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sobre a DtJCe!"dpde ou Dlo de o Sr. Pedro Paiva bcenClar-se das I'Unç6es que ocupa como tttelllblo dos Conselhos de Admuus~ Emptaas K1abm CIKPC- lndllstnas Klabm de
I e Celulose Sociedade AD6ruma
e suas subsHiuinas), Undaçlo Zerbuu - INCOR, Museu
de Arte Moderoa - MAM, Museu de Arte de Slo Paulo
- MASP. 1..-...o de Esmdos AVBDÇados para o Desenvolvtmento lndustnai-IEDI, e Museu B1111lleuo de EsClllrura - MUDE. relabvamenre 1mpecllmentos preVIStoS no art 54 da ConsbiUJçio Pedcral Sen Espen<hão Amlll
Par=r ri' 318198 - COttiiSSio de Consaauçio,
Jusaça e CN!adama. sobre a PI!C n" 6198. taJdo como 1•
Slgnalino o Senador JOOI! Robono Arluda. que mclu1 no
Ato das D15po11ÇDes ConsaruaODBis Translblnas arllgo
que regulanza a Sltuaçlo funcional de scrvtdores de empresas púbbcas fedenus que 114 lltals de dez anos prestam servtços à adrrumstraçio dnuJ. c a PEC li' 11198,
tendo como 1• sJg!Wáno o Senador Cenldo Melo, que
acrescenta parAgrafo ao an. 19 do Ato das Disposições
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Transat6nas. dispondo sobre a SlbJB'ião funaooal dos
"""'doleo e CIDPI"Sados púbbcco federOIS legalmente
cedados a órgãos e enlldadea da Uruio. que biUIUiam em
COIIJUOlO

Sen Romeu Tuma.

. ... . ..

PaJecer ri' 319198 - Comtssão Dnetora. que
apresenta n:dação ftnal do PLC n!l8198 !n!4 439198. na
ongem). que denonuna • Aeroporto InternaCional Deputado Luis Eduardo Magalhiies" o Aenlpollo lnrert~ae~o
nal da Ctdade de Salvador tBA 1 Sen Ronaldo Cunha
Lima. .
Parecer n! 320198 - Comtssão Dnetora. que
apresenra redaçã.o rmaJ do PR n!. 56198. que au1onza o
Estado de Mmas Germs a contratar opemção de cn!duo
de refinanctamento de d1V1das moblbána e conuatual do
Estado. con~ubsmnaadas no conuato de confissão. promessa de assllllÇão. consobdaçio e refinanciamentO de
d.Jv1das, celebrado com a Umio. em 18-2-98, com base
no protccolo de acordo firmado entre a Uruio e o Ciovemo do Estado de Manas Oerms. no Imbuo do Programa de Apoto à Reestruturaçlo e ao AJUSie Fiscal dosEstados. no valor de R$11.827 !õ40 208.92 (onze bilhões.
OllOCcrl.tos e VInte e 'Sete nulbOes. qwnhemos e quarenta.
rrul. duzenros e ono reaas e novenra e dOis centa.YO&)
Seo RooaldoCunbaLima. ..••
Parecer n! 321198 - Conussio Dtmora. que
apresenta redaçio final do PR n! 57198, que aumnza o
Estado de Mmas GeraiS a contratar opemçio de cnmto
consubsbmcJada ao Con1n110 de Abertura de Cr6:1uo e
de Compra e Venda de Abvos, eelebrado enoe a Umão,
o Estado de Mmas Oerals. o Baoc:o do Estado de Mmas
Oerals - BEMGE. o Banco t1e Desenvolvnneoto de MInas Germs SA - BDMG, e a Catu Ecoll&mea do Eslado de Mmas GeraiS S.A - MINASCAIXA, nos tmDOS
do dtsposro na Medida Provu6na ri' I 654-23198, no
im.. to do Programa de Apmo à -trutwação e ao
AJUSiie FISCBI dos Eslailos, no valor total de
R$4 344 336.000.00 (quaJrO b~bões. tre:zeotos e qiiOmlta e quatto trulhões. trezentos e tnnta e se1s rrul reaJ.s)
Sen Rooaldo Cunha Lima. ...
Parecer ri' 322198 - C0101ssio Dtnotora. que
a...,...ta redação fioal do PDL n! 2198 (n" 29195, aa Clmara dos DepuradosJ. que aprova o IC&IO do Acordo sobre a CoustrUÇio e Ubhzação de mn Pn!dto para a Ampliação das IDstalações da Embaixada do Bt11Sll em
Luanda e para Habnaçio dos FuncmrW1os Dtplomáoeos
Tl.crucos e AdrmmSirlbvos, celebrado entre o Governo
da Rep!lbhea Federaova do Bt11Sll e a RepQbhea Popular
de Angola. em 28-1-89 Sen Rooaldo Cuoha Lima. • .
Parecer nl 323198 - Conussão DlrelOia. qur
aPI"'enta rcdação fmal do PDL o! 10198 (n" 581197. na
CAmara dos Depurados1. que aprova o rexto da Convenção Jntemac•onal sobre Pn:paro. Resrosta e Cooperação
<m Caso de Polwção por Oleo. con.:luída em Londres.
em 3().11-90 Sen Ronaldo Qunha Lnno .
Parecer n! 32-1198 I- COmtss5o Doretora. que
•PI"'enta redação ftnal do Pi>L n! 16198 (o! 583197, na
Cãmara dos Depulados). que aprova o texto rnod.dicaavo ao Convênio ConSbDJDvo do Banco Afncano de I:Jrrsenvolvamento. aprovado pela Re-solução 8180/97/S
Sen Rooaldo Cunha l..nna.
Parecer n!. 325198 - Conussão de ConsDlWçio
Jusnça e Ctdadatua. sobre o Pl.C n!l9198 (n! 2 911197.
na Casa de ongem), de ~n~cuwva do Supenor Tnbunal

