de receber emendas.
nos termos do art. 235. 11 f, do Regimento Interno,
combinado com o art. 49 da Resolução n• 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) A
Presidência comunica ao· Plenário que designou o
Senador Ojalma Bessa para representar o Senado
Federal na homenagem que a Assembléia Legislati·
va do Estado da Bahia presta hoje, no transcurso do
309 dia de falecimento do Deputado Luís Eduardo, e
à solenidade que dará o nome do Deputado àquela
casa legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Conforme compromisso do Presidente Geraldo
Melo, asseguro a palavra, para urna comunicação
inadiável, por cinco minutos. ao eminente Senador
Flaviano Melo. (Pausa)
Concedo a palavra para uma comunicação ina·
diável, por cinco minutos, ao Senador Leonel Paiva.
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs.
Senadores, com satisfação registro neste plenário o
transcurso dos 189 Anos da criação da Polícia Militar
do Distrito Federal.
Originária da Divisão Militar da Guarda Real de
Polícia, primeiro núcleo efetivo de nossa Polícia Mili·
tar, fundada em 13 de rnaio de 1809 e possuindo
como missão a 'guarda e vigia da Cidade do Rio de
Janeiro', foi criada assim a corporação, que, ao lon·
go desses 189 anos vem se dedicando a manter a
ordem e a segurança pública da Cap~al Federal.
Durante toda a sua existência vem desempenhando papel ativo e decisivo, isolada Õu auxiliando
o Exérc~o Brasileiro, em episódios históricos da mais
alta relevância e do porte de nossas insurreições civis
e sublevações da lei e da ordem.
Teve a Polícia Militar do DF, durante o período
imperial, papel decisivo na pacfficação das Provfncias de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do
Sul.
E:n reconhecimento a tantos e relevantes ser·
viços prestados à Pátria, o Governo Imperial, no ano
de 1842, concedeu aos pennanentes o maior prêmio
a que mais sofregamente pode aspirar urna corpora·
ção mil~r: a posse da Bandeira Nacional.
Não menos meritória foi a participação da Poli·
cia Mil~r do Distrito Federal durante o período repu-
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blicano, sendo-nos obrigatório c~ar os episódios da
revotta da Escola Militar de f3earengo e do Forte de
Copacabana, além da participação decisiva em epi·
sódios revolucionários que eclodiram nos Estados
do Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba, além da Re·
volução Const~cionalista de São Paulo.
Com a mudança da Capital Federal para o Pia·
nalto Central e, conseqüentemente, a criação do Es·
lado da Guanabara, foi a corporação compulsaria·
mente transferida àquela Unidade da Federação. A
Lei n• 4.242, de 1963, possibil~ou a todos os milicia·
nos que desejassem o retomo à esfera da União, o
que determinou, assim, a vinda da Polícia Militar
para a nova Cap~al Federal, que é, sem dúvida, o
seu lugar de fato e de dire~o.
Implantada e solidifiCada em Brasma, a Polícia
Militar do Distrito Federal prossegue a sua gloriosa
jornada, sempre dedicada à sociedade e à Pátria,
dentro daquele mesmo espírito de bem servir, lega·
do por todos os seus heróis conhecidos e anõnimos
que sacrir!Caram a vida na nobre e digna missão de
perpetuar o bem público em termos de segurança.
Sempre participando ativarnente da vida e de
todos os grandes eventos que ocorrem na Cap~l da
República, protegendo os patrimónios públicos e pri·
vades, e, principalmente a vida do cidadão, a Polícia
Mil~r do DF se faz presente em ocasiões normais e
especiais na história do Planalto Central.
Gostaria, neste instante, de parabenizar toda a
corporação pelo transcurso de mais um aniversário
na pessoa de seu ilustre Comandante-Geral, Coronel Aníbal Perscin Jleto, que, desde novembro do
ano passado, tem sob suas ordens esta valorosa or·
ganização policial.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, não poderia deixar de falar, no momento em que se comemora os 189 anos de Policia Mil~r do Distrito Federal, no comportamento dos bravos soldados que, on·
tem, aqui estiveram à frente desta Casa. Com pru·
dência, com cuidados, com tolerãncia, a Polícia Mili·
tardo Distrito Federal demonstrou equ~íbrio no com·
bate à baderna, à intolerância, às ações isoladas de
pessoas pertencentes a organizações partidárias e
corporativistas sindicais. Alguns chegaram a tirar a
roupa, postaram-se nuas em frente ao Congresso
Nacional para provocar a ira dos soldados da Polícia
Mil~rdo Distrito Federal. Não lograram êAAo. Nossa
Policia se comportou de forma altaneira, profissional,
eqUidistante das questões políticas e demagógicas e
das provocações que vieram fazer aqui em frente a
esta Casa.
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Pamoonizo a iõd'õs, ·a Polícia gloriosa do Brasil, à Policia Militar do Distrito Federal.
:
Muho obrigado.·

Durante o discurso do Sr. Leonel Paiva, o Sr. êaitos Patrocínio, 2' Secretário,
.deixa a cadeira da presidência, que é ocupa. da pelo Sr. Geraido Melo, t• V".ce-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Leonel Paiva, o Sr. Geraldo Melo, t• V".ce-Presidente,
deixa a cadeira da presidencia, que é ocuPada
pela Sra. Júnia Maris'e, 2 1 V"JCe-Presidente •

..

A Sra. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Continuando a fista de oradores inscritos, concedo a palavra à nobre Senadora Benedha da Silva.
A SRA. BENEDrTA DA SILVA(Bioco- PT/RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr" Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, os
acontecimentos que marcaram esta semana a cidade de BrasOia não poderiam fugir à minha observação, até porque deles fui participante direta:
TIVemos o Grilo da Terra, o Movimento dos
Prefehos e a Jornada Nacional da Luta pelo Emprego. Quero pontuar as shuaç6es vistas nesses contextos. Não tivemos oportunidade de participar do
Movimento do Grilo da Terra porque, na hora do ato,
estávamos no período de votação nesta Casa. Mas
~hegou ao nosso conhecimento que havia todo um
aparato po!icial cercando o Congresso Nacional e o
Palácio do PlanaHo, impedindo a aproximação dos
man~estantes e a entrega de um dOCumento por
uma comissão. ·
·
·
O Grilo da Terra saiu com esse propósho e não
para badema ou enfrentamento. Num segundO momento, tivemos o Movimento Nacional dcs Prefeitos,
movimento justo e reivindicativo. Vale lembrar o que
já disse várias vezes: não moramos na União, nem
no Estado, moramos no Municfpio; por isso é importante que os Municfpios deixem de ser discriminados
para ter um tratamento digno.
·
Sabemos que, a partir da década de 80, as
propostas apresentadas começaram a transfonnar
uma realidade: os Estados e Municlpios passaram a
receber do Governo Federal encargos e atribuições
de fonna incompleta, pois as obrigações vieram mas
os recursos não, gerando um aumento das demandas. sociais e conseqüentemente .o en}PObrecimento
dos Municípios. Movidos por essa realid3de, aqui estiveram os nossos prefehos, vereadores e membros
de entidades municipalistas de lodo Brasil; reunidos
na "Marcha a BrasOia em Defesa do Município". E
eles aqui vieram também para, em comissão, entre-

"gar documentos ao Congresso Nacional e ao P~si-·
dente da República em exercfcio, Senador Antonio
Carlos Mayalháes, que os recebeu.
Por ocasião dessa mobilização, houve várias
man~estaç6es no Senado, da Senadora Ernilia Fernandes; da Senadora Júnia Marise, que preside os
nossos trabalhos neste momento e também minha,
que me pronunciei em aparte. Outros Senadores
também se man~estaram em apartes, reherandO as
preocupações apresentadas pelos oradores.
Dentre 'as proposições apreséntadas pelos prefehos, safientávamos a questão do aumento do percentual do Fúhdo de Participação dos Municfpios de
23,5% para 33"k, que representaria um aumento
estimado de R$5 bilhões; a renegociação das dividas dos municfpios; o repasse aos municfpios dos
100% do IPVA, pois, hoje, 50% fiCillTI com os Estados; a regulamentação da cobrança da taxa de Uuminação pública; a aprovação da lei complementar do
ISS, que amplia a base de incidência de tributo; o reforço de 50% do piso de atenção básica à saúde,
que poderá gerar cerca de R$4 bilhões por ano para se ter uma idéia do que estou dizendo, a cada
R$100,00 gastos com as aç6es de saúde, R$75,00
são financiados pelo municfpío -; e o restabelecimento da cobrança de Impostos sobre venda a varejo de combustfveis.
I

Estivemos no audMrio PetrOnio Portella e
acompanhamos as passeatas, quandO obselVBmos
que e.xistia todo um aparato policial para os nossos
' preféhos, autoridades também. Havia policiais, cavalos e cachorros. Os cães também lá estavam para
receber os prefehos. Ontem, tivemos a oportunidade
de constátar que aumentou o número de policiais,
cavelos e cães para receber os trabalhadores.
.
I
Tenho absoluta certeza de que a coordenação
dessa mobilização, os sindicatos e outros segmentos que engrossaram essa marcha não vieram a
BrasOia ·para se confrontar com a policia. Não astavam annados de caceteies ou mesmo de bombas;
estavam sim com seus estandartes, suas ba:iideiras
e suas convicções. V.eram em nome de um fato que
preocupa ·a todos neste Pafs :... e que não é negado
nem pelo Presidente da RepúbriC3: o desemprego.
que 'se queria era marchar até o PlanaHo e
entregar ao Presidente em exercicio, Senador AntOnio Carlos Magalhães, um dossiê completo sobre a
· situação do desemprego no Brasil.

a

O moVimento toi organizado por sindicatos,
pela Central Única dos Trabalhadores, por estudan-

tes e por outros segmentos da sociedade.
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Quero chamar a atenção porque estamos em
tempo de democracia. A convivência democrática
deve garantir a ambos os lados segurança nas suas
manffestações.
Como Parlamentar, Senadora da República
pelo Estado do Rio de Janeiro, compareci à manifestação. C~io que é importante respaldar os trabalhadores nesses gritos que se têm dado- o griio da terra, o grito dos prefeitos e o grito dos desemprega·
dos. Este País não pode continuar convivendo com
o desemprego. Temos que encontrar alternativas
que satisfaçam os interesses dos trabalhadores, senão estaremos J)atrocinando, com o desemprego,
com a falta de perspectiva de vida; um genocídio,
porque haverá trabalhadores morrendo de fome - e
não me digam que há emprego, P.,rque não há!
É importante gritar para o Planalto Central que
a população brasileira quer dialogar com o Governo
Federal e garantir emprego para todo mundo. Ora, o
que isso tem de mau? Nada, se não fosse o temor
que todos temos da aproximação da população or·
ganizada!
É importante Irisar também que determinados
elementos - isso é verdade, tive oportunidade de
confrontar-me com alguns - mascarados, infiHrados
entre os manifestantes, não pertenciam ao movi·
mente dos trabalhadores. Estes iniciaram o conflito
quando retiraram grades que não deveriam ser reli·
radas - temos ar emissoras de televisão e fotografias que o comprovam. Vimos também que o carro,
quando estava chegando, iria ocupar um espaço que
é comum de ser ocupado, e que as pessoas se sen·
tariam no gramado para assistir ao ato. Era essa a
inteilção.
Não se gasta dinheiro, não se gasta tempo
para vir confrontar desarmado com uma polícia armada; uma potrcia que radicalizou, urna polícia
que não ouvia. Se é verdade que houve um pe·
queno grupo que tumultuou todo o processo de
entendimento, também é verdade que procurei o
comandante, e ninguém sabia dizer quem era, por·
que não o identificavam. Estavam jogando bombas
continuamente. Saí deste plenário porque ouvi um
estouro. Perguntei se estava havendo unia trovoa·
da, porque ele foi subseqüente. Ao me encaminhar
para a manHestação, que estava marcada para as
16h30min, pude observar o quanto estavam ostensi·
vos o aparato policial e a ~gressividade. Vários de
nós fomos empurrados, pisoteados, entre jornalistas,
fotógrafos e repórteres. Houve pessoas que apanha·
ram e apanharam·muito, porque estavam ali fazendo
o seu trabalho.
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Ora, essas chamadas bombas de efeito moral
trouxeram consequências, elas têm efeitos danosos
e as pessoas foram leridas. Não pude mais "SÚpqrtar
o bás lacrimogéneo, eu me senti mal e dirigi-me ton·
ta para o carro para tentar abrigar-me. Ouvi de longe
o som, que não chegava até aqui, que manifestava a
preocupação "do Vocentinho. Estive com ele, junto à
tropa, para pedir que parassem com aquilo. Ao mesmo tempe;, fiZemos urna espécie de corrente hurna·
na para evitar que as pessoas se aproximassem. A
multidão, então, começou a jogar pedras e paus,
porque a polícia também estava ali com bombas de
efeito moral e tiros de balas de borracha, que, todos
sabemos, machucam.
· Se houve unia provocação, caberia às autori·
dades, naquele momento, evitar que houvesse um
conflito· maior, ou melhor, que houvesse feridos. Era
isso o que buscávamos: a paz.
O trabalhador brasileiro não merece o que
aconteceu. Ele já está desempregado, já tem problemas, não precisa de polícia, e sim de emprego. Isso
é o que estávamos buscando ontem.
A ostensividade da polícia mostrou que ela não
está preparada para momentos como esse. Não
basta chamar a polícia Essa polícia, que foi home·
nageada e que diz estar preparada, está aparelhada
para reprimir, e não para dar segurança ao povo. Ela
não dialoga, a não ser por intermédio das armas. Se
os revólveres fossem consentidos, teríamos levado
muitos tiros, até de metralhadoras. Não é bem as·
sim! Eles ·são trabalhadores e também querem ga·
mntir os seus empregos, mas são orientados para
urna politica repressiva, e não para aquela que traz
tranqüRidade e segurança.
Por Isso, é preciso rever os métodos de formação dos nossos poficiais. Não quero tirar-lhes o emprego, pelo contrário. Quero que compreendam, na
verdade, que
são grandes vrtimas de um
sistema viciado, repressivo, autoritário, que os for·
mou fazendo ·com que vissem no seu semelhante
uminimigo.
.
Foi isso o que aconteceu ontem. É por isso que
estou nesta tribuna. como uma pessoa que luta pela
paz, e não pela desordem; que vê que o linico cami·
nho democrático ainda existente para se cOnquistar
direitos são as normas estabelecidas pela Constituição, que nós criamos, que é a organização dos trabalhadores, que são os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e a sociedade civil organizada. É para
isso que aqui estamos.
Queremos manter o Congresso aberto não
apenas para que poSsamos exercer a nossa autori·

também
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dade, delegada pelo povo. Faço este apelo para que
possàmos, em futuras atMdades, 9ialogar com a sociedade civil organizadã..
·
. Por outro lado, precisamos garantir segurança
para toda e qualquer manifestação que possa ocor·
rer. Já fui à Itália, aos Estados Unidos, à França, à
Alemanha e pude ver qua em todos esses luga111S
as manifestações são naturais, há segurança para o
povo, dentro do seu Omite, e proteção para~ autorJ.:
dades.
'
:
Queremos o mesmo para erasnia e 'para o
povo brasileiro.
··
·
Muno obrigada.
A SP.A. PRESIDENTE. (Júnia Marise)- Dando
continuidade à &sta de oradores Inscritos, concedo a
palavra ao Senador Carlos Wilson, por pennuta com
o Senador Jonas Pinhejf9.
DesejÓ lembrar ao eminente Senador que a
sessão do Congresso Nacional está marcada para
às 11h. Portanto, solicito a V. Ex" que o seu pronunciamento esteja circunscrito ao tempo que nos I8Sia.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem révisão do orador.)
- Sr" Presidente, Sr"s. e Srs. Senadonls, há lrWa
dias perdemos o Deputado Luis Eduardo Magalhies.
Confesso que, ainda tenho o espfrito atordoado
com a surpresa e a extensão do golpe.
Como é precária a vida diante da realidade da
morte! Felizes os que, nesse momento de angústia,
sentem em Deus a explicação de tudo: a morte vence a matéria mas o espfrito vence a morte. A vida
espiritual subsiste etema e lntang!vel nas grandes
eções do homem; na sua obra; na palxAo do aeu
Idealismo; no sentido de sua pregação, em tudo enf~m, que exprime a existência espiritual e moral dos
seres humanos.
'
Lufs Eduardo tem o mila1119 da sobreviv6ncia.
Aqueles que o conheceram de perto nunca
mais perderão a lembrança da sua existência. E eu,
Sr. Presidente, tive tempo de col"'hecê--o como ele
era.
Era um jovem de raras virtudes cfvicas e de
aprimorado espfrito público. Leal nas atnudes, comtto e elegante no trato. Amigo devotado - nio distinguia vinculasses partidárias na dedicação da sua
amizade. F'tel as suas Idéias, que se traduziam como
autêntica eryressão do Ideal coletivo.
V13 o Congresso Nacional como o fórum adeq:;ad.: para sua luta democrática. VIvia a polftlca
numa peregrinação constante para fMHYir ao Btul.
Doava~e a cada minuto ao que aaedlla~~a a fazia. ·
1

•

I

•

•

Tinha \~:o: dt>-CO!T'.u'do. Lfder.lnco.ll.este, r.e1e
havia Inalo o estrategista. Homem de combate mas,
aobretudo de construção. éu5cava com respeHo o
adversário, a harmOnizaÇão· doS contrastes, mas era
bravo e digno na defesa dos principies que abraçava
e em face dos quais nio transigia. Conf~ava 'no projeto polrtico do Govemo Fernando Henrique e lutava
com entusiasmo pela modernização do Estado brasileiro, tendo sido o artffice das grandes Wórias das
refotmas constitucionais no Congr:esso Nacional.
' Sem ele, ainda que os prcipósHos sejam os
mesmos, a luta perde multo em emoção.
'
. L.ufs Eduardo amava a Bahiá, pleno de 8nseios
pelo futuro de sua terra e de sua gente.
'
: Cultivava extrema afeição pelo Pai o Senador
Antonio Carlos Magalhães, a quem considerava o
melhor e maior politico brasileiro. ·
' Com o mestre aprendeu' as filigranas do processo polrtico, as liç6es de dignidade, de honradez,
de brawra e de espfrito púbroco. ·
Entre ele e o pai existia uma relação de ternura. admiração e respeito reciproco. Eram cúmplices
nas Idéias e nos objelivos consmufdos em comum.
Juntos embalavam os sonhos de uma Bahia cada
vez mais desenvolvida e bela e de um Brasil mais
equAnlme, justo e feliZ. ·
: Hoje a sua memória é fonte permanente de
Inspiração para continuidade da missão politica do
Senador , Antonio Carlos Magalhães, na projeção
mais elevada que a história lhe reserva.
Polrtico conciliador'e carismático, Luis Eduardo
foi, inegavelmente, o homem lntefigente, alegre, edu·
cedo, severo honesto~ Não ascendeu à fama de
fonna repentina. Velo vindo aos poucos, devagar,
como um ragato que não Iam pressa de chegar ao

e

mar4

1
'·

!

·:::

i

·

Aprendera eki, desde cedo, que uma grande
vida pública deve ser Iluminada pelas lâmpadas do
su:rilfcio, da verdade, da imaginação e da obediência, tal como 'ãiSS8ra meu conten'áneo Joaquim Na-

buco.
'
. '
Luis Eduardo foi um dos mais Uustres representantes da nova geração de homens públicos. A
Bahia Já cantava, em unfssono de alegria, consa-

grando-o como futuro Governador.
O Sr. Joelde Holl8nda (PFL- PE)- Permiteme V. Ex" um aparte, Senador?