231

256

dr JuSbça. que altera o percentual de dúerença cmrr a
remuneração dos cargos de Muuslros do Supenor Tnbunal de Jusoça e dos Juizes da Jusaça Federal de Pnmeuo
e Segundo Graus Scn Romeu Tuma
Parecer ne 326198 - Conussão de Assuntos SoCiaiS, sobre a Emenda n!. 1-Pien. oferecJ.da ao PlS d!
21SI97. que aaeseen10 parlÍtmÜo ao an 463 daCLT. a>·
segurando ao empregado a uu:bcação da msbnuçào bancána onde o empregador deverá depositar seu salino
Sen José Alves
Pam:<o: ,_327m - Coomssão de Assumos Eo,..;.
mtcos. sot.e os Pl.S rfA 104196, de autona do S<nador Lucoo Alc:itllara. e 20".196. de autoria do Senador Júho Campos. aprnsados. que dispõem. rcspect~vamenre. sobre a mdusão de •dentlficação tábJ e dr man:J. em brade. nas cidu
las em curu1ação no Pais Scn Bem V~

278

29J

PLEBISCITO
Pedannsmo do assunro sobre o plebiSCito Sen
Geraldo Melo

7

POLfOCA ECONÓMICO-FINANCEIRA 1Vode IMPRENSA)
Abmda dJversos fa10res que causam a cnse soCIOeConôrruca brast.leua Sen Jt1ho Campos

11

POSSE
Considerações sobrr sua posse na Academia de
Letras do Norqestc de Mmas Genus. Da cadeua que era
de Benwdo Elos F de Campos Curado Sen Lawo
Campos

303

PREVIDêNCIA SOCIAL
Reforma da PreYidencaa Socaal Sen Odaclr

s.....,.
262

275

276

277

288

PRO.Iêi'O DE LEitVode EMENDA)
F.ncammhando a votação do Pl.C o! 74197, que
dispõe sob"' a subsoiiiiÇio gradual da frota o6ctal de
veículos. Sen Jeffersoo Péres • • • •
PLC n" 19198 (ri' 2.911197, oa ongeml, que ...,_
ra o percentual de dlfereaça enlre a remuneração dos
cargos de Muusbos do Supenor Tnbwtal de Jusoça e
dos lui7;es da Jusbça Federal de Pnmeuo e Squndo
Graus Seu Nabor Joltuor
DtscUIUido o PLC n! 18198 !n!4439198. na on,_em), que denoauna "Aeroporto lntemaC'Ional Depurado
Luís Eduardo Magalhães" o Aeropono lnlemaaooal da
Codade de Salvador (BAl Seu Ojalma Bossa.
Dtscutmdo o PLC n2 18198 (n! 4 43QI98, na ongern). que denomma "Aeropono lnternaCJon..aJ Depurado
Luis Eduardo Magalhães'" o Aeropono lntem.lClnnal da
Cadade de Salvador (BA) Sen Edlson Lobão
Dascunndo o PLC n!. 18198 tn!. 4439198, na ongem). que denonuna "Aeropono lntemaaonal Depulado
Luis Eduardo Magalhães'" o AC'f'OPOno lntem3Cional da
Cidade de Salvador tBAI Sen Anur da T.tvola

Dlscutmdo o PLC n!. 18198

(n!. 4 439198,

103

148

2-17

na on-

gem 1. que denomma "Aeropono ln1emaaonal Deputado
Luís Eduardo Magalhães" o Aeropono lnoemacoooal da
Ctdade de Salvador (BA) Sen Júma Manse