O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE)- Com
muito prazer ouço V. Ex". ·
O Sr. Joel de Hollanda (PFL - PE) - Nobre
SenadOr CaJtoe Wlson, V. Ex" fala pela YO;! do amigo, do companheiro de lutas politicas, por Pemam-
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buco, por esta Casa, destacando os valores, as
crenças, as esperanças do gr.p1de politico que foi
Luis Eduardo Magalhães. Imagino. sua emoção ao
proferir essas palavras, uma vez que Luis· Eduardo e
V. Ex' tinham um convivia praticamente diário. Mas
não é s6 a voz do amigo que ressalta o caráter firme, a personafidade marcante, a capacidade de Ira·
balho, o amor ao Nordeste e ao Brasil de Lula
Eduardo. V. Ex' faz juStiça a um jovem politico que
era a grande esperança do nosso Pais. Portanto,
Senador Carlos Wilson, compartilho da sua emoção
e do sentimento que lhe deve, neste momento, estar
invadindo o coração: a saudade de um grande amigo, de um grande companheiro que a todos n6s estimulava e Incentivava, e que era o orgulho não s6 da
Bahia, mas também do Nordeste e do Brasil. Cumpriment<H> pelo pronunciamento. O Brasil hoje está
_triste ao rememorar o trigésimo dia do desaparecimento de .Luis Eduardo. Entre n6s está a lembrança
daquele seu sorriso franco, aberto, daquela sua maneira gentil de nos cumprimentar e, sobretudo, está
presente o seu exemplo de dignidade, de coerência,
de determinação e de vontade de lfabalhar pelo nosso Pais. Mu~o obrigado.
.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB- PE) -Muito obrigado, Senador Joel de Hollanda. V. Ex', que
também teve o privilégio de conviver com o Deputado Luis Eduardo, destaca este referencial que era a
sua grande marca: a serenidade, a amenidade, mas,
acima de tudo, o espírito púbrJCO. Luis Eduardo, na
verdade, representou o exponencial maior da nossa
geração e ficará como exemplo a ser seguido em
nossa carreira politica e nossa vida púbriC3.
A Sra. Benedlta da Silva (Biocoi'PT - RJ. Pe~e-rne V. Ex' um aparte?
O SR. CARLOS WILSON (PSDB- PE) -Com
mu~o prazer, ouço a Senadora BenedM da Silva.
A Sra. Benedlta da Silva (Bioco/PT - RJ) Senador Carlos Wilson, compartilho do sentimento
de V. Ex', neste momento em que, pela passagem
do trigésimo dia do falecimento do saudoso Lula
Eduardo Magalhães, faz esse pronunciamento. Na
ocasião, eu, que partidpava de uma reunião do Mercosul, não pude "estar presente, o que lamentei profundamente. No entanto, impossibiiMda de chegar a
tempo, expressei meus sentimentos por Intermédio
de telegramas e telefonemas à lamina. Nobre Senador, eu não era próxima a S. Ex' como V. Ex' o era.
já que não tive outro momento senão quando aluei
na Câmara dos Deputados. Mas durante esse parlodo pude perceber nesse jovem político enorme reei·
procidade ·de tratamento, de carinho, de dedicação
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não s6 à sua função de Parlamentar; mas também
no trato de amizade para conosco, representantes
da Oposição naquela Casa. Luis Eduardo cumpria a
sua palavra, cumpria os acordos. Com S. Ex' era difiei! negociar, mas quando dizia algo, estava d~o.
Enfim, luis Eduardo possuia as quafidades identificadas por V. Ex'. Compartilho, portanto, com o sentimento de V. Ex' ao fazer, como amigo, esse pronunciamenio mediante o qual lembra da passagem
dlos 30 dias da morte de Luis Eduardo. Na reafidade,
estamos fazendo aqui a missa da saudade. É mu~o
bom podermos expressar a um amigo, antes que ele
se vá, o carinho e o amor que sentimos por ele. Sa·
bemos que 11. Ex' pôde fazê-lo. Portanto, é justo que
ocupe esta tribuM e faça, de viva voz, um chama·
menta lo reflexão, já que todos trilharemos esSe "mesmo caminho. Que possamos, nesses exemplos altamente positivos que V. Ex' expressa, pautar a nossa
vida.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE) - Mu~o
obrigado, Senadora Benedita da Silva. V. Ex' que,
corno destacou, teve o privilégio de conviver com
Luis Eduardo na Câmara dos Deputados, ressattou
um aspecto também extremamente positivo da personal"tdada de Luis Eduardo: S. Ex', que marcou sua
presença no Congresso, na Câmara dos Deputados.
como grande articulador, grande parlamentar, quan·
do dava sua palavra. quando acertava os compro·
missas, com certeza ele os honrava. Isso foi destacado por todos os Uderes de OposlÇão; e certamen-·
te é algo gratifiCBnte para a sua famOia'e para os
.
'• --.
seus amtgoS.
Continuo, Sr" Presidente:
E o Brasil já reivindicava o seu nome para Presidente da Repúbi"JCB em 2002. Por designios inescrutáveis da Providência, Luis Eduardo não pode
reafiZBI', em vida, toda tarefa a que se propusera. É
como se o destino nos roubasse um sonho.
Que o seu exemplo frutifique. O seu idealismo,
a sua dedicação à Pátria Irão servir de estimulo para
os jovens, para os partidos politicos e, sobretudo,
para o povo brasileiro, que tem, na trajet6ria de Luis
Eduardo, um dos mais expressivos exemplos de
que, na vida púbrJCB do Pais, existem patriotas, homens dignos e honestos, devotados ao bem comum.·
Cada homem tem o julgamento de seu tempo.
E Luis Eduardo já ocupa um lugar de destaque na
história politica desse nosso Brasil.
Para seus familiares, particularmente para
seus pais Senador Antonio Carlos e Dona Arlete,
sua esposa MicheUe e .seus filhos, não há palavras
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de consolo capazes de.fazlt-k>s aceitar-tamanha perda. '
.
.·
.O Sr. Elclo A~s (PFL - ES) - V. Éx" me
permite um aparte, Senador Carlos Wilson?
O SR. CARLOS WILSON (PSDB- PE)- Com
muito prazer, ouço o Uder do Governo, Senador El·
cio Alvares.
O Sr. Elclo Alvares (PFL - ES) - Senador
Carlos Wilson, V. EX' assoma à tribuna hoje para
um registro, que é o regist.;> de todos nós. V. Ex"
e~lta a personalidade de Luis Eduardo Magalhães,
com a dupla propriedade de parlamentar emérito e,
acima de tudo, de amigo dedicádo não 'só de Luis
Eduardo Magalhães, mas de seu pai, Antonio Carlos
Magalhães. Há pouco, assisUmos todos, no Salão
Negro do Congresso, à missa de .trigésimo dia em
homenagem à alma de Luis Eduardo. Foi um ato comovente. O padre teve oportunidade de manifestar,
mesmo afirmando não conhecê-lo pessóalmente, a
sua admiração por Luis Eduardo. Justificou dizendo
que, por intermédio de entrevistas, das suas ações
na vida pubriCB, aprendeu a respeitá-lo. Luis Eduardo Magalhães foi, acima de tudo, úm conciliador. Ele
tinha um caminho determinado por Deus, o de ser o
homem que unia, que congregava. Exerceu essa fa·
culdade na Presidência da Câmara dos Deputados,
com notável brilhantismo, e logo após na Liderança
do Governo. Luis Eduardo mostrou, acima de tudo, ·
não só um caráter Uibado, mas a vocação daqueles
que compreená.am o Brasil no dia de amanhã. Foi o
grande baluarte das reformas. Competiu a Luis
Eduardo Magalhães, na Câmara dos Deputados,
realizar um trabalho que considero tundamental para
que o Governo completasse o ciclo das reformaS essenciais na área econ6mica. E agora pugnava por
elas. Mesmo M véspera da sua morte, era um defensor ardoroso da Reforma da Previdência. Assim
foi Luis Eduardo. Para nós, do Senado, a dor se amplia porque se reflete no semlilante de um homem
que é nosso amigo, nosso companheiro, aquele que
nos Indica o caminho nos momentos decisivos do
Senado Federal: o nosso Presidente Antonio Carlos
Magalhães. Portanto, Senador Carlos Wilson, ninguém melhor que V. Ex", que conviveu na Intimidade
do Presidente Antonio Carlos Magalhães, no dia·a·
dia da relação amon:sa pai e filho - não diria ·nem
amor, mas paixão - , ninguém melhor do que V. Ex"
para registrar hoje, 30 dias após o seu falecimento, o
retrato moral, o retrato humano e, acima de tudo, o
retrato patriótico de Luis Eduardo Magalhães. ·
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) -Mui·
to obrigado, Senador Eleio Alvares. V. Ex" engrande-
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ce, e muito, mediante seu aparte. o nosso pronunciamento, além de destacar, com clareza, a personafidade do nosso amigo· cómum, o Deputado Luis
Eduardo Magalhães.
Prossigo, Sr' Presidente:
Tenho certeza, no entanto, de que Luis Eduardo estará presente cada vez que seus Ideais frutifi.
carem e sempre que o Brasil avançar na superação
de seus problemas. :
Que Deus o recolha na sua Infinita misericórdia
e nos dê ·forças para que, como homens póbftCOS,
possamos levar adiante a bandeira que Luis Eduardo nos legou •.
O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - V. Ex" me
permite .um aparte?
O SR. CARLOS WILSON (PSDB- PE)- Com
muho praier, ouço o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- Senador
Carlos Wilson, assim corno os demais Senadores
presentes, assistimos à missa em homenagem a
Luis Eduardo. Por oração, por emoção e poc espiritualidade, fiZemos chegar a nossa mensagem àquele que, com certeza, hoje ocupa um lugar ao lado de
Cristo. Tratou-se de 'mensagem coletiva, porque
conio cristãos, acreditámos a missa é a melhor for:
· ma de conversarmos com Deus. Sabedor da amiza.
de que V. Ex' nutre pelo Presidente do Senado, nosso guia nesta Çasa, Senador Antonio Carlos Magalhães, não haveria, corno disse o Senador Elclo Alvares; ninguém melhor para traduzir o nosso sentimento de solidariedade para com os fanuliaras de
Luis Eduardo e a do Senador Antonio Carlos Magalhães. Peço, encarecidamente, a V. Ex' que o meu
aparte seja incorporado ao seu discurso nesta triste
homenagem, que, sem dúvida. enahece a figura de
um jovem que era a nOsSa esperança. Acredito que
continuará otha!ldo o nosso trabalho em prol de um
futuro melhor para o Brasil. Obrigado, SenadOr Carlos WilSon.
:
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) -Muito obrigado, nobre Senador Romeu Tuln" V. Ex' e
seu filho, o Deputado Robson Tuma. privaram também da amizade do Deputado Luis Eduardo Magalhães, e pode nos dar um testemunho de fé e sobretudo de olimisrno de que o exemplo de Luis Eduardo
fiC8rá r;uardado para todos nós que nos orgulhamos
muho de ter privado dessa amizade.
O Sr. Francelino Pereira (PFL- MG)- Permite-me V. Ex" um aparte? ,
O Sr. Pedro Pivll (PSDB - SP) - Permite-me
V. Ex" um aparte?
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O SR. CARLOS WILSON (PSOB- PE)- Con·
cedo o aparte ao Senador Francelino Pereira e, em
seguida, ao Senador Pedro Piva •
O Sr. Francelino Pereira (PFL- MG) -Senador Carlos Wilson, V. Ex' é o nosso eleito para mani·
!estar o nosso pesar pelos trinta dias do falecimento
de Luis Eduardo Magalhães, e até a nossa inconfor·
midade diante do ocorrido ..V. Ex' sabe que estive
presente nos últimos instantes da vida, do sofrimento de Luís Eduardo e, também, da dor e tristeza que
dominou a famma, principalmente seus pais. Na verdade o próprio Luis Eduardo construiu o seu monumento, construiu a sua vida e o seu destino; termi·
nou deixando para o Brasil inteiro urna imagem de
esperança que devemos transportar para sempre
através de nossos mandatos e do nosso destino.
Parabenizo V. Ex' por essa iniciativa que fala em
nosso nome, aumentando .ainda mais o nosso respeito e admiração por V. Ex'. Mufto obrigado.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) - Muito obrigado, Senador Francelina Pereira. Ouço o nobre Senador Pedro Piva.
O Sr. Pedro Plva (PSDB- SP)- Senador Carlos Wilson, ninguém melhor do que V. Ex' para fazer
o elogio fúnebre a Luis Eduardo Magalhães. V. Ex'
era um de seus mais diletos e queridos amigos. Conheci-o através de V. Ex', tive essa felicidade de privar da sua intimidade e um pouco da intimidade de
Luis Eduardo. Mas, pela sua amizade, pelo seu carinho com Luis Eduardo e o carinho que ele mantinha
com V. Ex', eu via urna amizade fraterna, de amor e
respeito mútuo. Tenho certeza, Senador Carlos Wil·
son, onde quer que S. Ex' esteja, S. Ex' estará feliz
por ver prestada aqui, nesta Casa, esta homenagem
por um de seus mais diletos amigos. Estivemos juntos três dias antes de sua morte e deve ter sido um
de seus úHimos alegres jantares, V. Ex', mais três
ou quatro amigos e eu. Vimos nele um semblante
cansado, esgotado, tenso pelas batalhas que naquele dia haviam acontecido, mas nada pronunciava a
sua morte e o enlace tão rápido. Luis Eduardo deu
mais do que seu esforço, trabalho, pela causa, pelas
reformas, pelo Congresso, pelos amigos, pela Bahia
e pelo seu pai, honrando o nome de Antonio Carlos
Magalhães. S. Ex' deu a sua vida pelo seu esforço
nas árduas batalhas que enfrentou nestes úttimos
três anos, como líder Inconteste na Câmara dos Deputados. Ê muito bom ouvi-lo, Senador Carlos Wilson. Tenho certeza de que o Luís Eduardo está ouvindo V. Ex' e que o seu pai, Anlonio Carlos Magalhães, esse homem fantástico com querr l'!flho o
prazer e a honra de conviver há mais de 25 anos,
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certamente também deve estar feliz por ter V. Ex' nes·
ta tribuna, prestando esta homeriagero aõ .seu querido
f~ho. Meu amigo e Senador Carlos Wilson, nesta hora,
ouço comovido o restante de seu discurso.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE)- Mui·
to obrigado, Senador Pedro Piva. V. Ex.• destaca um
ponto que nos marcou mutto: na úHirna quarta-feira
de vida de \.uis Eduardo, estávamos juntos. Ele
sempre mutto atencioso, muito cortês, conversando,
falando da satisfação por ter travado mais urna bala·
lha para a implementação das reformas. Ele sara da
Câmara e, quando se encontrava com os amigos,
era sempre um exemplo de amenidade, de carinho,
de ternura. Tsvemos essa sorte: na úHirna quarta-feira de vida de Luis Eduardo, como V. Ex' destaca,
estávamos juntos, conversando e também aprendendo com S. Ex' lições de vida, c'~ exemplo de vida
pública.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB- SC)- Permite-me, V. Ex', um aparte?
O SR. CARLOS WILSON (PSDB- PE)- Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador Casil·
do Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMOB - SC) Quando uma pessoa já de uma certa idade, biologi·
camente falando, "Viaja', sentimos Ir perda, entristecemo-nos por isso. Sabemos disso, o~ exemplos estão todos ar. No caso do Deputado Lurs Eduardo,
nem se tala. Isso ajudou a comover muito mais, porque o que S. Ex'. tinha ainda a oferecer à Bahia e
ao Pais - todos sabiam - era o prenúncio de algo
extraordinário. E S. EX" ~nha preparando os caminhos para isso. Aliás, V. Ex' fez mutto bem ao lembrar que o carinho que S. Ex'. dispensava, a a~ivel,
a amizade eram predicados fortes, algo que sempre
notei na pessoa do Dr. Luis Eduardo, assim como a
humildade e a simplicidade no trato com os integrõntes de todos os partidos potrticos. S. Ex' conseguiu
transmitir tudo isso e, na verdade, exercia essa função de cativar; era uma pessoa muito eclética no trato com as pessoas de diferentes matizes nos campos ideológicos. Isso fazia com que S. Ex' angariasse o respeito de todOs. Por isso, nada melhor do que
V. Ex' - e essa é a opinião dos demais - para representar os seus Colegas neste momento doloroso em
que se comemora os trinta dias da viagem do Depu·
tado Luis Eduardo.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE)- Mui·
to obrigado, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Ojalma Bessa (PFL- BA) -Permite-me
V. Ex' um aparte?
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O SR. CARLOS WI.LSON (P&DB- PE) -.Con··
cedõ, com mu~o prazer, o aparte a V. exo:e peço li·
cença à Mesa, pois concluirei. -o meu discurso em
dois ou três minutos. · ·
·
·
O Sr. D)alma Bessa' (PFl- BA) - Senador
Cartas Wilson, V. Ex'. eslá registrando o falecimento
de um Hustre Deputado e o eslá fazendo como um
de seus mais diletos amigos. Tenho autoridade para
lazer·lhe essa afirmação, porque, como assessor de
S. Ex", testemunhei a amizade, e mesmo o carinho
que havia entre V. Ex'. e o: Deputado Luis Ed~rdo.
Então, essa homenagem tem o respaldo da afe•ção,
da amizade, do amor, do coração, mas também tem
um respaldo ainda maior, que é a de um ilustre homem público, que tão jovem já era amadurecido à
polilica nacional. Tanto que a Liderança dele no Estado, ou seja, sua Liderança regional era muito expressiva, mas também expressiva era sua Liderança
no plano nacional. Portanto, Luis Eduardo não foi
somente um !!der regional; inas sim nacional, com
uma luz intensa que brilhou sua geração. Sua luta,
seu eslon;o e sua dedic8ção era por um Brasil
maior; S. Ex" entendia que era preciso reformar esta
Nação e por essa refonna' dava seu sacrUício, sua
inteligência, sua cu~ura, seu sossego e; às vezes,
até sua paz. Na luta para alcançar essas reformas
Luis Eduardo não tinha nem dia nem hora para tra·
balhar. V. Ex" sabe Perfeitamente que era assim. As·
socio-me e congratulo-me com V. Ex' por essa manifestação, que não é somente de
Ex", mas também das Bancadas; do proprio Senado, a um jovem
que ainda poderia oferecer. mu~os e prestimosos
serviços à Nação. Mu~o obrigado.

v.

~

I

j

O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) - Mui·
to obrigado, Senador Djalrna Bessa.
•

.

I

Na Câmara, tive o privilégio de conviver com V.
Ex" ainda como Deputado Federal; ainda mu~o jovem, aprendi com V. Ex". Lembro-me de que, depois
de alguns anos, perguntei ao Presidente da Câmara,
Luis Eduardo Magalhães, em seu gabinete: •o que o
nosso Djalma Bessa está fazendo aqui?". Ele me
disse: "Tenho muita sorte; Carlos Wilson. Ojalma
Bessa faz parte da minha Assessoria. Com certeza,
o trabalho que venho desenvolvendo na Câmara,
como Presidente, conta sempre com a colaboração
do Deputado Ojalma Bessa•.
I

Hoje, quando vejo V. Ex" aqui, como Senador,
tenho certeza de que Luis Eduardo está mu~o feliz,
·porque ele reconhecia em V. Ex' um dos maiores la·
lentos da Bahia. Quando lecebo seu aparte, fico
mutto emocionado, porque &ei que a sua presença

467

aqui, como Senador da República. toca rrouito em
Luis Edúa!do. ·
Senadora Júnia Marise. vou concluir o meu
pronunciamento, porque sei que meu tempo já está
esgotado.
Esta é a homenagem ae um grande amigo, de
um admirador de Luis Eduardo, que reconhece, sin·
ceramente, que a palavra é pobre e que os adjetivos
não podem retratar a grandeza de Luís Eduardo.
Talvez fosse melhor reverenciar sua memória em silêncio, que se manif11sta sem formas, sem lórmu·

las ...
Mas um pernambucano náo pode abalar a voz
do coração.
O Sr. Leomar Qulntanllha (PPB- TO) - Nobre Senaáor Cartas Wilson, com a anuência da
Mesa, eu gostaria de aduzir duas palavras à homenagem que V. Ex' ora presta ao nosso amigo, ao
grande homem público, que foi luis Eduardo Maga·
lhães.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE)- Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Leomar Qulntanilha (PPB- TO) -Senador Carlos Wilson, eu gostaria de me associar às
manifestações que V. Ex' traz a este que foi o convlvio dele, a Casa das discussões das grandes questões deste Pais. O passamento de Luis Eduardo
Magalhães certamente deixou um imenso vazio no
seio dos seus familiares, dos seus amigos e dos
seus Colegas e também um fosso profundo nas estruturas públicas deste Pais. Não sei avaliar se eu
valorizaria mais p _extraordinário· trabalho que ele
realizou ao longo de sua vida, numa belíssima trajetória de homem público, o que ele fez até os dias em
que conviveu conosco, ou se eu valorizaria eletiva·
mente o que ele representava de esperança para
este País, o que ele poderia realmente realizar neste
Pais, concretizando seus sonhos, seus Ideais de la·
zer com que o Brasil e todos os brasileiros pudessem viver dias de glória, de alegria e de prosperida·
de. Portanto, eu gostaria de preterir estas palavras
nesta homenagem que V. Ex" presta ao grande
companheiro e ao grande homem púbico que foi
Luis Eduardo Magalhães.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) Agradeço as palavras do nobre Senador leomar
Quintanilha e as incorporo, com mutto prazer, ao
meu pronunciamento.
Agradeço a tolerância da Mesa.
Era o que eu linha a dizer, Sr' Presidente.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Sr' Presidente, peço a palavra a V. Ex".
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A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Sena·
dor Eduardo Suplicy. antes de conceder a palavra a
V. Ex', eu gostaria de associar-me às homenagens
aqui prestadas pelo eminenté Senador Carlos Wil•
son e pelos demais Senadores que o apartearam,
neste momento de grande emoção, que tomou conta
de todo o Plenário do Senado FederaL Associo-me a
esse sentimento, à homenagem prestada à memória
do ex-Deputado luis Eduardo Magalhães, que, cer·
lamente, representou uma das lideranças jovens da
vida pública nacional, extraPolando o seu Estado da
Bahia, transcendendo nas suas atividades políticas
como um grande líder nacional.
Queremos nOs associar a essa homenagem,
principalmente neste dia em que o Senado e o Con·
gress-:> Nacional realizam a missa de 30° dia em me·
mória do falecimento do Deputado Luís Eduardo Ma·
galhães.
Sorocito ao Senador Eduardo Suplicy um pouco
de compreensão, no sentido de que faça a sua comunicação, como Lrder, de acordo com o Regimento
Interno, utilizando um minuto, uma vez que o nosso
tempo já está esgotado. Estâ marcada urna sessão
do Congresso Nacional, que será realizada daqui a
pouco.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT- SP.
Como Lrder. Sem revisão do orador.)- Sr' Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, associo-me também à
homenagem prestada ao Deputado Luis Eduardo
Magalhães e às palavras do Senador Carlos Wilson
e de todos que o apartearam nessa homenagem de
j:>esar.
Sr' Presidente, gostaria de fazer o registro da
carta enviada ao Sr. Prefe~o Celso P~. do Munici·
pio de São Paulo.
"Em 14 de maio passado, a Câmara
Municipal de São Paulo promulgou a Lei n•
12.615 (projeto de autoria do Vereador Arselino Tatto), que institui o Programa de Renda
Mínima Municipal, o qual deverá beneficiar
as famflias cuja renda mensal seja Inferior a
três salários minímas e cujos filhos com ida·
de entre O e 14 anos estejam matriculados
em escolas ou creches públicas.
Diante da intenção anunciada por V.
Ex" de impetrar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (AOINJ contra a referida lei,
submeto à sua consideração o breve históri·
co de alguns pareceres favoráveis que apreciaram a constiticionatidade da matéria:
1) Atendendo solicitação do Vereador
Ronaldo Junqueira, Presidente da Comissão
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de Justiça da Câmara Municipal de Poços
de Caldas, em 28 de novembro de 1995, o
Jnstijuto Brasileiro de Adniinistração.Municipal - IBAM '- emitiu parecer a respeijo ·da
constijucionalidade de projeto de lei de lniciativ'! .da Veread9ra ~?-na.. Maria Quintas
Guerra de Oliveira, que lnstitula Programa
de Garantia de Renda Familiar Miníma. b citado documento concluiu que, em consonância com nossa Carta Magna, não exis·
tiam restrições quanto à proposijura de leis
que criam despesa pública. Ad!Wu, ainda.
que as iniciativas de "leis determinando as
ações sociais, versando sobre programas
assistencialistas ou de incentivo à educação,
não se compreendiam dentro do pequeno
.rol de matérias remetidas à Iniciativa privati·
va do Executivo, cuja determinação as res·
~ringia às hipóteses dos arts. 61, § 11, e 165,
da Constituição Federal, preceijos estes de
adaptação compulsória a Estados e Munlcf·
pios, segundo entendimento vigente•. Sendo
assim, a proposijura_ de tais matérias seriam
e são de competência concorrente entre
Executivo e Legislativo.
_. •
2) Em 1991, o Senador Maurlc"ib Cor·
rêa, hoje Ministro do Supremo Tribunal.Federal, Joi Relator do Projeto de Lei do Sena·
do n• B0/91, que Institui o Programa de Garantia de Renda Minirna - PGRM e dá outras providências, de minha autoria. Em seu
relatório (...) concluiu afirmando que •o projeto em exame, além de lnédijo na sua engenhosidade, é um trabalho dos mais sérios,
voltado Inteiramente para o principio constitucional fnsijo no art. 3', III,.•.".
:
No dia 10 de dezembro de 1997, o Presidente
da República sancionou, sem vetos, a Lei n• 9.533,
que foi aprovada por ambas as Casas.
'
Continuando, a carta segue da seguinte forma:
"Encaminho ainda levantamento que
organizei sobre as proposijuras com o objetivo de Implantar projetes de renda mínima ou
de Bolsa-Escola, apresentadas em 16 Esta·
dos e 98 Munlcfpios. Como se pode observar, já há 34 projetes em execução. Dentre
as propostas apresentadas, ·22 foram originadas no Legislativo 'e sancionadas pelo
Executivo."
Na carta, ressalto que, nos Estados do Amazonas e Tocantins, nos Municlpios de Cubatão, Florian6polis e São Joaquim da Barra, a Iniciativa, lnclusl-
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ve, f~i de Governadores do PPB, .Partido a que per·
tence Celso Pitla. Em São João .da Boa Vasta,:a proposttura de Abdala Jabour JIÍnior, dÓ PPB, foi sancionada pelo Prefeito do PT José Ivo Vannuchl.
Sr" Presidente, solicito que seja Inserido, na Integra, o meu pronunciamento e o anexo, para que
.
. .
eu possa ser mail breve.'. :
Era o que eu tinha a dizer, Sr" Presidente.
Muho obrigado.
SEGUEid DOCUMENTOS: DISCUR·
SO NA INTEGRA. E A QUE SE REFERE
DO SR. EDUARDO SUPUCY:
Oficio n1 175198
lltaSIIia. 20 do maio de 1998
Elcallonl!ssimo SenhOr
Celso Pilla
Prefeito do Mlrolclpio de $ao Paulo
Prefeitura Mlridpal
S6o Paulo- SP
Fax: (011)227-7622