249
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D1scuundo o Pl..C ~ 18198 fn! 4 439198. na ongem l, que d~nonuna "Aeropono lnlemaclonal Deputado
Lui, Eduardo Magalhles- o Aeroporto lntemiC'Ional da
C1dade de Salvador IBA I Sen flllllrehno Perellll
DIS<ubndo o PLC n" 18/98 ln" 4439198. na on·
gem 1 que deoomma "Aeropono lnlemac1onal Depu lado
LuiS f.duanlo Magalhies' o Aeropono lntemac~onal da
C1dade de Salvador I BA I Sen Joso! Eduanlo Duua
D1scubndu o PLC n! 18198 1n2 4 439198. na ongemJ. que denonuna Aeropono lntem3Cional Depurado
LuiS EdWIII'Io Maplhles" o AM>pono inlmJBCIOilal da
C1dade de Salvador 1BAI Sen Robeno Requllo
Dl.scur:uxlo o PI..C nfl. 18198 frf1- 4 439198, na ongem 1. que denoiiiUUI "Aeropono ln~ema<<onal Deputado
Lws Eduardo Magalhles" o Aeropono InternaCional da
C•dade de Salvador CBAI Sen Elao Alvam
Dlscublldo o PLC nl 18/98 ln" 4 439198. na ongcm), que denonuna "Aeropono lnremaaonal Depulado
Lws Eduanlo Magalhles" o Aeropono lnlemal:loaal da
C1dade de Salvador IBA). Sen. Allmdo Porro.
Dlscublldo o PLC n" 18198 ln" 4 439198, oa ongeml. que denonuDa "Aeroporto lnremiiCionaJ Deputado
LuiS Eduanlo Magalhlos" o Aeropono lnlemal:loaal da
C1dade de Salvador CBAI Sen Romeu Tuma
Dlscuando o PLC o! 18198 (~ 4.439198. na ongeml. que deDolnma ·Aeroporto lntemac~onal Depulado
Lws Eduardo Magalhles" o Aeroporto lnte1Da1:3oaal da
C1dade de Salvador CBAI Sen Leomar Qw.-.llla
DISC'utmdo o PLC n' 18198 ln! 4 439.198, na ongeml, que deDomma "Aeroporto lnremac•onal Deputado
Luis Eduardo Magalhles" o Aeroporto 1n1emac1ona1 da
Cidade de Salv.ror CBAI Sen. Rame.z Tebet.
•
D1scutmdo o PLC -a2 1&198 tn2 4 439198. na
ongem), que deaoauu '"Aeroporto lntemactonal Depulado Lu1s Eduardo Magalbles"' o Aeroporto lnrernaconal da Culadc' de Salvador rBAI Seu Carlos Patwcinao
D1scunndo o PLC n2 18/98 ln! 4 439198. na
ongem J, que deuonuna "Aeropono lntemaciODal De
pulado Luis Eduardo Magalhiies" o Aeropono Internacional da Cidade de Salvador fBAJ Sen Teocoruo
V•lela Filho
PROJETO DE RESOLUÇÃO
PR n! 56198, que autonza o Estado de MIIIIIS Ge~
raJS a contraW' operaçlo de cr6dJ.to de refiniDCIIII'lelllO
de d1v1das moblhina e COIIII1IIUal do Estado. consubsWlCJ'ad:as no 001111"&[0 dt' conlisslo. promessa de assunção. CODSObdaçlo e ldinanaamemo de diVIdas, c:eJebnldo com a Uruio. rm 18-2-98, Cflm base no proroco.lo de
ac'Ordo finnado """" a Urulo e o Governo do Estado de
M1nas Gera.., no imbdo do Programa de AJIOIO l Reesttumraçio e ao AJUSte Fiscal dos Eslados. no valor de
onze btlhOes. OllOCeDIOS e YJ.nte e sete nulh6es. qmohenws e quarenta nul. duzeoLos e OJIO rea~s e novellbl e dOis
a.-ntavos Sen. V1lson Klemobr.ng
PR n! 57198. que autonza o Estado de M1nas
Gera~s a contratar operaçlo de cr6:llto consubsranclacll no Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e
Venda de Anvos. celebrado en1re a Umio, o Estado
de Mmas Oer1.1s. o Banco do Estado de Mmas GeraJs
- BEMOE. o Banco de Desenvol vtmenro de Mm as
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66