--·

Em 14 de maio passado. a camata Muricipafde São Paulo promulgou alai n• 12.815 (projeto de autoria do Voroadof AI·
l8lino Tallo) que lnoiJtul o Progama de Renda Mfnima Ml.llicipal.
O q u a l - - I S lamBias Cl.ja- mensal seja in!&rior a três oalllrios mfrimos a cujos filhoS com Idade antre O a 14

im osoolas ou Cf8CI1es públicas.
01ante de lnlançAo aron:lada PClf Vossa &cefllrda de lmpo4rar urna AçAo llirela de (AOIN) contra a
f111ar1da lei. submeto A sua consideração o breve Ns1órico de ai·
GU"" pa18C8niS ~ que apraciaram • coostitudonaffdade
da matéria:
~
1) IIOidtaçAo do
RonaJdo Jt.nqueira.
de CotrissAo de Justiça de CAmara IAurkipal de Pe>ços de Caldas, em 28 d e - de 1995, o lnstitulo ll<asieiro
ele lldrrinislnlç6o ~ -IBAM. 'WriW parecer a respoilO da
CClnSIIIuclonal do prnjelo de 1e1. de iniciativa da
Ma. Maria eur- Guorra de Ollveira. que lnsUiufa Programa de
Garanlfa de Renda
Mfnfma. O citado clocumonto ccnclufu
que, em ccnsonAncia com nossa Carta Magna. nAo ufS!fam rostiç6es quanto • propooltura de lois que criam despesa púlllica.
Muzlu. olnda, que IS lróclativas de 'lois -.....ndo as açOes

"""" 8SIIIjam -

v..-

PI-

F-

v..-.

aociais.-IIObnlprogniiNlS~oudelncenli·
W. nocaçAn, IIAo 88 CCIIIPIO&dao1i clonlro do pequeno od de

motéflas remetidaS; l Iniciativa privativa do ExacutiYo, Cl.ja delor·
roW1açAo asi8Siriolgia 6s hfpóleses elos aotigoo 81, § 1', a165, da
CcnstibJfçêo Foderal. p..:eitoo estes de adaptaçlo compufs6ria a
~ aiAinc:fpfoa, MgiJ'lCio antoudimoo oiD >toante. "Sendo asIIm. a propoo11ura de 1a1s maté<tas aanam, a do, de competência
COICOiialta entnt Executivo e LegistatNo. : '
2) Em 1991, o Senado< lolauricio
Ministro do
6uprorno Trib<.nal Foderal, lei 181atordo projeto de lei do Senado
rf' 8CW1, que InstitUI e ProgoarM de Garanlfa de RaOOa MfnimaPGRM, a Cl4 outras pnMdêo leias, de ll'lnha autoria. Em aau rela·
ll!rto, S. Ex', além de •ln1x>o14nda • ~ do

Con6a....,..

projeto, lambém teceu CXlf1SideraQ6os a 08SpOioD da !8Sp011S81li1fd·

de elos rnorrbros do Poder LegislaliYol\o que oonc:emo Aopresanlaçlo do ptoposiçóos peoa- .. ~ de
nosso Pois a ccncüu aJiomando que 'o projeiD em exame, llém de
hlãto na IUB~.' umlrabalhodosmaisúrioo, wnado lnloirnmonto para o pmc:;pio c:onsti1udonal lnsito no aot 3",
111.-·. Em 18 de dezeml>ro do 1991, o referido projeto lei aprovado pelo Sanado Fodooal, com o wto dos aanadonls de tx1oa os
paotidos, 18ndo lnctiSÍY8 o antio lldl!f' do PSDB, Senado< F""""'"
do Henrique Caodoso, I"Mljo Prasldonlo da Rapúllilca.
loa.do a matéo1a. Nomum .senador con1ra,
quaJro 10 obs1ivenrn. O projoOD aa enccntra na CcmssAo de F"~
.nanças a Tol>ulaçAo da CAmara elos Deportados, com
nMII do Deputado Goomano FUgoao (PMDB- RS), o quaf8(li8Seno
· bJ emendas que o -'oiçcan em oonsenso com o 8UID<.
'3) mela 10 ciG dezembro de 1997.-o Presldonle de República sancionou, oom wtos, a LAti n• 9.533 que auiOrtza o Gcwer·
. no Federal a IXII'Cador apoio lnanceiro ao Dfstot1o Foderal o aos
. Ml.lliCípios que lnstiiUíoam Programa do Garantia de Renda MirOma associado a "955S IOcioaduca!lvas. O pojelo que doU origem
A f111orfda lei lei do Olfcla1!va do Dapulado Nelson lo4archezan
(PSDB- RS). A~ 8fl<OIIOU o Slbslitutivo d o - OswJ.
do Biolchi (PTB - RS), lendo sido a ale apensados prnjelos elos
Deputados Pedro Wilson (PT~ GO) a Cllfco Vigilan1e (I'T- DF).
Ouando de IUB tram1taç1o no Sanado, foi llpRMido o do Sanador Lúcio AJcãntara (PSDB). aando - - projoiDS
dos Senadotos Ronan Cdloiros (Pt.ADB - AL), Noy Suasslnl
(1'1.106) a Jooé Robo<1o Muda (PSDB -DF). Em ........ IScaaas h<xMI Wlaçlo ooimb6flca, oom qualquer wto c:cn1nlrlo.
Encarnrllo. olrda. lovantamonto que orgarilei IIObniiS pte>pa;i1Lras. com o cqotivo de ~ poojoiD6 de ranc1a mi...,. ou
de lrls•-. - - em 18 estados e 98 rou-klpios.
Caro 10 podo oboervar, Já hé 34 projolco em axecuçAo. Dentre as
pmpo6laS . . , . - . 22 1oram originadas no LegislaiM> a ...,. ·
donadas peloExocullvo. Ressa!Dquo nos e - doAonazclnas a
Tcc:antns. gcM!CioadOces do Pf'61oram os autooes o . _ pela inpaoilaç6o dos projotos. Nos Muricipios de Clt>aliio e Aorfa..
~... dos projolos 1oram de ... .. do PPB.
que no M<ridpio de São""""'*" da Bana. o projoD lei do
auloria c1o v - Abdala Jabou' (PP9) a ... icioo l8do pe1o Pralof.
t:> Jooé 1wo Vorru:li (PT). Em São Jo6o da Boa Viola, o Pr8loft:>

ao"""''

,.,...,..liM>-

JoaqUm de Cal1lJOS - · tm>ém do Pf'tl, sancionou projelo
.........,., do ilicia!lva do -petisla
Pooes Fnroco.

w-

Certo que o moteo1al """"" .... """"'"""'- maion>o para • tomada de declsio, 8(li<Miilo a opo<Uildade para
l8llOY8t protes~CS de ast1ma a considenlção. - Senado< E"-''D

llmnmoSuplley.
· ··
lnlcloU..o no DF, Estados a llunlclplos
·1) Amapá- Programa 'De Volta ao Ninho- Bolsa Familiar
para a Educação'.
.
2) Aonazclnas - Projeto 'Direito A Vida' c:doc:ado am prático pelo~ AmazonrooMendes (PPB).
3) c.anl - Projeto de Boi$3-Es<ola . - - pelo dopulado Artur Bn.no (PT), racobou parecer favoniWI do na
Comissão de Justiça.
4) tliStotto Foderal- Pmjalo am exacuçlo doo<ldouorriol8do 'Bolsa-Escola',
pelo gowmado< Crislovam
Buaoquo (PT), desde o Inicio de 1995.
5) Esp/rilo San1o - Projeto elos depu!ados Jooé Balooo,
Cláudio Voreza. Brica Bra901o a Juca I'Jves (PT), que Institui o
'Programa de a.v-a de Renda MI..... paoa FamRias C8rontes
com Filhos em Si1uaçAo de Risco', foi l8i1donado pelo governador Votar BuaiZ em 6 ele olozOIOOro de 1996.

....,..._ollldO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

470

5) Goiás - PrOjeto do deputado JOO<i ~ (FT)
'7} Minas Cerei!: - Pmjeto do ~P.outldo Almir Par3ca (Pl}
em trt-r:. ~cá~.
8~ F-~:2!'18 - PrcjGto do d~utado Lildcl!?· P!res NeiG
(PMOB). C Projete foi rojeitado em !lfenário e 8"1\.'ÍIIil:fo.
9) Paraná- Proi~ do d•putldo Eduardo Lacerrla Tre·•~

san (PTil)
10) P~- PIC"jetc co dei)IJ!ado Pooo Rubem ::.an-

tiago (P!J a!OIO\"ado pela Assar.lb!óia legislativa o '"'tado pelo
governador Miguel Amles (PSB).
11) Rio d6 Janeiro- PrOjeto do Dei)IJiado "-órobis Nagae
(PT)
12) Rio Grande do ,.;n.t~ - Projeto da cloputada Fábma B&zerra(FT)
13) Rio Grande do SU - Projeto apteSentaclo pela bancada
do PT na Assembléia Legslativa Integrada pelos deputados Pepe
Vargas. Flávio Kootzii. José Gomes. Luciana Genro. Luiz car1os
Casagrande o Marcos koirt. O governador AntOnio Brnto (PMOB)
determinou a rnem1>ros d6 sua equipe de 90'"'mo que averiguas·
sem pessoalmente as 8)CpGriéncias em Carrl*>as o Ribeirão Preto
para esludar a viabifldade da adoção do PGRM no Esta:fo.
14) Santa Catarina - Projeto apresentado pela bancada do
PT na Assembléia legislativa encabeçado pela dei)IJ!ada !deli
Salvati. c:om adesão dos Deputados Volnei Morasloni. Carlos
MO<SS, ldelvino Furtanclto o Neodi Sareta. Está em tramitação.
15) São PaUo - Projete do depulallo PatJo Teixeira (PT) apro,_em blas as Corrissões aguanlando IICiaÇâo em plonário.
16) Tocantins - PrOjeto "Pioneiros Mirins" colocado em
prática pelo Governador Siqueira Campos (PPB)
Cidades
1) Americana (SP)- Projeto apteSentaclo pelo -eadof ~
so Zoppi (PT) na <:amara M<ricipal em 3/S/96. PrOjeto de Lei n'
21196 "insb1ú o Progama de Garantia de Renda Famiiar Mr>ma".
2) Anápolis (GO) - Projeto do '"'reador Amilton Batista de
Fana(PT)
3) Araçaluba (SP) - PrOjeto apresentado pelo '"'readOr
Hélio C<lm>ia (PFL) o sancionado pelo prefeito Docmgos Andorlato (PMOB).
4) Araraquara (SP) - Projeto da vereadora Vera Lucia Sil·
veira Botta Ferranle (PT) foi rejeitado na <:amara M<ricipal por 16
votos oonlra 5 (lodos da bancada do PT) em 4 d6 dezembro de
1995. O preleito RoOOrto Mossa Fera (PMOB) se disp6s a reabrir
a ciscussão enviando à Câmara outro prOjeto de autoria do Executivo.
5) Barueri (SP) - PrOjeto do vereador João Amánc:io (POT)
foi aprovado nas Co<riss6es d6 Justiça o Redação o Fln&I1ÇIIS e
Orçamento.
6) Bauru (SP) -PrOjeto de lei do vereador Josá car1os Ba·
tala (SP)
7) Bebedouro (SP) - Projeto apresentado pelo vereador
Oevld Pe<es Aguiar (PT) vetado pelo prefeito Hélio Bastos
(PMOB)
•
8) Belém (PA)- O prefeito Edmilson Brito Rodrigues (PT)
lnslituiu. alnlvés de decreto de 01 de janeiro de 1997, o Programa
Bolsa Farriliar pera a Educação.
9) Belo Horizonte (MG)- Projeto dos Vereadores Rogério
Cooeia e Bebnho Duene (PT), aprovado pela <:amara MuniOpal e
sancionado pelo prefeito PalrOS Anóroias (PT)em julho de 96. OuIrO projeto da AMAS, fi~ pelo UNICEF, está em execução.
10) Bebm (MG) - PrOjeto do VO<eadof Joaquim Gino
(PMOB). Projeto do Prefeito Jésus Mário d6 Almeida om discus·
são na Câmara Municipal.
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11) f:!umenau ISC)- Projeto oo ve,.eadOi' e atual prefeito
'}édo Nary ~· Uma (Pi' aprovado oela Cãmzra Municipal. está
~ronto oara entrar em exea.;fc.
12) Boa Vista (RR) - Decreto da ~refeita Marta Teresa
Sd<r>z Juca (PSOB) criando o Programa Bolsa Familiar para Edu·
caçáo. ~ue já estl om execução. O projeto foi inleiJOIT1)ido.
~3) caca;>ava (S?) - Pf'O!eto oe autor.a do Prefeito Paulo
Rcbeno P.ort!>erg (PT), após ler siCo aprovado em primeira discussão por 10 votos a 2 pela Cáma"' Munic:ical. lei reJeitado na
segunda diSCUSSão por 8 votos a 5. C Preferto deverá ra;prasen·
taro projeto.
14) Campinas (SP) - Projeto e_, exearçáo do autoria do
Executivo sandonado pelo prefe~o Jos.i AOOellO de Mogal!lães
Teixeira (PSOS).
15) Cõ~oc Ctande (MT)- Projeto ao vereadcr Pedro Te-ruef (PT} aprO\·ado por unanimioade na Câmara Mun!cipal, foi 1!9·
lado pek> pretooo Juvéncio C4sar aa Fons~ (PMOEl em 28·1195. Teruel reapresentou o prote!c.
16) Campos dos Goytacazes (RJ) - Projeb do VO<eador
Antonio Cartos Ferreira Flangel (?T) aprovado por unanimidado
na Câmara ML<licipal e sancionado pelo prefeito AniOOf Garotinho (POT).
•
17) C..'"llieuoba (SP) - PrOjeto da vereadora Maria Fran·
dsca can:toso (PT).
18) Calanduva (SP)- Projeto de !ei do Executivo, de autoria do prefeito Felix Sahão (PT), sancionado e implementado.
19) Contagom (MG)- Projeto da vereadora Latida da Penha (PT).
20) Criciima (SC) - PrOjeto apresentado pelo vereador
Josá Paulo Seraflm (PT) aprovado na Câmara M'-"icipal.
• 21T Cubatão (SP) - PrOjeto de Lei n' 6 de 1t -5-95. do ve- ·
reador JUlio Amaro Ribeiro (PPB). aprovado pela <:amara Munid·
pala velado pelo prefeito Josá Osvaldo Passarem (PFl). ·
22) Curibba (PR) - PrOjeto de I 5-2-95, do '"'"'"dor Jorge
Miguel Samel< (PT) too aprovado om Iodas as comissões oa Câmara Municipal. A bancada do Pref.,;to Flalael Grecca (POT) pediu sua retirada.
23) Oiadema (SP) - PrOjeto de autoria do prefeito José Di
Filtipl Júnior (PT).
24) ESbva Gertli (SP)- ProJeto do vereadür Antonio t.Aeilo Martini (Pn está pronto para ser implementado. A Lei n' 171

de 11~96 'autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o
Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima- PGRFM no

mtridpto'.
25) Fe<raz d6 Vasconcelos (SP) - Projeto apresentado
pelo presidente da Câmara Munidpal, vereador Natanael Alves
Genolno (PSOB).l.ei n' 2.167 de18·9-96 "Institui o PGRFM para
famílias c:om filhos"'" situação de risoo".
26) Florianópolis (SC) - Fonun apresentados dois projelos
na <:amara MuniOpal: dos vereadores Márdo de Souza (PT) e
Demóslhenes Josá Machado (PPB).
27) Fortaleza (CE) - Projeto do .vereador Paláo Mindêllo
(PSOB) lei rejeitado Inicialmente por '"" voto. Roapresentado, foi
aprovado pelo <:amara Municipal a encaminhado ao prefeito Anlooio Camb1813 (PMOB) pera apreciação.
28) Franca (SP) - Projeto do '"'reador Gilmar Oominicd
(PT) rejeitado na Comissão de Justiça e Redação da <:amara Municipal. Um Pf"'eto financiado pela UNICEF está em exOOJÇão
por iniciativa do hoje prefeno Gitmar Oomini<x:i.
29) Franco da Rocha (SP) - Projeto de autoria do presidente da Câmara Municipal. varador Toonho Lopes (PT), o sancionado pelo prefeito Mário Mounci de Uma (PT) (Lei n' 866 de
18-10.96).
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30) Goiãnia (GO) - P<oj~IO de autotta de ......-, Paulo
de Soõza (PSOB) que lnstHui o Proglam& de C3rantia de Renda
Familiar M;nima, oandonaoo pelo ~Qieito NKln Albemaz (PSOB).
31) Gok>rê(PR)- Prcjeló do......-, Pedro Pessoa Tardelü (PT) aprovado por ....mmldade na CAmara Ml01icipala vetado pelo prefeito José Paulo NoYaes (PDT). Flaaprasen1ado am
1996, o prcjeto foi novamente wtado, porém, a CAmara derrubou
O WIO (lei n'1.A20 de 23-8·96).
32)Govemador Valadanls (MG)- Prcjeto de lei n'1rt7197,
de 11 de novembro de 1997, da autoria doa vereadores Leonardo
Monte;ro, José C8r1os e Elsa Costa (PT).
33) Guaratinguetl (SP) - Projeto de lei n' 3.087, de 21 de
novembro de 1996, de autoria doa Paulo Rona a Geraldo N..,.,. (PT), foi oandonado pelo prefeito Ne1scn Antonio ·
Malhldios doa Santos (sem partido).
34) (SI') - Projelo do Márt:io Cc:r1BWn (Pi)
ragúamenlado pelo proleilo Ermno de lalnnlz Nelo (PSDB~
35) Hortolãndia (SP)- Prcjeto doa venoadores Osmar Toste e Luiz Alves (PT). O prcjeto I'IIC<Ibeu parecer contrário na CorNsslo de Justiça da Câmara. Os vereadoles enviaram
lrdcação
o ExecutiYo IOIK:IIando que o ~Qfeito Luiz Antonio
Dias da Silva (PMOB) encamme outro prcjeto
36) lpabnga (MG) - Prcjeto do ......-, Rotllnson Ayres
Pimenta (PT) om lrarTitação.
37) ltal>ra (MG) - Projeto da - . Maria José Pandoufe Vieira (PT).
38) ltapeb'*>ga (SP) -O ~Qfeito Ricardo Barbanl da CosIa Uma (PDT), em 20 de novembro de 1996, regufamenlou o projeto (Lei n' 3.924) que lnstit.i o PGRM, de 20 de llelembm do

para

.ma

para.....,.,..,

mesmo ano.
39) ltatiba (SP)- Projeto doa - o s Joêo Gua--.
Fanori (PSDB) o José Luis Bueno da Cima (PSB).
40) II!Jiutaba (MG) - Projeto _ . , _ pelo ......-,
Dard Jerónimo da Silva (PSB), rejeitado pela Com1ss1o de Justiça e Redação da CAmara Munlàpal.
. 41) ltumbiara (GO)- Projeto d o - Nlivany.hrquelra Que;rós (PT).
·
42) Jabolicabal (SP)- Projeto da veooadota M;rtam Rodrigues ~ves Nogueira Baccarin (PT) aanciooado a axeculado pela
prefelta Maria Carlota Niero Rocha (PT).
43) Jandira (SP) - Projeto do ......-, Paulo Bururu (PT)
foi vetado pelo ExecutiYo. Em 30-1CHI5 aCAmara Municipal de<·
. - , o wto do prefeito.
•
'
44) Ja<dmópolis (SP)- Projeto do....._,. Luiz Fernando
Ril,j (PT) apresentado na CAmara am 3 de janeiro de 1997. Em
tramitação.
Antonio Augusto.
45) ·Jundial (SP) - Prcjeto do Glarana (PPB) foi ratirado om lavor do prcjeto ep<8S8I1Iado pelo
prefeito André Benassi (PSDB). A lei (n' 4.767 de 8-5-86) foi proml,jgada e o projeto 85111 om axocuçAo.
46) Unoira (SP)- Há dàs ~........-no CArnera
Ml01icipal: Lm d o - Luiz Carlos f'leml (PT) o OUiío do.....,..
dor Paulo Sérgio OiYoira (I'TB), - o pr'meiro lllli'Clllodo no CA·
mara O benoffcio cxmoçoo a ser w U<lii:> om lllrl de !17.
Londrina (PR)- Prcjeto doa veooacbes canz;.n
Silveira (I'TB) o F1ancisoo Rober1o Panlira (PT) .,.Ida iOdo pelo
prefeitoLuiz EdLarcloO>oida (PT) (Loln'6.325de 1~1~
.
48) Lorena (SP) - Prcjeto do veoraador C8r1os Albe!1o Voeira Coelho (PT) aprovado na CAmara Mri:ipal.
49) Maracal (SP) - Projeto de lei n' 26-2-96 de aiAoria do
prefeito AntOnio Si1w Cavalleiro (PSOB), que 'lnslt1JI o Po<>g~ana
de Garantia de Renda Mlnlma para lamllias corantes no nuoicl·
pio. dé outras prcMdências'.