l'lic·
GeriJ.sS A - BDMO,eaCmxaEC'onõnucadoEstado
de Mmas Genus S A - MINASCAIXA. nos le~mos do
d1spusto na Medula Prov1sóna n2 1.654-23198. no imbuo do Protn"ama de Aparo .t Reestruntração r ao
AJUSte
F1sC'al dos
Estados. no valor
de
R$4 344 336 000.00 (Quatro bdbéles. uezen10s e quarenta e quauo nulh~. trezentos e rnnta e se1s nu]
rea1s1 Sen VJison KlrmUb1ng
El1canunhando a votaç1o do PR n"S6198. que autonza o - de Mulas G<nls a COIIIIlllllr _...ao de cn!dno de <mnanaamenro de díVIdas e OOIIlllllllal
do - · consubslanaadas no c:ontn110 de ooalissio, pro.
mcssa de 35'11nçll> consobdaçio e nolinanaamemo de diVIdas• .:elebndo com a Ulllio. em 18-2-98. com base no
protooolo de ICOidolinnado am: a Umão e o Governo do
de Mmas Qeno., no imbuo do Propama de Apoio
l Reeslrutunçlo e ao Ajlllle Fiscd dos - . no valor
de
. - e - mdbi'les, qwnhentos e quaralla D'lll. õ.lzealos e Oito nBs e IIOWdl e dou
c:emavos Sen. Júma Manse
Encaaunhalldo a vnraçlo do PR <t' 56/98, que
auiOrWI o Estado de Mmas Genus a CODlllllar oponçlo
de cn!dllo de refinaucl...-o de dfvldas -bdna e
COlllralUal do Estado. consubslliiiCiadas no conlnllO de
ooolissio. promessa de assunçilo. consohdaçio e reliIUIDC'Iamtlllo de díVIdas. celebrado com a Umlo. em 182-98, com base no JIIOIOCOlo de II:Oido finDado """" a
Umkl e o Governo do Estado de Mmas Genos. no imbllo do Programa de Apmo 1 ReostrulllnÇilo e ao AJUS"'
F1scal dos Estados. no valor de oue btlb&rs, OJIOCellros
e vn1tr e sece nulhões. qumballos e quarenta rml, duzentos e 0110 rea~s e noventa e dOis centavos Sea Francebno Pelara.
EncanunhaDdo a vnraçlo do PR "' 56/98, que
auiOrWI o Estado de Mmas <lenus a CODlllllar ~
de cn!dlto de lefinanaamen!O de dfvldas mobihdna e
eona-aiUaJ do E.sl.ado. consubsraae~adas DO COIIb1lto de
confisslo. paWLe sa de aspmçao, conso'l"'açln e refinanaamemo de diVIdas, celeblllllo com a Umlo. em I 82-98. com base no protocolo de acordo firmado """" a
Umio e o Governo do Estado de Mmas Germs. oolmb110 do Pmgrama de Apmo 1 -..IUiliÇio e ao AJU.Ste
F1scal dos Eirados, no valor de cmze bllhCits, miOCelltOS
r vmle e sele IJIIlh6es, qwnhenlos e quarenta DDI, duzeDros e ono rems e noventa e do1s centavos Sen Lauro
Campos
D1scUL1ndo o PR g!! S7198, que autonza o Eslado de M1nas GerBis a contratar operaçlo de crécbto
coasubsraocJada DO ContraiO de Abenura de Cr6d1EO e
de Compra e Venda de Aavos, celebrado entre a
Umiio. o Eswlo de M1nas Gerais. o Banco do Estado
de Mmas Genus - BEMOE, o Banco de Desenvolvimento de Mmas Gerais S A - BDMO. e a Caixa
&."Onóauca do Eslado de M1nas Ge~a~s S A - MIN ASCAJXA. nos teiDlOs do dlsg::sto ua Medida Prov106na n2 I 654-23198. no 1m 10 do Programa de
Apo1o a Reesuuw.raçio e ao AJuste F1scal dos Estados, no valor total dr quatro bllh6es. trezentos e quarrnta e quatto m•IhOes, trezentos e mnta e se~s nul
rea1s Sen Lauro Campos
Discutindo o PR n1 25197. que ai""" a denommaçlo e a esuum111 da Consullona de Olçamon10s Sen
Coubnholcqe
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258
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Pág.

D1scuando o PR tf!. 25/97. que al1era a denorrunação r a estturura da Consulrona de Orçamentos Sen
Lauro Campos

27:!.

REFORMA AGRARIA

Preocupa-se com as sucess1vas anvasões de terras
em busca da reforma agntna Sen leomar Qumtarulha
REGIÃO AMAZONICA
Documenlo do G:ueral Rubens Bayma Denys
para a AsSOCiação Comen:ial do Estado do Amazonas.
1m1ruJado "A Amazõrua e a Soberania Nactonal- tRepubhcação 1 Sen Bernardo Cabral
REGIÃO NORDESTI! fV1de SECA 1
Suuaçlo de IIIIKna na reJIIAo Nordeste Sen Er·
nandes Amonm

208

de Mato Grosso Sen Gllbelro MU"IIIda.
Requenmento n.l 37SI98, sollc•lalldo ao Mnustro de Estado da Jusbça. cóp1a de documentaÇão que
trata de marufeslaÇ'io con~a ao conb"Bll entre a PoUaa Federal do MnuSI&It~
Fazenda e a SOCiedade de
Exponaçào de MalenBis e Semços - SOFREM! Sen
Gllbeno Mmmda

RESPONSABILIDADE PENAL
Comenla a opos1ção do Sr Manano Zaton Filho.
de Seropédlca fRll. à redução da 1dade para a responsa·
b1bdade cnmmal d~ 18 anos para 16 anos Sen Benrdlta
da Silva

168

S'\.ÚDE
Descaso do Governo Federal ao srtor da saude
Sen Casddo Maldaner

289

SECA 1V1de SVDENEl

13

136

Lamenta a falta de 118lhdade do Governo Federal
para resolver o problema da seca no Nordeste Sen Ney
Suassuna.

171

Problema da seca no Nordeslc Sen Robeno Fmre

215

SEMINÁRIO fV1de CONVITE>

REQUERIMENTO
Requonmonto lf. 34!1198. de vOio de louvor ao
Cardeal Arcebispo de Sio Paulo. Dom Paulo Evansro
Ams. por oc:asJID de sua aposenradona e subsbtulçio à
frente da Arcp11d1ocese de Sio Paulo Sen Pedro S1mon

Requenmento n!. 363/98. sohcnando mformações ao Sr Mm1stro de Estado da Fazenda, relauvas ao Offc1o "S" a!!. 27/98 tOfu:Jo Pres198/0726/98, do Banco Cenlral do Bras1U Sen Ernandes Amonm
Reqummenro lf. 374198. sohcnando ao Banco
Centnll do Brasd. por 111<10 do MUUSirO de Estado da
Fazenda. cópia de documentaÇão que fula o pagamento
do Seguro de C~ro por pane do Governo do Estado

Pág.