4n
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50) Mauá (SP)- Projeto de autoriã do.........;;;, Silvar Silva
Silveira (PMOB), aprovado pela Câmara Mtricipal o sancionado
pelo prefeito Oswaldo Dias (PT). -.
.• .
&1) Mococ:a (SP)- Projeto do vereador Luiz Armando Ca·
16 (PSOB) oandonado pelo prefeito Antonio Naulal (PL) (lei n•
2.&24 de 3-1-96). O programa osteve om exocuçAo por apenas 3

meses.

.

&2) Mogl das Cruzes (SP) - Projeto da - · SOnla
~ (PT) aprovado pela Ccmlsslo de Justiça o Redação.
&3) Mogi-Guaçu (SP) .;; Projeto da Janalna fio.
c1r1guos Mattni (PT) foi sancionado pe1o prefeito
Caveanha
(I'TB). (lei n• 3.381, de 17-~96).
&4) Monte (SP) -Projeto do Venaodor G1bem t.to<vado (PT), aprovado pela
Municipal em 26-8-96.
55) Monte Carmelo (MG) - Projeto do Venaodor João Balista Chaves Filho (PT).
56) Natal (RN)- Programa Triboto à Criança. rog~Aamenta
do pela Portaria n•orn, sancionado pela Prelelta Wima Maria de
Faria Moira (PSB). I .
&n Osasco (SP) - Projeto dos Vereadores do PT Emlcfio
Pereira Souza o Maroos Lopes Martins, notirado om lavor do projeto do Prafeito Celso Giglk> (I'TB), que ~,. o beneficio para
Idosos defldentos llsic:os. projeto do Executivo foi aprovado
na C4mara oin 27-6-96, sancionado pelo Prafeito am 3-7 o púlicado no DOam 4-7 do mesmo ano (Lei n• 3.273).
•
58) Outfnhoo (SP) - Projeto em execução a partir de maio
de 1998, de lnidat!va do Prefeito Toshlo M'IS8to (PMOB).
S9) Paracatu (MG) - Projeto da autoria do Prafait> Paraca (PT),Inidado a partir de 15-5-98.
50) Penápolis (SP) '- Projeto 8pf8S8nlado pelo Venaodor
F14Yio Valente (PT).
e1) PetróPois (RJ)- Projeto do Venaodor Renalo F (PT), aprovado pela CAmara Municipal o Wlado em 8-1-96 pelo
Prefeito S4fvlo Fedei (PDT):
e:z) Pinlcic:alla (SP)- Prtlj'*> de .-ia da Voraedora Esther
Slvestro da Rtx:ha (PT). Alei n' 4.320 de 30 de I'IOYOI'I'bn> de 1996
lol sanCionada pelo atuel Pnofeito HLmbef1D de Carr'(lOS (PSDB).
· &3) Pilangueiras (SP) - Projeto do Venaodor ,._.., Fernandes Peixoto (PT). lei n'1.745, de 25-11-95.
·
&4) POQOO de Caldas (MGl - Proieto. da v..- Ana
Maria Cl<.*1laS Guerra de Otivoira (PT), aprovado por.....,.,_
pela C4mara Munlàpal.,
55) Ponta Grossa (PR) - Projeto da Voieadcn Hortência
Matias da Rosa (PT) nooobeu parecer a>nlr.lrlo na Ccmlsslo de
Justiça. Redação. plenolrio da C4mara mant8Ye o parecer ela
oomlsslo.
o aoqiAvarnonlo do proje4D.,. v . . pmerde ~com nova radaçAo.
• ·
Es) Pnosldente I'M«118 (SP) - Foi aandonacla a lei n'
4A77 de 18 de março de 1997 pelo Prefeito Mauro Bragalo
(PSDB),- o P1ograma de Garantia de Renda MI'*"" F-.
lar, que joleslll em oxeaoçAo.
&n Recife (PE) -Projeto do Venaodor Sérgio 1Jo1ta (PT) nocabau o paracer contrário na Comissio de Justiça. O Venaodor

w-

camar.s

e

o

o
dei......,.,

pretende noapnosentll-lo•..

v..-""'""'

118l Ribeloio Prato (SP) -Projeto da
1.ao1
Garda (PT) • sancionado pelo Antonio Paloc:d (PT), am axocuc;Ao. (lei n' 4.4n de 1»VTJ.
118) Rio de Joiteiro (RJ) - Existam dois projotos: un de ..,_
loria do Veraador Frandsoo -.:ar (PT), a~ ~
ouw do Veraador AntOnio Pitanga (PT) J4 aprovado o """"""""

do pelo prasldente da CAmara Municipal.
70l Rio Gtande CRSl - Projeto de lei do v..- Mllm
Mor11ns(PT).,

!

I
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71) R•o Grande da Serra (SP) - Projeto de Lei do Vereador
Ramon Álvaro Velasqoos (FT).
72) $ales Oliveira (SP) - Projeto do Vereador Marco Ferreua fPSOB}, sanc:onado pelo Prefeito João Batista Bonadio
(PSDB) (Lei n'1.090 de 20.12·95).
73) Salvador (BA) - PrOjeto em exec\lçãO de autor.a do
ExE:Cutivo, sancionado pela Prefeita lídice da Mata (PSOB). (lei
n' 5.030 de 3-S-95). O projeto foi interT't'fnpiCJO.
74) Santa Cruz do Rio Pardo (SP)- Prcjeto do Vereador
Adolson Donizeti Mra (PMDB). ,
75) Santo André (SP)- Projeto apresentado peta bancada
dO PT. composta pe10s Vere3dores Helcni de Paiva. João Avani·
feno. Jcsé Montara Firho. Ivo Matin, João Rodrigues e Vandertey
Siraque, aprovado pelo plenárto.da Câmara Municipal e vetado
pe~ Prefeito Newton da Costa Brandão (PTB). O veto do Prefe;to
foi demsbado na Câmara. e o Prefeito eleito Celso Oaniei o imclementará a partir de junho de 1998.
76) Santos (SP) - Projeto em execução de autoria do Prele~o David C.pistrano (PT) (Lei n'1.4t6 de 4·10.95).
77) São Bemardo do Campo (SP) - indicação do Vereador
José RobMo de Meno (PSB) ao ExecUtivo.
78) São C.etano do Sul (SP) - PrOjeto do Vereadc.r Hamil·
ton Lacerda (PT) encontra-se na Comissão de Justiça e Redação.
79) São Cal1os (SP) - PrOjeto da Vereadora Julieta Lui
{PT), que in3itui o Programa 'de Garantia de Renda Familiar Mínima (Lei n• 153 de 25·9·95).
80) São Franascc do Conde (BA) - PrOjeto do ExecUtivo
sancionado pelo PrefeitO Osmar Ramos (PMDB).
8 t) São João cb Boa Vista (SP) - PrOjeto do Vereador
WaHer PP.res fl'2nCO (PT), aprovado por unarumidade pela C.1mara MuniCipal e sancionado pelo Prefeito Joaquim de campos Simião (PPB) (Lei n• 3t7 de 28·9·95).
82) São Joa:luim cb Barra (SP) - PrOjeto do Vereador
Jose Abdala Jabour JUruor <PP8), sancionado pekJ Prefeito José
tvo Vannucni (PT).
83)SáoJosé dos C8mpos (SP) _PfOIOtO da Prele<ta Afl9ela
Guadagnm (PT). a;:rovado pela CAmara Municipal e sancionado
(Lei n' 4.834 de 2-4·96).
84) São Luis (MA) - Decreto n' 17.555, de 19-8·97, do
Prefeito JaCkSOn Lago (POT). instJtU o Programa Bolsa Familiar
para a Educação. foi regulamentado por Portaria.
85) São Pauto (SP) - Projeto do Vereadvr Arceiino Tatto
(PT). Aprovado na carnara MuniCipal. .etado pelo Prefeito Pauto
fh!uf (PPe} e ~tado por ele, oom var.otes IT\aiS modes·
tos. mas de natureza semelhante, SOb o r.ome de •Proteto Sobrcr
vivéncia•. Em abril de 1996. o veto do Prefeito foi derrubado e a
lee promulgada pelo presidente da C:mara. Vereador Nello Rodof·
lo (PPB). em 14·5-98.
86) Sarapui (SP)- PrOjeto do Vereadof Wellington Macha·
do de Moraes (PT).
87) SartloZinho (SP) - PrOjeto de autoria do ExectJtivo
sancionado pelO Prelado Waldir Trigo (PSDB). (Lei n' 3.076 de
25-8·95).
88) Sorocaba (SP) - PrOjeto dos Vereadores Gabriel César
eottenooc~ (PT). e Francisco Martinez (PSDB) a;>rovado peta Câ·
masa Municipal. Corno o Preleito Frarosoo Mendes (PMDB) não se
prontn:iou no prazo oegimental sobre a matéria. a lei (n' 5: 130) loi
promulgada pelo ~e da Câmara. Vereador Valte< Josá Nu·
nes de campos. em 28·5-96. e putfocada no DO em 1~96.
89) Suzano \SP) - ·Projeto <lo Vereado< Paulo ca:das
(PSDB).
90) Ta!tJI (SP) - Projeto· dos Vereadones Pac-to Borges
(PT) e Vocente Aparecido Menezes (PSDB). aprovado na Câmara

Municipal e encontra-se com o Prefe1t0 Amado Cuevedo (PMOB)
para apreciação.
91) Teresrna (PI)- Decreto co Prefeito Firmino da Sllv~ra
Soares (PSOB}. O programa foi regulamentado por Porta~.a.
92) Toiedo {E>~)- Proje~o dos Vereado(es AJdeni AraUjo e
Maria CecRia Ferreira (PT).
93) Ubarana {SP) - PrOi~to da Vereadora llimée de Cân·
dio (f'n, sancior.ac:o pelO Prefeito Maurí:io José Baúo (PMOB).
94) Ubatuba (SP) - Projeto do Vereador E~uardo de SOu·
za César (PFL). aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.
95) Umuarama (PR) -Projeto do Vereador José

Osni Mi·

guel Santana (PT). aprovado na Câmara e vetado peta Prefeitura.
Os Vereadores conseguiram derrubar o veto do Prefeito que, por
sua vez. Obteve urna Uminar para suspender a execução do projeto sob a aJegação de tratar-se de um assunto da competência do
ExecutJvo. O caso está sub )udice.
96) VMria (SC) - Projeto de autona do Exeamw. sanciona·
<lo pelo Prelo® Paulo Hartung (PSDB). ('-ei n• 4.301 de 18·1·96).
97) Volta Redonda (RJ) - P•ojeto da Vereadora Maria das
Doces Mota (PT). aprovado por ~,;nanimidade peta Câmara M~id
paJ e vetado pelo Prefeito.
98) Votorallr.1 (SP) - Projeto do Vereador Jaime Rangei!PT).
Partidos ~ue

a;:~resentaram

P:-oje:.os de Renda Miníma/Bel·

sa Escola

-

Autor/

I I I

PT PSDB PMDB PPB

PTB I PFL

I

~t

I

12

Deputado 10
Estadual

11

I

h

Prefeito

7

Vereador 6t

PSB PDT

1

i

9

!t

I

i

6

!3

!4

i2

!'
12

4

t

i

Projetes apresentados e em execução

nnn
IPmi. anresentadO- MuniciDio
Pmi anresentado- Estad<>tlf

\?rol. em exe<\JCAo

Total
98
16

34

I

I
I

I

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O pronunciamento de V. Ex' será publicado na integra,
além do documento, de acordo com o dispos~ivo regimental.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Os
Srs. Senadores Espiridião Amin. Flaviano Melo, Pedro Simon, Lúcio Alcântara, Júlio Campos, Carlos
Patrocfnio, Odacir Soares e Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores," uma idéia acima
de qualquer polêmica é a que relaciona o grau de
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dese(lvolvimento de ·um povo - e, por extensão, sua
renda - a seu nível médio de instrução. Com etetto, os
dados referentes ao desempenho ·econOmico das nações costumam ·acompanhar, nos estudos de estatística Internacional comparada, aqueles sobre número
médio de anos de escolaridade das populações.
Até mesmo no ãmbtto de um único pais, costu: ma haver uma correlação nítida entre o nível de renda do chefe da famma e o tempo vivido por ele nos
bancos escolares. No Brasil, pais em que as desigualdades sociais atingem as raias da Imoralidade,
essa correlação é ainda mais acentuada, sendo a
escolaridade, de longe, o mais impor1ante fator de
diferenciação da renda dos trabalhadores, segundo
todos os pesquisadores económicos que se debruçaram sobre a questão.
Por isso, ao alcance do governo de um país
como o nosso, a ação mais efetiva em favor das camadas sociais mais pobres é a disponibilização de
uma escola de qualidade para os filhos desses trabalhadores. Desse modo, no espaço de uma geração, o ganho de escolaridade engendrará um aumento signifocativo na renda daquélas famnias e, por
extensão, na economia nacional.
Sim, Srs. Senadores, na economia nacional,
porque a educação, muHo mais que qualquer tecnologia de produção ou técnica administrativa, potencializa a produtividade do trabalhador. Cidadão mais
Instruído produz mais; como resultado, é melhor remunerado e, finalmente, consome mais.
Digna de elogio, nesse sentido, é uma iniciativa
como a do Programa da Bolsa-Escola Introduzido pelo
Governo do Distrno Federal. Ao pagar um salário mínimo ao pai ou mãe de baixa renda que mantém um filho na escola, o programa combate a evasão escolar
causada pela urgência, para essas famnias, da contribuição de seus membros mais jovens à renda familiar.
O principio da correlação entre escolaridade do
povo e desenvolvimento da nação manifesta-se também - e decisivamente - no que diz respeHo à !ração
de cidadãos portadores de diploma de nível superior.
Isso não é surpreendente, em um contexto histórico no
qual conhecimet 110 e tecnologia signifocam poder.
Pois bem, a titulo de ilustração, cHarei alguns
valores retirados à tabela do Livro do Ano.da Enciclopedia Brnannica, de t 995, referentes ao percentual de pessoas com estudos em nível posterior ao
secundário na população de cada pais: Canadá, 37
por cento; Estados Unidos, 32 por cento; Japão, 31
por cento; Equador, 13 por cento; Argentina, 12 por
cento; Bolívia, 1O por cento; México, 8 por cento;
Brasil, 5 por cento.
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Por aí se·vê que, nos palses mais avançados,
cerca'de'um em cada três cidadãos fizeram estudos
pós-secundários; nos países em desenvolvimento
semelhantes ao Brasil, ou ainda menos desenvolvidos, essa proporção é de um em cada dez cidadãos.
Em nosso País, vergonha das vergonhas, um em
cada vinte cidadãos, metade da !ração conseguida
por seus vizinhos que nem possuem uma migalha
da riqueza potencial do Brasil, em recursos naturais
e em pujança econllmica.
Por essa ·razão, a prioridade a ser dada, indiscutivelmente, ao ensino fundamental e secundário
não deve ter o preço do descaso pela educação superior. No entanto, os dados do Ministério da Educação e do Desporto apontam nHidamente para um aumento do número relativo dos concluintes dos níveis
fundamental e seCundário da educação, acompanhado por uma queda no número de estudantes de
graduação em relação à população. Esses dados
compatibilizam-se com os apresentados no Anuário
da Unesco, de 1996, segundo o qual, na América
latina, o Brasil só se encontra acima de Guiana, Paraguai, Trinidad e Tobago, Honduras e Haiti no que
se refere a esse indicador.
De fato, uma barreira se Interpõe diante do estudante pobre que, concluídos seus estudos secundários, deseje ingressar em uma faculdade: o fato de
ser privada a maior parte dessas instituições, agravado
pela circunstância de serem as vagas nas unidades
públicas ocupadas,· em grande parte, pelos egressos
do ensino médio privado, melhor preparados - ou melhor adestrados, impor1a pouco para os efeHos imediatos - a passar nos exames vestibulares.
Já foi encontrada, porém, a forma adequada à
superação desse obstáculo. Trata-se do crédtto educativo para alunos carentes, instituído pela Lei n• 8.436,
de t 992, cujo projeto teve a autoria do Deputado Voctor
Faccioni e foi relatado pela Deputada Ãngela Amin.
Com as a~erações lntroduzk!as pela Lei n• 9.288, de
1996, · ficaram defonidas, basicamente, três origens
para os recursos a serem destinados ao Programa de
Crédtto Educativo: o orçamento do MEC, a !ração de
30 por cento da renda tiquida dos concursos de prognósticos administrados pela Caixa EconOmica Federal,
e, ftnalmente, uma parte dos depósttos compulsórios
dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil.
O problema, Srs. Senadores, é que o repasse
desses recursos não vem ocorrendo com a regularidade necessária. Até o mês de novembro de 1997,
só para se ter urna Idéia, dos 176 milhões de reais
do orçamento anual do MEC originalmente destinados ao crédtto educativo, somente haviam sido libe-
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rados 25 milhões, ou cerca de 14 por cento. Em fevereiro deste ano, restava ainda um débito de 32 por
cento do Ministério para com. as entidades de nív!il
superior..Mesmo os recurso_s.provenientes dos COfl·
cursos de prognósticos, que contrib:.~íram para a
sustentação mínima do programa durante o ano passado, tendem a ter sua liberação dificultada em conseqüência do Ato Declaratório n• 7~ da Coo:-denação Geral do Sistema de Arrecadação e Cobrança
do Ministério da FazendJ. de novembro passado,
que entesoura essa verba no Tesouro Nacional.
Como, então, manter o Programa de Crédito
Educativo? Vottando nossos olhos para a lei, verificamos que nunea chegou a haver. a destinação,
para essa finalidade, de quaisquer recursos provenientes dos depósitos compu!sórbs dos bancos comerciais no Banco Central. Por Quê? Simplesmente
porque mexer nesse dir.heiro é sacrilégio para os
adeptos xiitas da política monetária de enxugamento
radical dos meios de pagamento em circulação.
Como são eles que r:1andam no Brasil do Real. tudo
farão para impedi-lo.
Na verdade, na situação atual, nem mais precisam fazer nada, porque esse dispositivo - o inciso 11
do a,..Jgo s• da Lei n• 8.436- foi revogado com nova
redação dada ao artigo pela Lei 9.288. Contudo, especialistas da área econômica afirmam que, em diversos países desenvolvidos, os depósitos compulsórios são empregados em linhas de créd~o oficiais
que os governos julguem merecer tratament" especial, como agricultura e educaçã-:>. De tudo isso
pode-se concluir que é perfeitamente cabível e ur~:en!emente necessário der:"Ubar. o veto e regulamentar esse dispositivo, se não quisermos ver extinto,
futuro próximo, o ProJrama de Crédito Educativo para Estudar.tes Care:1tas.
Se isso acontecer, o Brasil, en!ão, que já figura
entre as nações mais ir.jL:stas do mund~. acrescentará
mais esta !áurea a seu p:antel; a da país que cortou
absolutamente qualquer pcssibi:idada de acessc da
maior parte de sua população ao ensino superior.
Tratar-se-á, com toda certeza, de erro terrível,
esse de se fazer pelo fator econômico - e não pelo
de aptidão intelectual - a seieção dos que poderão
realizar estudos de nível superior.
Não desejamos, de modo algum, que isso
aconteça. Nisso, estou seguro de falar por todos os
meus ilustres Pares e peta parcela consciente dos
brasileiros. Ninguém, em sã consciência, pode atribuir à estabilidade da moeda importãncia maior que
o futuro do País, do que a possibilidade de realização plena do potencial de seus cidadãos.