Fórum~ na sede do Jomolde B - . para
dlscubr a ....,mada da consoução da femma Nortr - Sul
Sen Joào Rocha

72

298

!SVDENEJ

Atençio do Pres1den1e Fernando Hennque Cardoso aos estados ass1SIIdos pela Sudene e abDJIIdos pela

seca Sen Francellno Pereua

165

279

(TCUJ
Aperfe1çoameoro das alrlbuiÇÕeS do Tnbonal de
Comas da Uruão Sen Odacu Soares

214

245
ZONA FRANCA
Conspmiçlo da Pluhps da Amazõlua contta a
Zona Franca de Manaus. pela 1nstalaçlo de fábrica de

limpadas fiuoresceu.les em Manaus tAM) (Republica246

ção ) Sen Bernardo Cabral

145

ÍNDICE ONOMÁSTICO

PIÍII-

ARDIAS NASCIMENTO
Reflexio
ClonadO

sobre toda forma de preconccno rela-

11 <Ü5a1111111açio.

235

ARLINDO PORTO
Dlsculllldo a emenda ao PLC ri' 74197. que dlspõe sobre a subsb!Wçio gradual da frota ofiaal de veícuJos
Dlscubndo o PLC n' 18198 (ri' 4 439198. oa ongcml, que deiiOIIIUia • Aeropono llllemaacnal Dq>ulado
Lws EduaRio Magalhlies" o Aeropono ln~rn~aaonal da
Cidade de Salvador (BA)
ARTIJR DA TÁVOLA
Dlscubndo o PLC n'l8198 (n'4439198, aaongem), que denonuna • Aeropono llllemaaonal Depumdo
Luis Eduudo Maplbies" o Aeropono lnlenW:I<mal da
Cidade de Salvador CBA)
-

-

101

253

248

BELLOPARGA
Sobc:IIB lnlllscnçio ..,. AIWs do Smado Fedenl. de edlmnol do Jomal O Globo, matulado "FaciÕide

do Caos".-

309

BENEDITA DA Sll.VA
COJDe'rnoração ao Ola da Áfnca.
Comenm a opos~çilo do Sr Manano ZaiOn Fdho,
de Seropédu:a (RJ). à reduçlo da •dadr para a raponsab1bdade cnnunal de 18 anos para 16 anos
Dia ln"""""•onal da Açio pela Saude da Mulller

23
168
241

BE'IIIVERAS

Parecer rf' 327198- CollllSSão de Assunlos Econc~nucos, sobre os PLS nc:r. 1~. de autona do Senador Luc•o Ak:àntara. e 20"'..J96. de autona do Senador Jubo Campos, apensados. que dispõem. respecbvamente
sobl"e' a mclusão de u:lenuficação tábl e de marca em
bra.Jie nas .::o:!ulas em CIJ'CUI~lo no Pai:BERNARDO CABRAL

Documento do
para a AssociOÇio

Ge~

Rubens Bayma Dcnys

Come!<• do Eslado do Amamnas.

PIÍIImandado" A Arnazõrua e a Soberania Nac•onal" lRepu~
bbcação)
Descaso do Governo Federal c da unprensa nac•onal aos anagos e novos escnmres brastleuos

SugesWes para sanar problemas da culmsa. b1elána braslleua ..
Conspuação da Pluhps da ArnazOma con11a a Zona
Fnmc:a de Manaus. pela ma•lação de flitmca de IJmpadas
n..,......,..., em Maoaus IAM> (Repul>balçiio >
Hcxneuagem ao ex-Depurado Luis Eduardo Magalhãts, deDommando • Aeroporm lnb:ma<:.onal Dq>ulado Lws Eduardo Magai!W:s" o Acropono ln......,lonal

13
79
79
145

da Cidade de Salvador (BAI

166

CARLOS BEZERRA
Demmaa o uso de empn:sas p(ibhcas para apouuc:anchdalos do PSDB no Estado de MaiO Grosso.

174

CARLOSPATROCINIO
Destaca o analfabebsmo brasdeuo
Desw:a aspec105 do ProJOIO P10neuo Mmm. de
senvolvJCID em mumap.os do Esrado de TocantmS
l'lncer d' 304198 - COIIIISSio Dumn, que apresema n:daçio liDai do PR ri' 40r98, que auOJnza o Eslado
de MaiO Grosso a......-- opençilo de refiDaocl......,ro de
di'llolas IIXlblhfolae mniJIIUol do Faodo, o:msubllllnaada
no 00111ra10 de IXlllfissllo, promessa de 8SSUIIÇllo. coasobdaçilo e reliaanallllll:lliD de diVIdas e oo 11:11110 ad!IIVO de...-.
rabficação., corunuo. celebrados com a Umão. respectivamenle. em 11-7-97 e 16-12-97, com bose no prooooolo de
acordo firmado rnb'e a Uruão e o Eslado de Maro Grosso.
no ãmblw do Progmma de Apo10 Reeslrunuaçlo e ao
AJUSir Fiscal dos Estados

120
120

*

ISO

P.uecer nf! 305198 - Conussão O.rerora. que
apresenta redação fmal do PR ~ 41198, que autonza o