em
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Por essas razões, gostaria de apelar ao Governo para que tome mais ágil, por um lado, a liberação
das verbas orçamentárias do MEC e das loterias
para o créd1!0 educátiVo, e, por olJtro 1adO, para que
estude a possibilidade de regulamentação, pelo Banco Central, do disposto no inciso citado.
Os receptores do crédito educativo, Sr. Presidente, não são privilegiados; eles fazem por merecer o au·
xmo. submetidos que são a processo rigoroso de seleção e constante acompanharr.ento de desempenho
acadêmico. Por isso, não hão de ser apenas eles, os
estudantes benefdados. a ag'l!deo:er nossos governantes pela tomada dessas medidas simples, mas a
Nação, que terá mais profissionais habil~ados a fomentar o progresso, cujos frutos serão de todos.
Mu~o obrigado.
SR. FLAVIANO MELO (PM!JB - AC) - Sr.
Presidente, Sr's. Srs. Senadores, com o encerramento das atividades do Banacre - que será transformado em Agência de Fomento - mais de 60 mil
contas de servidores estadua;s e municipais, que recebiam seus salários pelo 8anacre, foram transferidas para o Banco do Brasil.
Apesar de o fechamento do Banacre ter sido
anunciado há vários meses, o Banco do Brasil, no
Acre, não se preparou para atender, a contento, os
milhares de novos correntistas. E entendo que a direção do Banco do Brasil, um banco estatal, deveria
se preocupar com o aspecto social e melhorar o
atendimento aos corrent;stas acreanos. Afina!, c
banco deveria ter previsto o aumento do serviço com
a chegada dos mais de 60 mil novos clientes, que
ganhou de presente, assim como o recebimento dos
tributos estaduais e federais.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o serJôço de atendimento do Banco do Brasil encontra-se
r.o mais verdadeiro caos e constitui um desrespe~o
imperdoável aos seus corren:istas acreanos. É :Jm
desrespeito aos direitos dos cidadãos. e vai contra
as normas que regulam a atividade bancária. Filas
intermináveis, falta de informações, orientações incorretas, são apenas a:guns dos inconvenientes e
constrangimentos a que vêem sendo submetidos
os novos correntistas. Sacar dinheiro tornou-se um
transtorno. Entre os mais prejudicados, os aposentados enlrentam filas imensas para receber seus
magros vencimentos. São exatamente os pensionistas e aposentados que, por determinação legal, devem ser atendidos prioritária e imediatamente. Os
servidores do banco estão sobrecarregados de serviço. E o público, avir.ado no seu direito de ser bem
atendido.
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,Confirma-se, assim, o temor de todos: o de que
o Banco do Brasil não tem condições de assumir
essa nova tarefa. O extinta-·.Banacre possula agências ou postos àe atendimento em todas as cidades
do interior -o que, detin~ivamente, não é o caso do
Banco do Brasil.
·
Num estado de 22 municípios, muito deles isolados dos demais por falta de estradas, o Banco do
Brasil só tem agências na cap~al, Rio Branco, em
Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Brasiléia. Por isso, é comum encontrar gente vinda de vários cantos do estado nas filas do banco, em Rio Branco, à espera de
atendimento. (Quando .chega sua vez, são informados pelos funcionários que seu caso só pode ser resolvido em outra agência).
É lamentável, Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena·
dores, que nada tenha sido feito e que quase nenhuma
providência foi tornada para atenuar esses problemas.
O Banco do Bras1l sabia, de antemão, que essa transferência de volumoso número de contas iria acarretar
esse tipo de contratempo para os correntistas.
Ao receber novos clientes de todo o estado, o
Banco do Brasil teria a obrigação àe se responsabilizar pelo atendimento à população do Interior. Residentes de Xapuri, Sena Madureira e Plácido de Castro, por exemplo, estão recebendo seus vencimentos
nos quarteis da Polícia Mil~r ou em agências dos
Correios, que não tem estrutura própria para esse
tipo de atividade.
Entendemos que o BancO do Brasil, diante dessa
nova responsabilidade, deveria assumir, por completo,
esse serviço que era urna das atribuições do antigo
banco estadual. Faço daqui um apelo ao senhor Paulo
Cesar Ximenes, presidente do Banco do Brasil, para
que tome as providências necessárias capazes de levar o banco a servir a todos os correntistas no estado
do Acre, aumentando sua capacidade de atendimento
ao público, contratando maior número de funcionários
e adquirindo novas máquinas e equipamentos. Essa
s~ção caótica não pode continuar. ·
Faço também um pedido ao governo do Acre,
atendendo a sugestão do Sindicato dos Bancários
do estado, para que ceda os prédios das antigas
agências e postos de atendimento do Banacre ao
Banco do Brasil, em todo o estado. Só dessa forma
com Banco do Brasil assumindo todos os serviços, a
. s~uação vottará a se normalizar.
Mu~o obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -Sr. Pre·
sidente, Sr*s.e Srs. Senadores, traz-me a esta tribuna um tema que me fala ao coração e à razão. Trata-se do ensino em nosso País e, no caso presente,
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em meu Estado, o Rio Grande do Sul, onde a Universidade de Passo Fundo :. UPF constitui, certamente, um marco de· extraordinário sucesso, que
está a completar 30 anos. ·
A história da Universidade ·de Passo Fundo
tem Início em 1968, quando obteve seu reconhecimento. Desde então, seus dirigentes, servidores e
alunos vêm trabalhando, com afinco, para superar
as dificuldades naturais de um empreendimento de
tal porte, visando atender aos interesses da região.
Com o titulo de Universidade Comun~ária Regional,
a UPF colabora para um desenvolvimento que vai
além da cidade .de Passo Fundo. Desde a sua criação,-a· universidade estabeleceu centros de extensão em cidades-pólo que, posteriormente, se transformaram nos campl universitários de Carazinho,
Casca, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões e
Soledade. Neles, são desenvolvidas atividades de
ensino, pesquisa e extensão, com prioridade à formação de profissionais qualijicados.
A localização geográfica da Universidade de
Passo Fundo é privilegiada, dentro do Mercosul. No
centro dos eixos económicos de Buenos Aires Montevidéu - Assunção e São Paulo- Rio de Janeiro, perm~e um acesso rápido às cap~is do Sul do
Brasil e aos países vizinhos. Conduzida pelo trinõmio ensino + pesquisa + extensão, a universidade
busca uma interação constante das atividades acadêmicas com os municípios, incentivando a produção e difusão da ciência. cuttura e tecnologia.
Dispondo de Infra-estrutura de porte, a Universidade de Passo Fundo desenvolve diversos produtos e serviços para a comunidade. A infra-estrutura
física compreende uma área total de mais de 370
hectares divididos entre o campus de Passo Fundo
e os campl s~uados nas cidades de Carazinho,
Casca, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões e
Soledade. Sua estrutura de apoio Inclui restaurantes
e lanchonetes e outras facilidades, além dos mais
modernos equipamentos para estudo. Através de
convênios com órgãos públicos e privados, além de
recursos próprios, .são, constantemente, adquiridos
novos aparelhos e equipamentos de úttirna geração.
A UPF conta com mais de 80 laboratórios, em dijerentes áreas, além de sistemas de comunicação por
.fibra ótica, que lnte~igam todas as unidades do campus e um sistema de transmissão de dados que co.necta os campi com o campus central.
O corpo docente, dos melhor qualificados, é
· completado por uma estrutura de serviços das mais
· ·sofisticadas, incluindo urna Biblioteca Central aberta
· à comunidade, com um acervo expressivo, variado e
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moderno. Nela foram reservados espaços para exposiÇões. gabinetes, sala de mttltimeios, anfiteatro
equipado com recursos multimfdià e um setor de
obras raras, além do Centro de Referênciá literária
para Crianças e Adolescentes- O Mundo da Leitura
- concebido numa perspectiva de interação de diferentes linguagens. Terminais de consulta (catálogos,
CD-ROMs ·e audiovisuais) e acesso à Internet estão
à disposição do público.
O Hospital São Vicente de Paulo, em Passo
Fundo, em convênio com a UPF, foi transformado
ern Hospital Universitário, com importantíssimo papel nos cursos de Medicina e Enfermagem. Hoje, a
região é considerada um pólo regional de saúde,
atendendo o Norte do Rio Grande do Sul e o Oeste
de Santa Catarina e do Paraná. Com sua política de
incentivo à pesquisa e realizando atividades de extensão, a Universidade contribui, cada vez mais,
para o crescimento da região.
Na Universidade de Passo Fundo, estão em funcionamento 39 cursos de graduação e 29 de pós-graduação, voltados à capacitação de docentes e à especialização de profissionais. Na área de mestrado, são
oferecidos cursos de pós-gradução stricto sensu e
lato sensu. A Fundação Universidade de Passo Fundo - FUNPF, mantenedora da UPF, mantém, ainda,
escolas de 2" grau, no campus central e no de Casca.
O ingresso na UPF é fefto através de exame
vestibular, realizado duas vezes por ano, nos meses
de janeiro e julho, visando atender aos cerca de
10.000 alunos que, todos os anos, disputam as 3.500
vagas para as seguintes unidades acadêmicas: lnstftuto de Ciências Biológicas, Instituto de F~osofJa e Ciências Humanas, Instituto de Ciências Exalas e Geociências, Faculdade de Artes e Comunicação, Faculdade
de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de
Educação Física, Faculdade de Oirefto, Faculdade de
Economia e Administração, Faculdade de Educação,
Faculdade de Engenharia e Arquitetura, Faculdade
de Medicina e Faculdade de Odontologia.
Com essa organização, a Universidade de
Passo Fundo oferece os seguintes cursos de graduação: Administração; Agronomia; Arqu~etura e Urbanismo; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econõmicas;
Ciências: Habilitação em Qufmica- LP; Ciências: licenciatura de 1• Grau - LP; Comunicação Social:
Habilitação em Jornalismo; Comunicação Social: Habilitação em Publicidade e Propaganda; Comunicação Social: Habil~ação em Radialismo; Desenho e
Plástica; Dire~o; Educação Artística: Habilitação em
Artes Plásticas; Educação Física -LP; Enfermagem;
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Engenhana Civil; Engenharia Elétnca- t:letrõnica; Engenharia Mecânica; Farmácia: Farmacêutico Bioquímico; Farmácia: Farmacêutico Industrial; Filosofia - LP;
Geografia - LP; História - LP; Letras: Habil~ação em
Ungua Inglesa - Lfngua Espanhola: Matemática - LP;
Medicina; Medicina Veterinária; Música - LP; Música:
Habilitação em Canto, Piano, Saxofone, Flauta e VIOlão; Odontologia; Pedagogia: Habilitação em Educação de Excepcionais - LP; Pedagogia: Habil~ação
em Pré-Escolar- LP; Pedagogia: Habil~ação em Séries Iniciais- LP; Psicologia; Secretariado Executivo,
e Tecnólogo em Confecção Têxtil..
Em constantes intercâmbios com outras universidades do país e do exterior. a UPF busca aperfeiçoar ainda mais seu sistema de ensino, podendo,
deste modo oferecer, regularmente, Cursos de Pósgraduação Lato Sensu Especialização, nas .áreas
de: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciencias
da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências-Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Eng<;nharia, Letras e Artes.
No patamar dos Cursos · de Pós-graduação
stricto sensu Mestrado descentralizados, a UPF
mantém convênios com os centros de excelência
mais prál<imos em cada especialidade. São oferecidos cursos de Administração (UFSC), Biologia Celular (Unicamp), Filosofia: Ética e Filosofia Política
(PUC- RS), Teoria da Leitura (PUC- RS), Psicologia (UFRGS), Enfermagem (UFSC), Ciências Médicas (UFRGS) e Ungüistica (PUC- RS). A Universidade mantém, paralelamente, cursos de mestrado
próprios em Agronomia: Área de Concentração em
F~opatologia, em convênio com a EMBRAPA CNPT, além da área de Educação.
Ao nível do ensino do 2° grau, a UPF oferece:
Escola de 2• Grau Propedêutica; Estudos Adicionais:
Auxiliar de Enfermagem; Estudos Adicionais: Enfermagem do Trabalho; Estudos Adicionais: Instrumentação Cirúrgica; T êcnico em Alimentos; T êcnico em
Mecânica; Técnico em Processamento de Dados, e
Técnico em Transações Imobiliárias.
A UPF exerce seu papel de levar a produção
acadêmica à população, buscando incentivos para a
realização de pesquisas voltadas às necessidades
da região. Para tanto, conta com programas de iniciação científica apoiados pelo Conselho Nacional
de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq), pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
Grande do Sul (FAPERGS) e pela própria Fundação
Universidade de Passo Fundo (FUPF), nas áreas de
agronomia, alimentos, biologia, economia, educação, engenharia, meio ambiente e saúde pública.
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.COmo meio de colocar .a Ciência e a Tecnologia
ao alcance de IOdos, a UPF criou, também, sua Edaora Universitária, que publica textos ckintiflcos produzidos por alunos e prôf~ores. Seu objetivo é levar os
resultados do ensino, da pesquisa e da extensão até à
comunidade, possibilitando a professores e pesquisadores demonstrarem o que produziram nas dHerentes
áreas do conhecimento científico. A Edaora da UPF
participa, ainda, de cc-edições, juntamente com outras
universidades, procurando levar ao público ·assuntos
que enriqueçam o seu conhecimento. i
'
.
As atividades de extensão que a UPF desenvorve procuram integrar a pesquisa e o ensino, aproximando a Universidade da sociedadé. Os projeto's
de extensão consistem em três programas: Programa Artístico - Cultural - PAC: Tem como objetivo
desenvolver a arte e a cultura em 1'\ÍVel regional e estadual. Inclui o Coral Universitário, Grupos de Dança
e Teatro, além de mostras e feiras. Programa Extracurricular- PEC: Foi criado para propiciar novas formas de produção e difusão do conhecimento. Seu
principal evento é a Jornada Nacional de Literatura,
um programa de repercussão naéional e internacional, que cresce a cada edição, incentivando a valorização da leaura. O PEC, também, promove cursos,
seminários, palestras, congressos e workshops sobre os mais diferentes assuntos. Programa lnterinstitucional - PAI: Através desse programa, a UPF promove a integração com órgãos públicos federais e
estaduais e universidades.
No seu propósito· de permanente integração
com a sociedade, a UPF desenvolve atividades integrantes do Pólo de Resgate da Memória Regional
(PREMER), do Programa Nacional de Incentivo à
Leaura (PAOLEA - UPF) e do Centro Regional de
Educação (CAE). Desenvolve, ainda, o Projeto Uni. versidade Aberta, criado para atender aos estudantes de 11 e 2" graus. Com ele, ·os alunos podem conhecer mais a universidade e os diversos cursos
·oferecidos, tomando mais fácil sua opção pelo curso
com o qual mais se ldentniquem.
No objetivo de Inserção na comunidade, os
centros e núcleos interdisciplinares têm um papel importante. Assim, o Centro de Pesquisa em Alimentação - CEPA tem por finalidade dinamizar a pesquisa
e a difusão de conhecimento e técnicas em alimentação e prestar serviços para a comunidade em geral. O Centro de Extensão e Pesquisa Agronómica CEPAGAO tem como objetivo o desenvolvimento de
ativldades complementares ao ensino das ciências
agronOmicas, à pesquisa aplicada,' à extensão rural
e à produção agrária. Esses objetivos enfatizam a
formação acadêmica dos estudantes de Agronomia
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e de áreas correlatas, sendo a produção agropecuária o resultado material das pesquisas desenvolvidas
ou em desenvolvimento. O Centro de Pesquisas Historiográficas do Aio Grande do Sul - CPHIAS visa à
pesquisa. sistematização e produção historiográfica
rio-grandense, com ênfase no desenvolvimento de
atividades, programas e projetes na área de história
regional e historiografia do Aio Grande do Sul. O
Centro de Psicologia Aplicada- CPA" propicia a realização de estágios, além de prestar atendimento, na
área de saúde mental, à comunidade de Passo Fundo. O Centro Regional de Estudos e Atividades para
a Terceira Idade - CAEATI é o órgão Institucional
pelo qual a UPF destaca seu compromisso social
com o resgate da cidadania dos idosos, através da
produção de conhecimentos científicos e do desenvolvimento de atividades direcionadas aos aspectos
educativos(cursos e oficinas), preven:ivos, sociais e
de lazer, bem como a preparação de recursos humanos e agentes sociais para trabalhar com pessoas
idosas. O Centro Regional de Educação- CRE executa atividades de apoio à educação regional e tem
como finalidade prioritária realizar a integração técnico-pedagógica junto às escolas e contribuir com a
atualização e aperfeiçoamento, em serviço, de professores do ensino fundamental. O Centro Regional
de Economia e Administração - CAEA elabora o cálculo do Custo 'da Cesta de Produtos de Consumo
Pop'ular- Cesta Básica (mensalmente) e o Boletim
de Informações Socioeconõmicas do Municfpio de
Passo Fundo (trimestralmente); disponibiliza dados e
informações sócioeconõmicas sobre o município e a
·região, além de prestar serviços em projetes de viabilidade socioeconOmica (PAOGEA) e outros projetes na área. O Pólo de Modernização Cientifica e
Tecnológica em Anmento e Metai-Mecánico funciona
em parceria com o Estado, prefeituras e empresas.
Dispõe de projetes de transferência de tecnologia ao
setor produtivo, .como criação de peixes, produção
de hortaliças em ambientes protegidos, produção de
batatas-s&mente, · produção e industriafiZBção de
aveia e leite. No Núcleo Metai-Mecánico, está sendo
desenvolvido o projeto do Centro de Mecáriica de
Precisão do Planatto...: CMPP, que tem como finalidade gerar condições favoráveis à modernização industrial, em especial no âmbito da mecánica de precisão,· para aumentar e viabilizar a competitividade
do setor Industrial da região. O Centro de Referência
. de Literatura para Crianças e Adolescentes é um seter da Biblioteca Central conslitufdo por uma arena
para se contar histórias e para a apresentação de vrdeo, espaço digital para interação com CD-ROM,
acervo diversificado: livros, histórias em quadrinhos
e CDs para desenvolvimento de atividades de pesquisa com professores e 'alunos. O Núcleo de Tec. nologia Mecánica- NTM, ligado à Faculdade de Engenharia e Arquitetura, co.nta com equipamentos au-