Estado de Maro Gross~ a ITanSfenr para a CaiXa Econó293

nuca. Federal- CEF. seus déb1tos. JUR10 b msauuçõe:s financeuas. com aval da l'mão. no âmbito do Programa
de Apcqo à Reesaururação e ao AJUSte Fiscal dos Estados, no valor IOial de R$286.86905:!.51 (duzenb>S e 01lrnta e se1s mdhões. OltocenEOS e sessenta e nove nul.
cmquenla e dOis reais e cmquenta e um centavos 1. apurado em 28-2-9"7

ISI

n
Par=r n2 :!06198 - Conussão Duelora. que
apn:sonta redaçio fmal do PR ri' 4SI98 que 1111011211 o
Estado de MaiO Grosso a c:mn-arar operaçio de cnidlro
coosubstanc1ada no Coub'Bio de Abertura de Cr6JIID e
de Compra e Venda de Abvos. celebrado eo.m: a UDiio.
o Estado de Ma10 Grosso e o Banco do Estado de Maro
Orooso S A - BEMAT. em 16-I 2-97. ao amparo do
Programa de Apoto ii Reestrurwação e ao AJUSI< FJSCBI
dos E-srados

"'"
IS:!

153

Dlsc:utmdo o PLC ri' 18198 Iri' 4 439198. na ongemt. que deROBDna "'Aeropono lntemaaonal DepuUldo
Lws Eduanlo Mqalhks" o Aeraporto lntemBCIDOal da
C11lade de Salvador CBA)

255

CASILDO MALDANER
Descaso do Governo Federal ao se1or da saúde

289

EDISON LOBÃO
Seca no Nordesre Apane ao Sen Ney Suassuna..
ConslCJerações sobre a questão das díVIdas bras•·
lc:trao;. unema e exlema
Cons1deraçõcs sobre a rnaLma rubhcada na Folba de S.l'llulo. sob o urulo "A quaii.Jade no Juchc:lmo'
DISC'Utmdo o PLC n! 18/98 m! 4 439198. na ongem1. que derumuna "Aeropol'bllnterna..,onal Depulado
LeiS Eduardo MasaJhles' o Aeropono lnu:maaonal da
C"1:1ade de Salvador CBA I
EDUARDO SUPLICY
Olscutmdo a Emenda ao PLC n!. 74197. que dJs·
p(e sobre a subsbDllçlo gradual da frora ofiCJaJ dt: ve1culos

na adade de Petrohna
)
.
Sobre as expm<!nt1as do nuc:roaéduo ou do créduo popular pranc:adas pelos "bancos do povo" em San10 Andn! CSP1
SequeslrO dos !ii,.,. da Sr< Vogna A Baodelrll
por seu mando com desuno ao L1bano Aparte ao Sen
RomeuTwna.

122

122

I"

133

Dtscuando o PLC

~

18/98 lnl-4439198. na on

gemo. que denonuna "Aeropono imemaCional Deputado
Luis Eduardo Mqalhães" o Aeroporto lnremaaonal da
Cidade de Salvador IBA I

101
271

DJALMA BESSA
Dlsc:uiiOdo a PEC r{! 32196, que modifica os doiS
par..,afos do arr 143. para mar o !leiVIÇO a.vü obngaSolução para a seca no Nmdesu: Aporu: "" Seu
Nev Suassuna
Dlsc:utmdo o PLC ri' 18198 ln" 4 439198, Da ongem), que deDcomma •Aeropono lnlemaaonal Doputado
Lws Eduardo Maplhirs" o Aeroporto lnremaaoaal da
Cidade de Salvador (BAI

109

Refere-se ao ProjetO l'lonelro Mmm do Estado
de TocaniiDS
Recebe o OOIIYlU: do PresrdeoU: da Ceollal Uruca
dos T - . Vu:mu: Paulo da Sdva, para palbCIpor de senwWio sob"'~roblema da seca ao NO<desu:.

El.CIO ALVARES

~-97

IÓnO

Dlscubodo a PEC rfl. 219S, que altera chsposlavos
que m<:nc~ooa da Consutwção federal CunWildade parlamenW"I

Par=r n2 3(17198 - Conussão DIICIOill. que
apresenta !edação fmal do PR n2 461911. que auronza o
EstaUo de Santa C&lanna a 1ra11sfenr para a Cuxa Econõnuca Fedeml - CEF. seus d4bnos JUmo às msonuções
fmance1ras. com o aval da Uruão. no lmbno do Programa de Apoao a Reest.rutur'IÇio e ao AJUSte Fiscal dos Estado:. no valor total de R$107 824 191,68 ccenro e sete
nulh5es. Oitocentos e vmre e quatro nul. cenro e noventa
e do•s reaus e sessenla e 0110 cenlavos 1, apurado em 28-

COUTINHO JORGE
Dlsc:uDDdo a emenda ao PLC ri' 741'T/, que chspõe sobre a 51lb5lllwçio ,gradual da frota ofic:1al de ve•c:ulos
Dlsc:utmdo o PR n2 '1.5H7. que altera a dellOIIllllllção e a eolrUIW'a da Consulrona de Orçamenros

.....

252

EMILIA FERNANDES
Comenta maléna divulgada pelo )Onlal O Globo.
so1:trr o aJto íadlce .X desem~o eniJ'e os .JOVell5

ERNANDES AMORIM
Slluoçio de IDls&!na na ~q~lo NORk:ste.
R~ ri' 363198. sabc:uando lllfonnaçiles
ao Sr MUIISIIO de Estado da Fueoda. relabvas ao OfiCIO "S" n2 27198 IOft'CIO l'resi-9Ml'726l'lll, do Bonc:o
Cen1181 do BI'IISlll
Presa vaçllo das 11........ d a - .
Fioc:ahzação em IOdas as ClllllaS-c:onvfmo lellbzadas eucre o Oõvemo do Estado de Rond&ua e o GovemoFecknl

209
136

165
218
280

247

ESPERIDIÃO AMlN
Par=r n2 290198 - Conussão de AssUDIOS Econ6auc:os. sobR: o PLS ri' 292J9S, de......,. do Senodor
José EdUIIIdo Duaa. que chsp6e 101m: a apbcoçãa das
rec:euas pn>velll<llleS das JRIVIIIWÇiies
Aplule allliCIIIIIvade -_..oex-Depoll"do
Luis Edollldo ~ Aparte III> Seu.
Plnc:er .. 317198 - Conusalo de Coasbllllçio.
Jusuça e c.dadamL sobre a Consulta ri' JIIJ8, que arglll
sobre a nete:SSidade ou não de o Sr Pedro Paiva hc::enc:uu:-se das funçlies que oc:~ membro dos Canselhos de AdowusllliÇão das
as K.labm CIKPC -lndustt'las Klabm de Papel e Celulose So...,eda&:le' An6nrma
e suas subsuhánas 1. Fundação Zerb.ru - INCOR. Museu
de Arre Modema - MAM. Museu de Arre de Siio Paulo
- MASP. lnsuDiw de Esrudos Avançados pora o O.sen·
volvunento lndus1nal - IEDI. e Museu Brasaleuo de Esculnua - MUBE relabvameme aos unpedlme:ntos rrrYIStos no an. 54 da Consbtwção Federal

228

96

FRANCELINO PEREIRA
Dtscunnclo a Emenda ao PLC n!. 74197. que d1spõe sobre a subsDtwçio ,.-.adual da froar. ofiCial de verc:ulos

9S

104
173

246

172

17S
243

-Calnl

51
168

m
pq.
Parecer n!. 309/98 - Conussão de Assuntos
Econônucos. sobn o pu; nl15197. que exb- os cn!·
dllos do lnsbtuto Nac1ooal do Seguro Social - INSS.
onundos de conmbwçOes soams deVIdas pelos murudpiOS a1é .31-12...c)2
Parecer ri' 3151911 - Conussio de Consutmçioo.
Jusbça e Cadadarua. sobre a Mensagem nf! 148198, do
Presulente Fernando Heunque Canloso. subrn=ndn à
aprovação do Seoado Fedellll o nome do Sr Carlos AI·
beno R"'s de Paula para Mwstro Togado do TST
Repilo Integrada do EntDmo e do Dlsb!KJ Pedellll
Aparte ao Sen los~ Saad
Dlscullndo o PLC nl 18198 (o!- 4 439198. na on~cm I. que dcnOIDlna "Aeropono lnternac'lonal Deputado
Lws Eduardo Magalhães"' o Aeropono lntemaaonal da
Ctdade de Salvador IBA I
Encanunhando a vctação do PR ri' 56198. que
autonza. o Esrado de Minas GeraJs a contratar ~ão
de cred.uo de refinant"lamellto de cbv•das mob aána e
eontrarual do Esrado. consubstanciadas no contrato de
confissão, promessa de assunção. consobdaçlo e refia
nancaamenro de dfvu!as, celebrada com a Umão, em 182-98. com base no proiOC'olo de acordo firmado entt'e a
Uruão e o Governo do Esrado de Mloas Genus. no lmiH·
10 do Progratna de Apolo à ReestruturaÇão e ao AJUSlr
Fiscal dos Esrados. no valot de onze bdbões. 0110ccn10s
e vmte e sete nulbões. qwnfmtos e quarenta 11111.. duzen10s e 0110 mms e DOYeD.ta c: dOis cenmvos. . • . ......
Alençiio do l'laldenle Fernando Hennque CaRioso
BSSisados pela Sudene e atulgldos pela seca. .

aos-

GERALDO MELO
Pedanbsmo do assunto sobn:: o plcblsc::lro •• .. . ..
Necessadedr de uçauEUtu ecoa6mu::o IDIIS áJo
Mudlolça de aJmpodllllllilllO da ()posição. no que
OOIICalleà ..,..._OIÇik>de JlllliiO&l3S ao Governo Federal
Dlsculllldo a Emeoda ao PLC ri' 74197. que cb.splle
solm: a subobllllçiio gnKiual da m.a ofiaal de veiculos
Gn.BERTO MIRANDA
Consldenlçiies solm: R:portajleiiS que dustram
8IIIC:8Ç8S de destrwçio da o...... arnaz&uca.. • •
Requenmeuto ri' 374198. sobataodo ao 8111100
Central do BI'IISII. por 111010 do Mlrustro de Esllldo da
Fazcada. có)JIII de documelllaçio que r..., o pagamento
do Seguro de Clidlto por ....., do governo do Estado de
MaiO Grosso •
Requenmenlo ri! 17!W8. sobatando ao Muustro
de Esbldo da JusbÇB cópia de documentação que traJa de
marufestaçio conrrina ao 0011trato entre a Pobaa Fedellll.
do Mlrusb!no da Fazenda e a Socaedade de Expona;ão
de Maaerws e Serv1ços - SOFREMI
JADER BARBALHO
Dlscubndo a PEC ri' ~ que altera <bsposlbWIS que
rn<riCiall da ConsbliDção Fedaa1 cunwudade parlam:ntarl
JEFFERSON PÉRES
Sobre de'bare mtei.Jgente entre a Oposação e o
Governo Federal. para sanar cbvenos problemas de ordem soaal e econôrruca