478

ANAIS DO SENADO FEDERAL

temáticos de porte e precisão, podendo realizar
qualquer tarefa, desde peças simples até complexas
e que exijam precisão, como matrizes. O Núcleo de
Energia e Meio Ambiente - NEMA realiza atividades
de pesquisa e extensão para o desenvolvimento, ge·
renciamento e aprove~amento energético sustentá·
vel. Com a instalação do laboratório Anernométrico,
desenvolve pesquisas sobre o sistema para mon~o·
ramento de variáveis ambientais, possibilitando a
construção de \Jm software para análise da veloci·
dade e direção do vento, teste de contagem, teste
de leitura e teste de Interface serial, entre outros.
O Núcleo lnte:-disciplinar de Estudos de Produtos
Naturais - NIPRON desenvolve projetes de pesqui·
sa e extensão em plantas medicinais e outros produ·
tos naturais, visando contribuir para o conhecimento
e valorização desse potencial, bem corno orientar
para o seu uso adequado. O Ambulatório Central
além da urgência odontológica, oferece serviços de
enfermagem, atendendo pacientes de clínica mé·
dica e cirúrgica •. ginecologia •. ollstetrícia e pedia·
tria. Disponibiliza, ainda, ós seguintes serviços:
Serviço de Enfermagem ao Idoso e ao Paciente
Crõnico, Serviço Integrado de Assistência à Saúde
da Mulher, Serviço de Alimentação Alternativa, Ser·
viço de Diagnóstico Histopatológico de Lesões da
Cavidade Oral e Serviço de Estomaterapia. Apoio .ao
Estudante: a Seção de Assistência ao Educando au·
xilia os estudantes no que se refere à administração
dos programas de bolsas de estudo e/ou créd~o
educativo (federal, estadual, municipal e da própria
Universidade) e nas atividades de orientação educa·
cional, psicológica, psicopedagógica e orientação à
pesquisa científica.
A UPF mantém convênios com órgãos públicos
e privados para auxiliar os estudantes na obtenção
de bolsas de estudo, além de concorrer com recur·
sos próprios para esse fim.
A Universidade de Passo Fundo, Sr. Presiden·
te, const~ui um centro de produção de conhecimento
de neconhecida expressão, no Estado do Rio Grande do Sul, caracterizando-se corno universidadé comunMria ou de caráter público, pelo seu compromis·
so social. Coerente com sua vocação, a UPF é uma
instttuição que cresce em
continuo, sempre em
função da comunidade regional, sem desvincular-se
da perspectiva da universidade.
Este; Sr's. e Srs. Senadores, um retrato sem
maquiagem de uma instituição que, nestes trinta
anos ·iniciais de sua existência, se notabilizou pelo
extraordinário desenvolvimento e pela expressiva
contribuição que deu, não só à sua região como a
todo o Rio Grande do Sul, estendendo sua influência
aos Estados e mesmo aos países vizinhos integran·
tes do Mercosul. Quero, nas pessoas que irei cttar,
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em seguida, homenagear todo o seu corpo docente
e discente, além dos servidores administrativos e
técnicos. Estendo esses· cumprimentõs a todos
aqueles que, através desses trinta anos, deram seu
entusiasmo, sua dedicação e seu saber à causa da
edificação e solidificação desse grande empreendi·
mento. Destaco, hoje, o Prof. Elydio Alcides Guares·
chi, insigne Re~or da UPF; o Prof. Lorivan F'&SCh de
Figueiredo; Vtee·Re~or de Graduação; a Profa. Dr'
Tania Maria Kuchenbecker Rõsing, Vtce-Rettora de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, e o Prof. limo
Santos, Vice-Reitor Administrativo, os responsáveis
atuais por esse belissimo empreendimento.
Mutto obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- Sr.
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, na madrugada do
dia 20 de abril de 1997, o fndio pataxó Galdino Jesus
dos Santos foi queimado vivo enquanto dormia numa
parada de ônibus em Bras~ia. por ter sido impedido de
entrar na pensão onde estava hospedado.
Mutto já se disse, pensou e escreveu sobre
esse deplorável e vergonhoso episódio que deixou o
Brasil e o mundo estarnecidos com o nível de violên·
cia a que chegou a sociedade brasileira.
O primeiro e mais importante dom que necebe·
mos de Deus é o dom da vida; por isso mesmo devemos não apenas defendermos nossa vida mas.
antes de tudo, respettarmos, preservarmos e promovermos a vida de nossos irmãos.
Isso se toma mais grave em relação aos mais
fracos da sociedade: os enfermos, os idosos, os marginalizados, os pobres, os indígenas, os famintos, as viti·
mas da violência, dos preconcettos e das injustiças.
Pais,' educadores, cienÍistas sociais, politicas e
todos quantos têm compromissos com os objetivos
públicos continuam escandalizados e fazendo a per·
gunta: por que tanta maldade?
As várias tentativas de explicação do lato ainda
não conseguiram penetrar em todos os elementos
subjacentes que poderiam explicar a verdadeira motivação que levaria jovens de classe média alta a cometer esse del~o cruel.
Não pretendo neste modesto pronunciamento
analisar as chamadas. tecnicalidades jurfdicas que
teriam levado a Justiça de Brasnia a enquadrar
como lesão corpÓral seguida de morte, ao invés de
homicfdio triplamente qualificado.
O principal objetivo deste meu pronunciamento
é fazer uma reflexão sobre esse assunto tão grave,
que nos assusta a todos: pais, educadores, religiosos, politicos, pesquisadores, cientistas sociais e todos quantos se preocupam com o futuro de nosso
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País, ~abendo evidentemente que é imposslvei 'esgotar todas as variáveis e condicionantes que estão
envoMdas em casos dessa natureza.
. Sr. Presidente, Sr's. e S;s: Senadores, esse epis&io representa o fracasso da sociedade brasileira
como ambiente de convivência fraterna, de filhos da
mesma f)Stria, de merrbros de uma mesma nação, sob
a mesma língua, a mesma raça, a mesma bandeira
Vivemos numa sociedade sem solidariedade,
com grande número de · fammas desestruturadas,
sem diálogo entre seus niembros, em que o consumismo, a busca desenfreada do dinheiro e do prazer
a qualquer custo, em detrimento da ética e do amor
ao próximo.
A falta de respetto aos dire~os humanos e um
sistema educacional que cuida exclusivamente de
aspectos técnicos da educação. deixando de formar
o cidadão, igualmente contribuem para essa sttuação caótica por que passa a sociedade brasileira
deste fim de século.
Apesar de o fenômeno da violência apreseittar
características mundiais e ocorrer tanto em sociedades
desenvoMdas como nas mais potíres, é necessário
medrtarmos com mais cuidado sobre uma espécie de
onda de crimes hediondos que varre o planeta.
Tomamos conhecimento, estarrecidos, de cri·
mes cometidos por crianças na Inglaterra e Estados
Unidos. com requintes de crueldade, crimes premeditados, com longo tempo de preparação, com disponibilidade de armas existentes em grande número
defamOias.
·
Temos o problema da grande influência exercida pela televisão e pelos jogos infantis, os chamados videogames, que apresentam falsos heróis e cenas de brutalidade que certamente contribuem para
deturpar e corromper as mentes e os corações de
nossas crianças.
A sociedade brasileira passa por grave crise
ética e moral, em que se entrelaçam e se reforçam
mutuamente a injustiça social, a Impunidade e a criminalidade, os baixos níveis educacionais, a grave
crise econômica e o desemprego. o que tem propiciado a marginalização da juventude que forma gan·
gues, usa e abusa de álcool, drogas e armas.
Sr. Presidente, o Brasil precisa urgentemente
construir uma sociedade mais justa. mais. solidária,
mais igualrtária, mais fraterna, pois todos nóS brasneiros somos não apenas irmãos; somos também iguais.
não apenas de acordo com a Constrtuição e cilm as
leis, mas também do ponto de vista moral e ético.
Para que o Brasil lenha futuro, possa conviver
em paz com todos os seus filhos "é necessário criar
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urna mentalidade em que todos se dêem fraternal·
· mente as mãos. o forte Bludando o fraco a crescer,
oferecendo-lhe toda a sua competência, entusiasmo
e amor desinteressado", como bem ensina a Encíclica Populorum Progressio.
· Precisamos rr.elhorar a distribuição de renda
do Brasil, para sainmos da atual sttuação esdrúxula,
em que somos urna das dez maiores economias do
mundo e não conseguimos impedir que nossos irmã·
os morram de fome, sejam injustiçados.
Não temos as respostas para todas as complexas questões envoMdas na problemática da violência
nem, tampouco, dispomos de meios eficazes de solu·
cionar o problema em suas raizes, em que se desta·
cam o egoísmo, o individualismo, os privilégios, a busca exagerada do poder, do dinheiro e do prazer.
Precisamos melhorar nosso sistema educacional, não apenas para dar condições de ascensão so·
cial aos mais fracos mas, igualmente, para incorporar valores éticos e morais, capazes de nos ajudar
na construção de urna sociedade mais solidária.
Não podemos acettar a violência, em todas as
suas formas, como urna força que parece dominar a
sociedade brasileira atual.
Precisamos repensar a sociedade brasileira,
seus rumos, seus valores, a fim de que a violência
não gere mais Violência, num círculo vicioso brutal e
preocupante,; em que o Brasil poderá entrar num
processo de decomposição social, em que alguns
mu~os ricos entrarão : em choque com a grande
maioria de pobres: · : ·
Não podemos viver numa sociedade formada por
. oprimidos e opressores: o Brasil precisa urgentemente
· combater tOdas as ioimas de exclusão social e propiciar uma vida mais digna a lodos os seus filhos.
· O mundo globalizado em que vivemos globalizou
e banalizou a violência, por meio da televisão, jamais,
revistas, filmes, jogos, vldeos. livros e outros meios.
O Brasil precisa educar e proteger sua juventude da Influência maléfica daqueies que ganham for·
tunas propagando a violência e o desprezo pela pes,
soa humana.
Queremos que se faça justiça no caso do lndio
Galdino e queremos mais do que isto: queremos cor·
ta r o mal pela raiz e evitar que essa praga da violên·
cia se propague como um vírus incontrolável. Queremos que o Brasil não mais ofereça condições para
esses episôdios se repitam.
O Brasil, para ter um verdadeiro desenvolvi·
mento económico. social e político, não pode dei·
xar à beira.do caminho os pobres, os lndios, os ne·
· gros, as crianças e todos os demais nossos irmãos
marginalizados. · ·
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• · Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, não
discutir a decisão da Justiça de Brasnia
sobre a morte do fndio Galdino nem, tampouco,. diluir
a responsabilidade afinna')do _que a culpa é de tcxb
a sociedade brasileira.
Queremos, sim, que todos os brasileiros que
têm responsabilidades sociais não apenas reflitam
seriamente sobre esse grave problema mas partici·
pem efetivamente das tarefas de reconstrução de
nossa sociedade tão desgastada pelo egofsrno e
pela falta de solidariedade. ·
Nessa tarefa. sim, a responsabJidade é de lodos
nós, homens e mutheres de boa vontade responsáveis
pela construção de Um Brasil melhor e mais justo.
Mufto obrigado.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFl- MT) - Sr. Pre·
sidente, Sr's. e Srs. Senadores, a Segunda Cúpula
das Américas que vai reunir dingentes das 32 nações
do continente, neste mês de abril, em Santiago do Chi·
le será o palco ideal para que se discuta um dos problemas mais graves da atualidade: a produção. o tráfi·
co e o consumo de drogas, fenômeno que vem se
agravando nos últimos tempos e que já ameaça a es·
tabilidade politica de alguns paises da nossa região.
Freqüentemente, têm aparecido nos jornais
pronunciamentos de diplomatas e de estudiosos do
fenômeno das drogas sugerindo a criação de um or·
ganisrno internacional neste caso ligado à Organiza·
ção dos Estados Americanos OEA para coordenar
as ações contra o narcotráfiCo. Acreditam os espe·
cialistas que esse é o modo mais construtivo, solidá·
rio e res!iettoso de encarar o problema.
Esse organismo multinacional viria a se contra·
por ao meCanismo de "certificação", que funciona
corno ameaçà·ou pena. que é imposto, unilateral·
mente, pelos Estados Unidos, aos países que não
se engajam na luta 'antidrogas.'Desde 1987, o gover·
no norte-americano dá·llma."certificação" aos pafses
que estão no entender do parlamento estaduniden·
se combatendo, efelivÍimente, a produção e o tráfi·
co de estupefacientes.
Há três anos, foi negada a "certifiCação" à Colômbia, sob a alegação de que o presidente daquele
pais, Ernesto Samper, havia sido eleito com a ajuda
de doações feitas por narcotraficantes. A retirada da
"certifiCação" implica um verdadeiro boicote ao pais
acusado. Nesse caso, chegou-se ao exagero de im·
pedir o presidente Ernesto Samper de ingressar nos
Estados Unidos.
É importante considerar que o mesmo rigor
não foi imposto ao México. pais por onde entra a
maior parte das drogas que vão abastecer o mercado
nona-americano. A retirada da "certificação" do México

qt!er~s

MAIODEI998

criaria grandes difiCUldades no âmbfto do Nafta, o
bloco económico fonnado pelos três países da América do Norte para se contrapor à Europa unifiCada.
Isso. deixa bem claro que •certificação"·é 'um' ineca·
nisrno puramente politico, que pode estar sendo
usado para outros fins que não o dA combate ao trá·

foco.
Ácredita-se que o próprio presidente dos Esta·
dos Unidos, Bill C~nton, esteja ilclinado a apoiar a
criação desse organismo internacional, que lhe retiraria
das mãos a antipática obrigação de. aooalmente, ter
de emitir as tais "certifJCBções". Como fere os mais elementares conceftos de diplomacia, esse mecanismo
representa, para os Estados Unidos, mais uma fonte
de atritos com os demais países americanos.
Com o recurso da "certificação", os Estados
Unidos a mais poderosa nação da terra. seja em ter·
mos econ6micos ou mifrtares podem sufocar qualquer
país do continente, sob o argumento de que a luta que
desenvolVem contra a droga não é suficientemente
dura. Esse recurso é totalmente inaceitável.
Ora. a "certifiCação" norte-americana parte de
uma suposição. mufto ingênua, aliás, de que se
pode medir a luta desenvoMda por um pafs contra o
narcotláfiCO. Se isso fosse possível, as demais nações
americanas poderiam, por exemplo, retirar a "certifi·
cação" dos Estados Unidos, porque o consumo de
drogas, Já, está em curva ascendente.
No entanto, sabemos todos do imenso mas
ainda insuficiente esforço dos Estados Unidos em
reduzir o uso de entorpecentes. É impressionante o
número de pessoas que estão na cadeia por tráfico
de drogas. São impressionantes. também, o aparato
policial envoMdo e os recursos financeiros mobiliza·
dos. Mas. mesmo assim, o riquíssimo mercado lnter·
no estadunidense sempre seduz mais pessoas a Ira·
f.car. Sejam norte-americanos ou estrangeiros. E o
problema continua a se agravar.
No caso da Colômbia, a imposição dessa tal
"certfficação" representa uma funda injustiça, contra
a qual devem se insurgir todos os países do conti·
nente, porque aquele pais vem, Inegavelmente, desenvolvendo um luta acirrada contra os trafiCantes.
Os jornais mostram que, nos últimos anos, tem sido
tremenda a guerra movida pelo Governo contra os
cartéis de Calí e Medellín, com centenas de vitimas
entre policiais, juizes e líderes políticos. É óbvio que
a Colômbia está fazendo o que pode para enfrentar
o narcotráfoco.
Analisando a "certificação", disse o jornalista
Aosental Calmon Alves, em artigo publicado em 1•
de março deste ano, e~ O Globo:
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:_A Indignação da Al)lérica Latina com o humiltl8nte ritual, repetido desde o final de fevereiro de
1987, transformou-se. rios últiiOOs 'meses num sólido
movimenlo diplomático que, 'felizménte, conseguiu
sensibilizar o governo Clinton. Neste' momento, a
Casa Branca é um forte aliado para acabar com a
certifiCação unilateral e criar um mecanismo similar
num dos fóruns multilaterais, provavelmente da Organização dos Estados Americanos OEA. no ceso
da América Latina".
'
•
O que não se pode menosprezar, em momento
algum, é o extraordinário poder dos narcotrafiCIIntes.
A droga ocupa, hoje, a terceira posição no comércio
internacional, atrás apenas do petróleo e do trigo.
Portanto. os barões da coca que lavam seu dinheiro
em todo o mundo, inclusive nos ditos parses de Primeiro Mundo são muito ricos e poderosos. São tão
poderosos que continuam a desafiar os Estados Uni·
dos ao venderem drogas naquele pars, apesar do
aparato policial, das penas rigorosas e das verbas
multimilionárias usadas na repressão.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores;a droga é
o maior mal deste final de século; Gera morta e des·
truição por onde passa. Há entorpecentes para todos
os bolsos, desde a cola de sapateiro, usada pelos meninos de rua. até à heroína dos magnatas, passando
por maca lha, CI'1ICk, mer1a e cxx:alna. Os efelos devastadores se espalham.' assin, por todas as classes sociais. E atingem pessoas da todas as i:lades, mas espec:ialrroefte os jovens, 'que buscam nos entocpecentes
uma salda para seus problemas existenciais. É claro
que a meta principal dos trafocantas -é a.lomada dos
mercados dos paises mais ricos, da América do Norte e da Europa, nl8S, atualmente, aprofunda-se Iam·
bém nas demais nações. No caso do Brasil, por
exemplo, o problema mais grave se concentra nas
grandes cidades, mas também Já chegou às pequenas cidades do interior. Está provado que o Brasil
· faz parte do corredor inlemacional do narcotráfiCO.
' .
.
A criação de um órgão interamericano permitirá o
estabelecimel ~o. ar sim, de polrticas consensuais para
enhentar o problema em todas as suas dmensões. Antes de mais nada, é preciso considerar que a questão
das drogas não se resume à repressão, por exel'flllo,
do plantio, da elaboração e do transporte, mas também e pmdpalmente · do problema mais de!icado,
que é o do uso. Os ·Estados Unidos da América do
Norte, que têm apenas 5% da população mundial, são
responsáveis pela metade do consumo planetário de
droga. A Europa gasta, hoje, US$4 bilhões de dóla·
res por eno para combater o tráfiCO e para tratar seu
um milhão de viciadOs em heroina.
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Os paisés àmericanos têm de construir, JuntOs,
uma legislação ~ue lhes permita o. combata a esse
mal. Se medidas adotaclas:lmpuserem restrições à
sober-"'lia de algum pafs, só podaria existir com a
aquiescêni:ia desse Pais. O certo é que essas medi··
das terão efiCiência e validade porque foram aceitas
por uma comunidade de nações Independentes e
não impostas, unilateralmente; por uma única potência. Estou certo de que, na Segunda Cúpula das
Américas, no Chile, es naçOes do- çontinente, de comum acordo, começarão a construir esse organismo
interamericano para combater a grande praga deste
final de século.
Era e que ea tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCINIO (PR.- TO) Sr. Presidente, Sr"s. ti Srs. Senadores,'àáslin-cc)rrio
a famOia é e célula-meter da sOciedade, o Municipio
é a base da Federação. A vida de cada cidadão decorre no municipio; é lá que es necessidades es
· aspirações de cada brasileiro se projetam e aguardam soluções concretas. LA se desenvolvem es principais foderanças estudantis e comunitárias - 9lrilriões
das futuras tiderançes polrticas.
· Nas rincões rnilis longínquos do nosso território, os habitantes desconhecem os nomes dos Deputados, Senadores e do Presidente da República. Todos, porém, sabem quem é o Prefeito do seu Municrpio, pois é a ele"que ~nham suas reiviudic:eções.
Portanto, o Executivo Municipal é evaflado todo o tempo, por toda a população residente ou ocupada nos
espaços urbanos e rurais que administra.
A gestão municipal, até 1988, se res1Ji9d à
construção de praças e logradouros públicos, co1eta de
lxo, impeza urbana. Já há quase dez enos que a autonomia adrninistralive de cada prefeitura em mito se
81'fll1'10U. Cobram-se hoje, do Prefeito, eçOes adminis·
tralivas quanto à segurança pública. habitaçlo saúde,
ecU:ação, saneamento básico, assistência aoclal etc.
: A esfera de atuação do prefeito ampliou-se, passando
a abranger todos os aspedos que de alguma forma
impliquem e qualidade de vida dos moradores.
Oescentra!Izar.im-se as responsabilidades, os
encargos. Entretanto, o mesmo não ocorreu com os
recursos. Essa é urna grande barreira ao desenvolvimento do municipio: a insuficiência e até mesmo a
carência de recursos. Investido, pela Constituição de
·1988,' do papel de verdadeiro tutor dos encargos sociais, o município vê-se a braços com os problemas
locais e a impossibilidade de solucioná.Jos.
·As principais causas da falta de recursos que
atualmente Imobiliza a administração municipal se
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resumem em três fatores, considerando-se o período
posterior a 1988: a queda nas receitas municipais,
especialmente no biênio 92-93; ~..aumento das taxas
de juros, principalmente em 1994 e"1995 e a retoma·
da do processo de endividamento murftcipal em
1995.
Uma das questões responsáveis pela redução
da capacidade de Investimento das prefe~uras foi a
cultura pülítica de criação de novos municipios, que "
se acentuou a partir da década de 70, quando, de
1.574 unidades municipais, ci total saltou para 3.952.
Em 90, para 4.491. Temos, hoje 5.507 municípios
instalados. São 5.507 prefeituras, com seu corpo de
servidores ; 5.507 câmaras municipais, com seus vereadores e funcionários, dividindo o mesmo bolo tributário.
Essa verdadeira "linha de montagem• de municípios, criados muitas vezes apenas para atender
questões políticas, gerou despesas imensas para a
Nação. Além disso, com honrosas exceções, repetem-se nas novas prefe~uras os mesmos vícios das
administrações públicas anteriores: excesso de funcionários, inoperância no atendimento e outras deficiências por demais conhecidas. O resultado final,
todos sabemos, é a Incapacidade da máquina admi·
nistrativa municipal em atender às carências minimas da sociedade.
Observando-se a questão por outro ângulo, todos concordamos que as defdllncias das áreas federal e estadual se refletem, automaticamente, na
esfera municipal, transferindo enonnes responsabifidades para as prefeituras, as quais têm procurado
corresponder, na medida do passivei.
Sr. Presidente, nobreS Colegas, quando o cida·
dão recorre a um hospital público, o que ele pretende é ser dignamente atendido. Em momento algum
ocorre-lhe, em sua aflição, questionar-se quanto à
esfera administrativa responsável pelos serviços aU
prestados. Invariavelmente, quanllo acontece algu·
ma falha, os usuários reclamam contra a prefeitura.
mesmo que o hospital seja administrado pelo governo estadual ou federal.
'
E isso é natural, porque a administração municipal está ali, mais próxima, ao alcance de um contato direto. Faz também Rarte da nossa cuttura esperar
que as prefeituras - que recebem menos - executem as tarefas que as outras esferas administrativas
- que ficam com a maior fatia do bolo tributário - deveriam fazer.
Um triste exemplo dessa realidade é o recente
caso da morte de vários beblls em UTis de maternidades no Rio de Janeiro. O que assistimos pelos
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meios de comunicação foi a troca de acusações entre os governos federal, estadual municipal, quanto
à responsabilidade pela faita de leitos e à conseqOente superlotação.
·
Enquanto Isso, um exame de emergência feito
nas maternidades de três grandes hospitais da rede
federal, no Rio, revelou que a falta de pessoal é o
principal problema, já que há espaço físico e equipamento disponlvel. No Hospital Geral de Bonsucesso,
o déficit no atendimento é de 50%. No Hospiiàf dÓS
Servidores, a capacidade é de 36 leitos obstélrioos,
mas só há 14 em atividade; a unidade intennediária
poderia receber 32 bebês, mas está fechada; na UT1
neonatal, há oito leHos, mas só cinco estão em funcionamento.
: Para o contribuinte, especialmente o que se
toma vitima desse descompasso, a culpa sempre é
dopreleHo.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, àó estudar a crise das finanças dos municipios - cajíltais
estaduais, nos anos 00, o professor da PUC-RS, Alfredo Meneguetti Neto, encontrou um denominador
comum a todos: o enorme comprometimento das fi·
nanças com a divida e a conseqüente falta de recursos, tanto para manter a máquina administrativa
quanto para Investir.
·As-capitais com maior concentração urbana e
mais industrializadas (São Paulo. Rio de Janeiro e
Belo Horizonte) coincidentemente, estiveram entre
as mais endividadas na década de 80. São Paulo
representou, durante todo o período, a metade da divida. Parece-nos que essa realidade atravessou a
década de 80 e fará o mesmo à de 90, adentrando o
próximo milllnio.
No ano de 1997, funcionou nesta Casa a Comissão Especial destinada a proceder ao exame de
sugestões referentes aos endividamentos dos estados e municipios. Na quafldade de Presidente da
mesma. tive o privilégio de contar com a participação
e o interesse de muitos dos nobres Pares, bem
como de técnicos e autoridades do Executivo e da
sociedade em geral.
Uma das concfiÇées óbvias, mas geralmente
não verbalizadas, é a de que não foi concedida aos
municipios a mesma oportunidade de negociar suas
dividas. Não nos esqueçamos de que o Governo Federal contou com o beneplácito dos bancos internacionais e procedeu de forma semelhante, ao conceder aos estados a possibnidade de ressarcimento
dos respectivos débitos, no prazo de trinta anos.
Quando de sua exposição, o Dustre Deputado
Welson Gasparini, presidente da Associação Brasi-
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leira de Municlpios, enfatizou .aspectos dessa s~ua·
ção que, Infelizmente,. -a .. população ""desconhece.
Com o fechamento da LBA, quase Iodas as obras e
serviços de assistência ,social acabaram também
sob o enfoque das prefe~ras municipais. Juntas de
alistamento militar, cartórios e~orais, tiros de guer·
ra, ·escolas, viaturas de policia, segurança pública,
enfim, responsabilidades de outras esferas, não fun·
clonariam, se não fossem assumidas pelas prefe~
ras. Em conseqüência; o agravamento da divida local tomou-se muito sério. · :
Em 1996, cerca de R$2 btlhões do Orçamento
Fedéraf, quo seriam transferência do governo, por
meio das chamadas "verbas do Congresso•, deixa·
ram de ser encaminhados para as prefe~uras, em
razão do .contingenciamento ·dessas verbas. Em
1997, a s~uação piorou ainda mais, já que além do
Fundo de Estabilização FISCIII, a chamada Lei Kandir
também absorveu expressiva pan:ela dos recursos
municipais. Para se ter uma idéia das difiCUldades,
pesquisa da Câmara dos Deputados, divulgada pela
revista •cidades•, revelou que, até julho/97, haviam
sido liberados menos de 2% do volume de recursos
aprovados no Orçamento por meio das emendas
· das bancadas estaduais.'
Na primeira semana do mês de fevereiro deste
ano, uma comissão de prefe~os da região sudeste
do Estado do Tocantins esteve em BrasOia. Entre os
assuntos que inais discutimos- talvez o que desper·
tou maior Interesse e participação daqueles Executivos- esteve a· dívida municipal.
·
Na segunda quinzena de janeiro, .os velculos
de comunicação Informaram que· o Governo, não
· mais podendo resistir à pressão dos prefe~os. preparou, através do Ministério da Fazenda, um pacote
de refinanciamento das ·dividas municipais, semelhante ao que 'beneficiou os estados no final de
maio/97. .
.'
..
.
Duas grande dHerenças, no entanto, estão causando consternação entre os prefeHos. Primeira, ao
contrário do oconido com os Estados. o montante
não abrangeria·· o total dos débHos, mas apenas a
chamada divida rnobtliária (em ~los).
·
A seiJunda lfderença co~i também o inaior
obstéculo à negociação: deverá ser beneficiado apenas um reduzido número de municlpios, entre os
quais os maiores devedores (São Paulo, que até novembro último já devia mais de 6 bilhões d9 reais, e
Rio de Janeiro,' que detém a segunda maior dívida
mobiliária entre os municlpios, R$1 ,6 bilhão).
Essas prefe~ras, que hoje pagam 40% de ju·
ros ao ano, passarão a pagar apenas a Inflação mais
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6"/o anualmente: a União deverá assumir a dliarent,..:.
Os executivos municipais !lo meu Estado, mesmo
contando com a opinião dos técnicos dà Fazenda de
que •seria Inevitável atender depois os demais preI&Hos•, questionam o cmério adotado pelo Governo,
pois, como um deles verbalizou, •parece que a lnten·
ção é privilegiar os que mais devem, os que gastam
a rodo o dinheiro público, mu~ vezes·em obras la·
raOnlcas e desnecessárias•. Certamente assim pen·
sam também os prefe~ de todos os municlpios
brasileiros excluldos dessas vantagens.
Na opinião do Prefe~o de São Paulo, Celso
PHB, a rolagem das dívidas das pref&Huras, com o
governo federal assumindo parte dos déb~os. •seria
um tratamento equânime em relação aos Estados•.

Sr•.• Presidente, nobres Colegas, em nosso
Pais. todos são iguais perante a lei. Entretanto. face
aos privilégios de alguns, diz o povo que "todos são
Iguais. mas alguns são mais Iguais que outros•. Se o
Governo usar de discriminação, quanto à renegocia·
ção dessas dtvidas, veremos mais uma vez a sabe·
doria popular nos ensinando que o tratamento aos
municlpios será equânime, mas há alguns municf·
pios mais equânimes que outros.
Assistimos, a cada dia, a falência do Estado
centrározado. Todos sabemos que a descentraliza·
ção é inevitável e que o desenvoMmento do municf·
pio é o caminho'mais certo para o progresso. Emi·
nentes Pares, o .Brasil tem pressa de superar suas
carências, de chegar ao século XXI oferecendo melhor nlvel de qualidade de vida a seu povo; e a reali·
dade do povo se concretiza em nlvel municipal.
Que o tratamento dispensado pelo Governo
Federal aos municfpios se fundamente na verdadei·
ra equidade, da mesma forma oue as determinaçOes
~nais devem IIE!r SegUidaS· igualmente por
.todos.
\.
Obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (Fre - RO) L Sr.
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, freqüenteÍnente,
ouve-se dizer que a espetacular receHa obtida, ao
longo do ano passado, com a Contribuição J:lrovisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) - criada
por Iniciativa do ex-ministro da Saúde, Adib Jatene· não estaria sendo gasta de maneira adequada. O
que se fala é que pan:elas Importantes desses recur·
sos estariam sendo .desviadas para outras finalidades que não as efetivamente previs - \;..ando da
criação dessa contribuição. Porém, o problema parece ser outro: o Governo não se mostrou competente
para gastar o que arrecadou.
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Para tentar jogar um pouco de luz sobre esse
assunto, eu gostaria de lazer aqui algumas considerações, tendo como base a Nota Técnica de Número
3198, da Assessoria de Orçamento e FIScalização FInanceira, da Câmara dos Deputados, elaborada pelo
assessor lngo Antonio luger.
Segundo esse estudo, ao longo do ano passa·
do, foram arrecadados R$6,9 bilhões com a CPMF.
Desse montante, R$1 ,4 bilhão foi repassado do Fundo de Estabilização Foscal (FEF). Fecaram, portanto,
para serem eletivamente gaStos no setor de saúde
R$5,5 bilhões. Como foram liquidados menos de
R$5,2 bilhões de despesas CtJsteadas com reCtJrsos
da CPMF, acabaram ficando ociosos reCtJISOS da ordem de R$350,3 milhões.
Trata-se de um valor mu~o signHicativo, levan·
do-se em corrta que as carências brasileiras no setor
de Saúde são imensas e exigem respostas imedia- ·
tas por parte do pOder públicó. · ·• ·
Vejamos outro aspecto. As despesas autorizadas na lei orçamentária chegaram a R$5,3 bilhões,
mas só foram eletivamente fiquidadas despesas da
ordem de R$5, 1 bilhão. Ou seja, tiouve uma dHerença de R$204 milhões entre o que teria de ser pago e
o que foi, de lato, pago.
ASsim, os R$350 milhões que fiCaram ociosos
poderiam ter .sido usados para cobrir, com folga, a
diferença entre as despesas autorizadas na lei orçamentária, financiadas com a CPOMF, e o que foi eletivamerite liquidado. E ainda sobrariam quase R$150
milhões!
·
Esses mesmos R$350 milhões - segundo a
Nota Técnica - representam cerca de dois terços de
toda despesa executada com investimentos do Mi·
nistério da Saúde. Sim, no ano passado, os lnvestimentós'autorizados no Ministério da Saúde (com recursos de todas -as 'fontes) foram de R$1,1 bilhão,
mas os investimentos fiquidados não passaram de
R$525 milhões. Esse li u!JÍ aspecto muito Importante. Por que a União não Investiu o que estava previsto? Ninguém desconhece a extrema necessidade
que existe de investimentos nessa área, já que a
maioria dos reCtJrsos é gasta em despesas fiXBS.
Como se sabe, essa falsa economia de R$350
milhões ·acabou sendo usada para reduzir o défiCit
da União. Esse lato não seria motivo de crítica se
não fosse em detrimento .de •um setor essencial,
como é o· da Saúde Pública, em situação de permanente caos.
Essa sobra de R$350 milhões pode jus!Hicar a
abertura de crédito adicional em lavor do Ministério
da Saúde em 1998, o que seria razoável. De outro
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lado, essa quantia poderá ser utilizada, até 30 de junho, para a liquidação de emPenhos é~idos em
1997.
Sobre essa questão, diz a Nota TéCnica: 'A
contabilidade do Tesouro permite desdobrar o dado
superávit por fontes. Assim, presume-se que os
R$350 rru1hões entesourados neste exerclcio, somados a valores acumulados anteriormente, só possam
vir a ser empregados com ações de saúde, se o Poder Executivo'decidir gastá-los. Neste caso, o crédito
adicional poderia ser aberto Independentemente de
autorização legislativa, n0s termos do artigo 6, inciso
IV, aiCnea b), da lei orçamentária, respeitados as categorias de programação em seu menor nível e os
saldos das dotações orçamentárias aprovadas no
exercício anterior. Exemplificativamente, poderiam
em parte atender aos gastos de quase R$600 milhões de Investimentos do Ministério da Saúde, autorizados e não realizados pelo Ministério da Saúde
em 1997'.
E continua o documento: 'Sobre a estimativa
dos reCtJrsos ociosos serem da ordem de R$350 milhões, existe a possibilidade de, até 30 de junho de
1998, tuiver liquidação de empenhos emitidos em
1997, que não constam do SIAA como tiquidados,
nem estão, portanto, inscritos em 'restos a pagar".
Assim sendo, o saldo pode ser gasto, ainda que ao
arrepio da boa técnica, uma vez que o período complementar de exeCtJção orçamentária de 19971ol ex·
cesslvamente prolongado, nos termos da Exposição
de Motivos lnterrninisterial de n• 35, de 15 de janeiro
de 1998".
·
,Sr. Presidente, com bastante lreqüência, o
atual Governo vem sendo acusado de não ter muita
sensibilidade para a área social. Recentemente,
quando da diwlgação de informações sobre a ax&cução orçamentária de 1997, fiCOu claro que boa
parte dos investimentos em áreas lnl:lortantes como .Educação ·e Saúde - não foram realizados,
embora houvesse decisão nesse sentido. Alegou-se,
à época, que teria faltado capacidade gerencial ao
Governo. Pode ter se dado o mesmo com relação
aos reCtJrsos da CPMF; como vimos aqui.
, Hoje, eu nem quis entrar no mérito da transl&rência de R$1 ,4 bilhão para o Fundo de Estabilização Foscal porque seria necessário lazer um estudo
detalhado dessa questão, já que parte desses recursos pode ter voltado à área de Saúde. Além disso.
teríamos que examinar em que montante outras fontes exclusivas da seguridade anteriormente destina·
das à Saúde foram redirecionadas.
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feridas, presentes nos primeiros cem quilôrnetros
mais importantes para a formação da bacia. estão
tainbérrr 'Presentes nas margens de cerrado dos
quatro estados que o rio atravessa.
Sem a cobertura vegetal que foi devastada por
plantações e pastagens, as terra$ arenosas da região começaram a.ser levadas com facilidade pelas
águas das chuvas, o que provocou o aparecimento
das eros!'>es. Como os cuidados com o meio-ambiente não rendem lucros, cuidar dos buracos aber·
tos pela chuva não parece ser algo sensato para
aqueles que não· se .preocupam com a natureza.
Sem a constância de um programa de recuperaçio
da bacia. os problemas se agravaram com o passar
do tempo. E chegaram a tal ponto critico que levaram o Ministério PúbfiCO de Goiás a chamar a atenEra o que eu linha a dizer.
ção da sociêdade para um amplo trabalho de recuMuito obrigado.
peração do Araguala.
•
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB- GO) -Sr.
A partir de levantamentos realizados na regiio,
Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Ministro Gustafoi constatada a existência de 17 voçorocas giganvo Krause, do Meio Ambiente, estará em Goiânia no
tes. A maior delas, com 5 quilõmetros de llll8':8ntes .
próximo dia 5 de junho, para cumprir agenda das
do rio Araguala. É ~rtante que todo 8Sll8 movimais Importantes em beneficio da preservação do rio
mento atinja a consciência da sociedade e altere os
Araguaia. Sua Excelência vai aproveitar a força simhábitos de exploração da terra. O rio Ataguaia não é
bórtca do Dia Muncf181 do Meio Ambiente para anunapenas o nosso patrimõnio natural mais importante
ciar o engaíamento do governo federal na elaboraou a nossa Imagem mais expressiva para ser divulção do Plano Diretor da Bacia do Rio Araguaia e em
gada nos cart!'>es postais. Seus grandes potenciais
diversas outras ações sugeridas pçr setores preserde exploração turfslica, que começam a ser COt o'lecivacionistas. O Plano Diretorvai permitir um,completo
dos internacionalmente, podem ser, em futuro próximapeamento dos recursos naturais e das frentes pomo, urna poderosa fonte de receita para o deeenvolluidoras existentes ao longo da maior e mais imporvirnento sustentado de toda a bacia. Minha expecta· tiva é de que os resu~dos materiais e as AlpefCUS·
tante bacia hidráulica do nosso estado. ·
sões polfticas da visita do Ministro. Gustavo Krause
O rio Araguaia é a referência mais importante
fortaleçam ainda mais os nossos vfriCulos de solida·
das riquezas e das belezas naturais do Estado de
riedade e de participação, em defesa do Araguaia.'
Goiás. Nos últimos anos, 'porém. suas praias de
areia cristalina e as águas límpidas que atravessam
Era o que tinha a dizer, Sr. P~.
todo o Estado vêm sendo ameaçadas por diversas
Multo obrigado.
:
formas de degradação, e isso motivou um movimenA SRA. PRESIDENTE (Júnla MaMe) - L.8mto de salvação que envolveu o Ministério Público, a
bro aos Srs. Senadores que está convocada uma
lrrçrensa, os meios'universitários e o mundo politico
sessão do Congresso Nacional, que será realizada
de todo o Estado. A visita do ministro do Meio-Ama pouco.
i
daqui
biente é, sem dúvida, um dos pontos ~os da agen- ·
A
SRA.
PRESIDENTE
(Júnla
Marise)
Nada
da que vem sendo organizada com o apoio e a partimais havendo a tratar, a Presidência vai encenar os
cipação de toda a sociedade goiana.
trabalhos.
•;
O problema que mais
os ambientalis- ·
"
I
Está
encerrada
a
sessão.
tas envoMdos no programa de salvação do Araguaia
i
é o aparecimento das chamadas voçorocas, grandes
(Levanta-se a sesslo 4s 11 hot8S e 30
erosões que, de tão profundas, chegam a atingir o
minutos.)
lençol freático. A região das nascentes, loCalizada na
divisa de Goiás com Mato Grosso, já está sendo prejudicada por esse fenômeno provocado pelas atividades predatórias do homem. Mas essas enormes

Como se sabe, a CPMF surgiu para substituir o
ImPosto Provisório· sobre Movimentação Financeira,
que vigorou em 1994. Essa contribuição resu"ou dé
urna luta do então ministro Allib' Jatene, que via nela
a única salda para salvar o sistema de saúde do
pais. Durante os debates em que se discutia sua
criação, em 1996, foram feitas várias previsões sobre a arrecadação. Estimava-se, a época, que a
CPMF recolheria entre R$4,7 bRhOes a R$5,5 bilhOes.
No entanto, ela chegou a quase R$7 bilhões. É mui·
to dinheiro! Mas as critiCas ao sistema de saúde
continuam, e na mesma intensidade. Só nos resta
concluir que o Governo não tem mesmo capacidade
gerencial para investir, e bem, os recursos destina·
dos a área de saúde. ·

I
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CONSEUIO DE

tllcA E.DECORO PARIÃMENTAR
( El<ito •m 19+'5)

Pr<sideote: Casildo Maldaner- P.MDB- SC
Vice-Prnilkot<: José AJY<S- PFL-SE
(E(<itOt.., 28-2-,6)

litularn

Supleotes
PFL
I. José Agripino
2. Carlos Patroclnio
3. Viboo Klcinabing
· 4. José Bianco

I. Elcio Alvares
2. F11111cdino fcreira
3. WaldcckOmclas(l).
4. José Alves
PMDB

I. (Vago)
2. Gcnoa Camata
3. Flaviano Melo
4. Coutinho Jorge

I. Casildo Maldancr
2. Rarncz Tcbct
3. Nabor Júnior
4. Ncy SWISSUI13
PSDB

I. Jeffcnon Peres'
.2. José lgnádo Ferrdza

I. Lúcio Alcântara
2. (Vago)

PPB (E1- PPR + E1-PP)
I. Epitacio Cafeteira
2. Osmar Dias

I. Lucidio Portclla

PTB
I. Emilia fcmandcs

I. Arlindo Porto
PP

I.OsmarDias

I. Ant6nio Carlos Valadares

PT
I. Marina Silva

I. Lawo Campos
PDT

J. Sebostilo Rocba

I. (Vago)
MembroN•to
Romeu Tama (Corr<gedor)

(.UUallaclo- 11108)

(1) Posse como Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, em 7.04.98.

SECRETARIA -GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDEMARIA B. F.CRUZ
Ramais: 3490 ~ 3491 Fax: 1095

•
SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE
. · INQUÉRITO
'
.. Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Ramais: 3511-3514 Fax: 3606
'

Seaetárlos:

I·

ADRIANA TAVARES SOBRAL (Ramal: 4252)
FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal: 3508)
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal: 3501)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COl\fiSSÕES MISTAS
Chefe: JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ
' Ramais: 3507-3520 Fax: 3512

'.

Seaetárlos:

EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA (Ramal: 3520)
CLEUI;>ES BOAVENTURA NERY (Ramal: 3503)
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 4256)
· SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502)
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal: 3509)
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4792)
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal: 4256)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO
Ramais: 4638 ~ 3492 Fax: 4573
Seaetárlos: CE
Cl

·JÚLIO RICARDO BORGES UNHARES (Ramal: 4604)
·CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4607)

CAE

·DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)
• LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 35 16)

CAS

·RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Ramal: 4608)
·VERA LÚCIA BATISTA SILVA (Ramal: 7285)

CCJ

·VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal: 4609)

CRE

·MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Rainal: 3496)

CFC

·JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

COMISSÕES PERMANE!'ITES
(ART" 72 • RISF)
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMJCOS ·CAE
PRESIDENTE: VAGO (1)
VICE.PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA
(27 TmJLARES E 27 SUPLENTES)
TITULARES

..

'

SUPLENTES

PFL
1-ROMERO JUCA
2-JOSÉ AGRIPINO
3-JOSÉ BIANCO
4-ÉLCIO ALVARES
5-EDISON LOBÃO
6-JOSAPHAT MARINHO
7-JOEL DE HOLLANDA
8-DJALMA BESSA
PMDB
GILVAM BORGES
1-JAOER BARBALHO
AP-2151/52
2-MARLUCE PINTO
FERNANDO BEZERRA
RN-2461/67
NEY SUASSUNA
3-MAURO MIRANDA
PB-1145/1245
JOSÉ SAAO
G0-3149/50
4-ROBERTO REQUIÃO
CARLOS BEZERRA
5-PEDRO SIMON
MT-2291/92
6-CASILDO MALDANER
RAMEZTEBET
MS-2221122
JOSÉ FOGAÇA
7-GERSON CAMATA
RS·3077n8
PSOB
JOSE ROBERTO ARRUDA
1·TEOTONIO VILELA FILHO
OF-2011/12
COUTINHO JORGE
PA-1026/1226
2-BENI VERAS
AM-2061/62
3-LÚCIO ALCÂNTARA
JEFFERSON PERES
PEDRO PIVA
4-l.ÚDIO COELHO
SP-2351/52
OSMARDIAS
PR-2124125
5-SÉRGIO MACHADO
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
1-ANTONIO CARLOS VALADARES
EDUARDO SUPLICY ·PT
SP-3213115
·PSB
LAURO CAMPOS· PT
DF-2341/42
2-5EBASnÃO ROCHA· PDT
ADEMIR ANDRADE· PSB
3· ROBERTO FREIRE· PPS
PA-2101/02
JOSÉ EDUARDO OUTRA • PT
SE-2391/92
4- ABOIAS NASCIMENTO • PDT
PPB
ESPERIDIAO AMIN
SC-4200/06
1-EPITACIO CAFETEIRA
LEVYDIAS
2-LEOMAR QUINTANILHA
MS-112811228

FRANCELINO PEREIRA
VILSON KLEINÜBING
GILBERTO MIRANDA
BELLOPARGA
LEONEL PAIVA
JONAS PINHEIRO
JÕAOROCHA
JÚLIO CAMPOS

MG ·2411/12
se -2041/42
AM -3104/05
MA-3069no
OF-1248
MT·2271n2
T0-4071n2
MT ·4064/65

I

ODACIR SOARES

R0-3218/19

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÁS 10:00 US (*)
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3516/4605

RR-2111/12
RN-2361/62
R02231/32
ES-3130131
MA-2311/12
BA-3173n4
PE-3197/98
BA·2211/12
PA-3041/43
RR-1101/1201
G0-2091/92
PR-2401/02
RS-3230/31
SC-2141/42
ES-3203104
AL-4093194
CE-3242143
CE-2301/02
M5-2381/82
CE-2281/85
SE-2201/02
AP-2244/46
PE-2161/67
RJ-1121/4229
MA·1402111
ro.2011m

PTB
VAGO
SALA N"19-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA·
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3:ZSS
FAX: 311-4344

(*) Horllirio d~ awrdoc.m aAia,.bUca.S. .. DSF.Il.t.J1,pp.IWSI6
lfor4rio

r~imftllal:

3"1 fdn1 ls IO:GO

~L

Atualizada em: 13/05/98.

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE
VICE-PRESIDENTE: SENADOR LECIMAR QUIHTANILHA
(29 nTULARES E 29 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
/

ROMEROJUCA ·
JONAS PINHEIRO
JOSÉ ALVES
BELLOPARGA
JOEL DE HOtLANDA
LEONEL PANA
JOSÉBIANCO
JÚUOCAMPOS
DJALMA BESSA

ICARLOS BEZERRA ·

RR·2111117
MT·2271m
SE-4055157
MA-3069f72
PE-3197/98
DF·104611146
R0·2231/37
MT-4064165
BA~2211112

I

.

GILVAM BORGES
JOÃO FRANÇA (1)
CASILDO MALDANER
MAURO MIRANDA
NABOR JUNIOR
MARLUCE PINTO
JRIS REZENDE

MT·2291/97
AP-2151/57
RR-3067/4078
SC-2141/47
G0-2091/92 ·
AC-1478/1378
RR-1101/4062
G0-2032133

LUCIO ALCANTARA
OSMARDIAS
LÚDIO COELHO
CARLOS WILSON
JOSÉ ROBERTO ARRUDA ·

CE·2301/07
PR-2124125
MS-2381/87
PE-2451/57
DF-2011/16

IBENEDITA DA SILVA • PT
MARINA SILVA • PT
ADEM IR ANDRADE • PSB
SEBASTIAO ROCHA· PDT
ERNANDES AMORIM
LEOMAR QUINTANILHA
ODACIR SOARES

PFL
1-GUILHERME PALMEIRA
2-€DISON LOBÃO
:J<LCIOALVARES
4-JOSÉ AGRIPINO
5-BERNARDO CABRAL
6-ROMEUTUMA
7-JOÃO ROCHA
S.YAGO
9-VAGO
PMDB ;
1-JOSÊ FOGAÇA
2·JOSÉSAAD
3- PEDRO SIMON
4-JOSÉSARNEY
5-0JALMA FALCÃO
6-VAGO
7·VAGO
S.YI,GO
PSDB
1-ARTUR DA TAVOLA
2-BENI VERAS
l-SERGIO MACHÀDO
4-COI.mNHOJORGE
. 5-JEFFERSON PERES

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
RJ-2111m
1-€MIUA FERNANDES • PDT
AC-2181187
2-LAURO CAMPOS • PT
PA-2101/07
3-ABDIAS NASCIMENTO~ PDT
AP-2244146
4-ROBERTO FREIRE • PPS ·
PPB · I .
R0-2051/57
1-€PITACIO CAFETERIA
T0-2071/76
2-€SPERIDIÃO AMIN
PTB
1-ARUNDO PORTO
R0-3211!/3219

...

AL-3245147
MA-2311115
ES-3130135
RN-2361167
AM-2081/87
SP-2051/57
T0-4070171

RS-30n/7a
G0-3149/50
R5-3230131
AP-3429131
Al·2261/62

RJ-2431137
CE-1149
CE-2281/87
PA-102611226
AM·2061/67

Rs-2331137
DF-2341/47
iu-1121/4229
PE-2161/67
MA-4073174
sc-4200/06
MG·2321122

(1) DesfiJiou-le do PMDB.Ingressando no PPB. em 2.10.97.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: RAYMUNDO FRANCO DINIZ
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4608/3515

.SALA N" 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO; 311..3359

FAX: 311-3651

(*) Herirte .. ~-a Ata ......... DSF 4el1.t.n..... IUSW
Herirte ftii...W: ..-. W....lt l4:tlb.

Atuallzada -.n: 07/05198

'

.

· 3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA· CCJ
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL
VICE.PRESÍDENTE: SENADOR RAMEZTEBET
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES

GUILHERME PALMEIRA
ROMEROJUCÁ
JOS~ BIANCO
BERNARDO CABRAL
FRANCEUNO PEREIRA
JOSAPHAT MARINHO
ROMEUTUMA

AL-3245147
RR-2111/17
R0-2231137
AM-2081187
MG-2411/17
BA-3173174
SP-2051/52

JADER BARBALHO

PA-3051/53
RS-3077/78
PR-2401/07
MS-2221/27
RS-3230/32
AL-2261/62

PFL
1-€LCIO ALVARES
2-€DISON LOBÃO
3..JOS~ AGRIPINO
4-U:ONEL PAIVA
~ELLOPARGA
~ILBERTO MIRANDA

7-0JALMA BESSA

ES-3130/32
MA-2311/15
RN-2361/67
DF-1046/1146
MA-3069/72
AM-1166/3104
BA·2211112

PMOB
JOS~FOGAÇA

ROBERTO RECUIÃO
RAMEZTEBET
PEDRO SIMON
OJALMA FALCÃO

[
JEFFERSON PERES
JOS~ IGNÁCIO FERREIRA
LÚCIO ALCÂNTARA
BENIVERAS

AM-2061/67
ES-2121/24
CE-2301/07
CE-3242143

1~EY SUASSUNA
2-CARLOS BEZERRA
3-CASILDO MALDANER
4-FERNANDO BEZERRA
!H>ILVAM BORGES
6-VAGO

PSDB
1-5ERGIO MACHADO
2..JOS~ ROBERTO ARRUDA
WSMAROIAS
4-PEDRO PIVA

I

BLOCO DE OPOSIÇÃO
ANTONIO C. VALADARES· PSB SE-2201/04
ROBERTO FREIRE· PPS
PE-2161/67
JOSÉ EDUARDO OUTRA· PT
SE-2391197

(PT, POT, PSB, PPS)
1-ADEMIR ANDRADE • PSB
2-5EBASTIÃO ROCHA· PDT
3-MARINA SILVA

.·pr·

PB~46

MT-2291197
SC-2141/47
RN-2461/2467
AP-2151/52

CE-2284/87
DF-2011/17
PR-2124125
SP-2351/52

PA-2101/07
AP-2241/47
AC-2181/87

ESPERIDIAO AMIN
EPITACIO CAFETEIRA

SC-4206/07
MA- 4073174

PPB
1UVY DIAS
2- LEOMAR QUINTANILHA

MS-1128/1228
T0-2073174

ODACIR SOARES

R0-321813219

PTB
1-ARUNDO PORTO

MG-2321122

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 OS
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-397214612

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3541

FAX: 311-4315
Atualizada em: 05/05198

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ·CE
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TÁVOLA
VICE-PRESIDENTE: JOEL DE HOLLANDA
(27 TTT\ILARES E 27 SUPlENTES)
SUPLENTES

TITULARES
DJALMA BESSA
HUGO NAPOLEÃO
JOEL OE HOLLANDA
ÉtciO AL'lARES
JOÃO ROCHA
ROMEROJUCÁ
ROMEUTUMA
EDISON LOBÃO

BA·2211112
Pl-3085187
PE-3197/98
ES-3130132
To-4070171
RR-2111117
SP-2050/57
MA-2311146

. JOSE FOGAÇA
FERNANDO BEZERRA
ROBERTO REQUIÃO
GERSON CAMATA
JOSÉSARNEY
JOÃO FRANÇA (1)
VAGO
..

ARTUR DA TAVOLA
COunNHOJORGE
SERGIO MACHADO
TEOTONIO VILELA FILHO
BENIVERAS
LAURO CAMPOS • PT
MARINASILVA·PT
EMIUA FERNANDES • POT
ABDIAS NASCIMENTO .·por
LEVYDIAS ·
LEOMAR QUINTANILHA

· Rs-:JOn17a
RN-2461167
PR-2401102
ES-3203104
AP-3429/31
RR-3067168

PFI.
1-BERNARDO CABRAL
2-VILSON KLEINÜBING
3-LEONEL PANA
<1- FRANCEUNO PEREIRA
5-GILBERTO MIRANDA
~ONAS PINHBRO
7-VAG0(2)
8-VAGO
PMOB
1-RAMEZ TEBET
2-JOSÉSAAD
~EY SUASSUNA
4-NABOR JUNIOR

5-DJALMA FALCÃO
6-IRIS REZENDE
7-VAGO

PSDB
1-JEFFERSON PERES
2-JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
3-LÚCIO ALCÂNTARA
AL-4093194
"-CARLOS WILSON
CE-3242143
5-PEDRO PIVA
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
DF-2341142
1-BENEDITA DA SILVA • PT
2-ANTONIO C. VALADARES PSB
AC-2181/82
RS-2331/37
~EBASTIÃO ROCHA
RJ-4229130
4-VAGO
PPB
MS-1128/1228
1-ESPERIDIAO AMIN
T0-2071172
2-ERNANDES AMORIM
RJ-2431/32
PA-305014393
CE-2281182

ODACIR SOARES

R0-3218119

AM-2081/82
.. SC-21)41142
: DF-1046/1146
. MG-2411112
AM-3104105
MT-2271172

MS-2222123
G0-3149/50
PB U45146
AC-1478/1378
AL-2261162
G0-2032133

AM-2061162
ES-2121/22
CE-2301102
PE-2451152
SP-2351152
RJ-2171172
SE-2201107
AP-2242144

SC.1123/1223
R0-2251157

PTB
1-VAGO

111 Oesfilio<He do PMOO. k1gnnsando M PPB. em 2.10.97.
tlmalas como Mlnisb'o do Estado da Pre•idênda o Assilllncil SocW. em 7.04.118. •••...-
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5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL • CRE
PRESIDENTE: SENADOR JOSé SAANEY
VICE.PRESIOENTÉ: S~R ROMEU TUMA
(19 TITUIJ'.RES E 19 SUPLENTES)

LEOMAR QUINTANILHA

T0.2073174

PPB
1-LEVY DIAS

MS-112811228

PTB
ARUNDO PORTO

MG· 2321122

1.0DACJR SOARES

R0-3218/19

(1) Em virtude do falecimento do titular, em 13.04.98

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÁS 10:00 US (*)
SECRETÁRIO: AIAR.COS SANTOS FAREI'ITE flUfO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/3496

SALA N• 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REliNIÀO: 311-3367

FAX: 311-3546

(") .......... __.._aAoa,..lkoolaooDSF .. IU.t7,pp.IWSI'

'•nwm.Jút..'10k,__________---==~----~--------

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl
PRESIDENTE: VAGO
VICE.PRESIOEHTE: SENADOR FREITAS NETO
(23 TTTULARES E 23 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
JOSE AG RI PINO
ROMEROJUCÁ
VILSON KLEINÜBING
Él.CIO ALVARES
JOEL Dé HOLLANDA
HUGO NAPOLEÃO
E[ÓI PORTELA (cessão)

· NABOR JUNIOR
MAURO MIRANDA
GERSON CAMATA
IRIS REZENDE
MARLUCE PINTO
VAG0(3)

I

JOSE IGNACIO FERREIRA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTÓNIO VILELA FILHO
PEDROPIVA

I
JOSE EDUARDO OUTRA • PT
ANTONIO C. VALADARES
EMIUA FERNANDES • PDT

LEVYOIAS
ERNANOES AMORIM

RN•236112367
RR·2H1/2117
SC-204112047
ES-313013132
PE-319713199
PI • 447814479
Pl·2131/37

AC.147811378
G0-2091/92
ES-32031 3204
G0-2032133
RR-1101/4062

ES·2021/2027
DF·2011/2017
. AL-4093195 ·
SP·2351/52

PFL
1·JOSAPHAT MARINHO
2·JONAS PINHEIRO
3· GUILHERME PALMEIRA
4· JOSÉ ALVES
5-ROMEU TUMA
6-GILBERTO MIRANDA
7·VAGO (2)
PMDB
1-ROBERTO REQUIAO
2-RAMEZ TEBET
3.CARLOS BEZERRA
4-JOSÉ SARNEY
5-VAGO
6-VAGO
PSDB
1.CARLOS WILSON
2.COUTINHO JORGE
3-0SMAR DIAS
4-VAGO (1)

BLOCO DE OPOSIÇÃO
SE-2391/2397
SE-2201/07
RS·2331137
;

MS-112811228
. R0-2251/57

(PT, PDT, PSB, PPS)
1.VAGO
2-EDUARDO SUPUCY (PT)
3· LAURO CAMPOS (PT) .

PPB
1-ESPERIOIAO AMIN
2· EPITACIO CAFETEIRA

; "SA-317313174

MT·2271/2277
AL-324513247
SE-405514057
SP-2051/57
AM·116613104

PR-2401/2407
MS-2221/27

. MT-2291/2297
AP-2351/52

PE-245112457.
PA-3050/4393
PR-2121/2127

SP-3212115
DF-2341/47

SC·112311223
MA-4073174

PTB
ODACIR SOARES

R0-3218119

1-ARUNDO PORTO

MG ·2321122

(1) Falta indicação da liderança conforme nova pooporcionarodade da aluai oessão legislativa.
(2) Em Wtude da posse do Senador Walded< Omelas como Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. em 7.04.98.
(3) Em virtude da posse do Senador Renan Calheiros como Ministro do Estado da Justiça. em 7.04.98.
'

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 IIS (*)
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/4607

(*) Horirie4t acwdo.•• a Ata ,.blkada N

'SALA N"l3·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3292 (FAX)
FAX: 311·3286

OSF ." ll.t.t1...... 116SSI6

Heririe rea:i.ntaJ; J-. ,_..,..,, l4:t0 .._

Atualizada em: 05105198

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
(Resoluçjo n• 46, de1993)
PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA
VlCE.PRESIOENTE: SENADOR CARLOS WILSON
(17 TITUlARES E 09 SUPLEHTES)

nTUL.ARES
JOSAPHAT MARINHO
JOSÉ ALVES
JÚUOCAMPOS
JOÃO ROCHA·
GTLBERTO MIRANDA

BA-3173174

SE-4055156
MT-4064/65
T0-4070/n1

SC-2041/47
MG'2411/17
BA·2211/12

AM-3104105

JOSESAAD
NEY SUASSUNA
DJALMA FALCÃO
VAG0(2)
VAGO

G0-3149/50
PB-4345146
AL·2261/62

BENIVERAS
CARLOS WILSON
PEDROPIVA

CE-3242/43
PE-2451151
SP-2351/52

EDUARDO SUPUCY • PT
VAGO

SUPLENTES
PFL
1·VlLSON KLEINUBING
2-FRANCEUNO PEREIRA
3-0JALMA BESSA

PMDB
1-GILVAM BORGES
2..JOÃO FRANÇA (1)

AP·2151157
RR-3067/68

PSDB
1..JOSE IGNACIO FERREIRA
2..COunNHO JORGE

E5-2121122
PA-3050/4393

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3215/16
1-BENEDITA DA SILVA· PT
PPB
1-ERNANDES AMORIM

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073174

ODACIR SOARES

Pm
R0-321813219
ARUNOO PORTO

RJ-2111m

R0-2051/55
MG •2321122

(1) Oesfiliou-se do PMOB, Ingressando no PPB, em 2.10.97.
(2) Em virtJde do falecimento do titular, em 13.04.98

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 17:00 BS (*)
SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311.JlS4
FAX: 311-1060
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-393513519

(*) Horirie•e_..,._ a A.. pütkacll .. DSF.e 11.J.t1,pp. 116551,
Atualizada em: 18/05198

\

7.1)COMISSÃO'DE FISCAUZAÇÃO E CONTROLE;,CFC

1*) SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCAUZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDêNCIA PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A
UNIÃO E" O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ ALVES
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(07 nTULARES E 04 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES
JOSE ALVES·.

GILBERTO M.IRANDA

· SE-4055/56 ·
AM-3104/05

PFL
1·VILSON KLEINUBING
2·VAGO (2)

SC-2041/47

PMDB
JOAO FRANÇA (1)
' '
'
'

VAGO (3) . .'.'.'.

VAGo·

. ·•·

!

'

BENI.VERAS.:.

EDUAROO SUPUCY • PT
VAGO
EPITACIO CAFETEIRA

'

PSDB
COUTINHO JORGE

CE-3242/43

RR-3067/68

PA-3050/4393

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3215/16

MA-4073174

PPB+PTB
ERNANDES AMORIM

R0-2051/55

(1) Desfiliou-se do PMDB,Ingressandó no PPB, em 2.10.97.

(2) Em vir1IJde da posse do SenadorWaldeck Omelas como Ministra de Eslado da Previdência e Assistência Soda!, em 7.04.98.
(3) Em virtude do falecimento elo titular, em 13.04.98
·
·
·

REUNIÕES:

SALA N• 06-ALA SEN. NILO COELHO

SECRETÁRJO: JOSE FRANCISCO 8. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 3li.J2S4

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519

FAX: 311·1060

ANDAMEPO'O

EM IU.t7 rot DESIGNADO RELATOR O SENADOR GILBERTO MIRANDA

Atualizada em: 14/04198

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO
GOVERNO DE RONOÓNIA.·: ·
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA
VICE.PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(07 TITULARES E 04 SUPLENTES) ·

SUPLENTES

TITULARES
JUUOCAMPOS
GILBERTO MIRANDA

AM-3104-05

1·VILSON KLEINUBING
2-FRANCEUNO PEREIRA

JOS~SAAD

G0-3148/50

2.JOÁO FRANÇA

MT-4064165

NEY SUASSUNA

.PB-4345146

EDUARDO SUPUCY.PT

SP-3215/16

ERNANOES AMORIM

8C4041f.CZ
MG-2411117

QQQfE$fj
RR-3017te8

.

· R0·2251/55

REUNIOES:
SECRETÁRlO:JOSÉ FRANCISCO B. OE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA N" 06 • telefone: 311-325C

ATUAIIZAOA EM: 29104198

Fax 311·1060

ANDAMENTO
EM 29.04.98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE

.CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
· -~fl! . .e~ Brallelnt)

.

· ·.

· PresideÍIÍic1e honra: Senador Joeé samey ·

·.

~:DENTE: sENAooR i.ú010 COEUfO

VICE.PRESIDENTE: DEPI1TADO JÚI.IO REDECKER
SECRETÁRIO-GERAL: DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: DEPI1TADO GERMANO RIGOTTO
· (16 Tll\JI..ARES E 16 SUPLENTES)
j

,

•

•

Tl!!JlARES

·1

'

''

'~

<

~oRES

••

'

I

SUPlENTES

l

L~~·~Ê~~~~ÇA~----~--~~~1~-P~ED~R~O~S~IM'-ONU.--------~
CASILOO MALDANER

2 • ROOERTO REOUIÃO

PFL

VILSON KI..EINUBING
OJA1..MA BESSA

1 "JOEL OE HOLLANDA
2 • JúUO CAMPOS .
PSDB
· · 1·JOSÊ IGNACIO FERREIRA

WDIOCOEUiO

1 • ESPERIDIAO AMIN

LEVYOIAS

PTB
JOSÊEDUARDO
BLOCO DE OPOSIÇAO (PT,PSB,PDT,PPS)
BENEOITA DA SILVA
EMIUA FERNANDES
SUPlENTES

'TTTUU.RES

DEPUTADOS
PFl/PTB
VAI..OOMIRO MEGER
BENITOGAMA
PMDB
CONFUCIO MOURA

PAULO BORNHAUSEN
JOSÉ CARLOS ALE.UIA
EDISON ANDRINO

ROBSON ruMA

GERMANO RIGOTTO
PSDB

NELSON MARCHEZAN

FRANCO MONTORO

caso RUSSOMANO

RENATO JONHSSON
PPS

JUUO REDECHER

\

PTIPOTIPC do B

MIGUEL ROSSETTO

WIZ MAINAROI

I SECRETARIA DA COMISSAO:
ENDEAeÇ0: c:AI.wiA DOS DEI'\ITADOS •ANEXO I • SALA Tl.24 .8RASkJA ·DF • 701110«l0
FONE:C50110'1)3117438 3117118 31HZI2 311-7433
FAX; C50110'1) 3112154

SECRETARIA: LOUADES MELO !MIES DE CAAV.wtO

CONSELHO COMPOSTO
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
No 1, DE 1998 - CN
CONSELHO DESTINADO A'l'ROCEDER · ·
.
À APRECIAÇÃO DOS TRABALHOS ALUSIVOS À COMEMORAÇÃO
DO CENT.ENÁRIO DE MORTE DO POETA CRUZ E SOUSA

(Resolução n° I, de 1998-CN)

i Antonio Carlos Magalhães (membro nato) I

!
I'

!

Ronaldo Cunha Lima
Esperidião Amin
Abdias Nascimento

!
'i

J

Paulo Gouvêa
Miro Teixeira

COMISSÃO DE JULGAMENTO
Senador Abdias Nascimento
Senador Esperidião Amin
Deputado Paulo Gouvêa
Gerardo Mello Mourão - poeta e escritor ·
Iaponan Soares - professor e vicepresidente do Conselho de Cultura do
Estado de Santa Catarina