l'líg.
Papel do orçamento CC"onõtmco Aparte ao Sen

159

GelllldoMelo
Encanunhando a votação do PLC rl'74I'TI. que cbspõe """" a subsblWÇão gradual da froGI ofiCial de veK:lllco.
Parocer ri' 308198- ConDss5o de Consb= JusbÇ8 e Cidadarua. sobre as Emenda& Tf4 2 e 5. er=das
em plenáno à PEC ri! 63195. lendo como 12 SlgnalanO o
Senador Gdbeno Miranda. que revoga dlspaslbYOS da
ConsbliDÇão Fedcralperunen.,. à Jusbça do Trabalho

8
103

I !>I

::!14
240

250

JOÃO ROCHA
Parecer n!. 2Q3198 - Comassão de Assuntos
Econonucos. sobre o PLS n!. 31198. de autona do Senador JOS(' lgnáclo Fem::ua. que dá nova redação ao § 2!.
do an 1S da l...eJ n! 4 320164. que estatw nonnas geraJ.s

a-

do Dlre1to FmanceU"O para e1.3boração e controle dos orçamentos e balanços da Uruão. dos Estados. dos Mwua-

p1os e do O.suno Federal
Faum n:ahzado na sede doJOIDIII d e - . para
cbscubr
daCOIISIIUÇão da f<mMa Ncxte-Sul
lmponâncla do mcennvo ao desenvolv11nen1o
c1entifico e tecno\óglco do Brast.l

.:!SS
~"]Q

7
7
7

90

211

JOEL DE HOU.ANDA
Parecer r.f! :!96198 - Cormssão de Assuntos Socuu.s. sobre o PI...C n!!. 74N7. qur dispõe sobre a subsb·
lWÇão gradual ela frota ofic•al de veículos
Parecer r.f! 310198 - Ccmussão Daremra., que
apresenta redação do venCido. para o rumo suplemenlar.
do Subsntutivo ao PLS n!- 195195, que coru:::edc: amsna
de multas coiDIDadas pelo Tnbwlal Supenor do Traba·
lho a enndades SIDChcaJ.s cm VU1llde de semeoça.Jwbaal
Alegn.-se cmn o 11111g0 pubhcado no Carnio
llnlzilimle. do Pmnden'" da Coofereoc.a NIICIOI1al dos
81spos no 8111S1.1. Cardeal Dom Lucas M Neves. mnrulado "Pequena Revolução ~pca" . . .
JONAS PINHEIRO
Parecer n2 291198 - Conussão de Assunlos
Econ6nucos. sobre o PLS ri'- 298195. de autona do Sena·
dor J~ B1anco. que cbspõe subR: o custo de cada paroe·
la rural em ProJetos de CoiOIIWIÇio OfiCial . .•
Re•hzação de audlena.a pllbbca. na C01111ssão de
Agnculmra e Pobbca Rwal da CiJnara dos Deputados.
sobre o lema '"SOS Leue- Etapa Naaonal"

::!45

JOSAPIIAT MARINHO
Surpreso oom a notíaa pubbcada m1 cbvcnos JOr·
...., de gr.mde ruculaçào. sobre novo pacote de .•Jus"' 6s·
cal e elevação das mxas de JW'OS, apá. a cnse na As1a

246

JOSÉ ALVES
Parecer n!. 3261J8 - Conussão de Assunros SoC:li.JS, sobre a Emenda Jl! 1-Pien. ofem:ula ao PL.S r#
2151'Tl. que acrescenta parágrafo ao an 463 da CLT. assegwando ao empregado a mcbcação da msbnuçilo ban·
cána onde o empregador deverá depoSitar seu saláno

105

4

JOSÉ EDUARDO OUTRA
Dlscunndo o PLC n!. 18198 (n!. 4 439198. na ongemi. que denorruna "Aeroporto lnrernac~onal Deputado

59
~98

298

90

lN

286

53

173

::!92

IV
l'lig.
Lu1s Eduardo Magalhães o Aeropor1o lntemacmnaJ da
Cidade de Salvador 18A)

250

JOSE ROBERTO ARRUDA
Propósno da exclusãct de Cuba da Orgaruzaçãc'l
doo; Estados Amencanos

206

JOSESAAD

Regtão Integrada de De1.envolvmlC'DlO do O.stnto Federal e Entorno

~38

JULIO CAMPOS
Aborda diversos farores que causam a cnse soCloecoiiÔIIUCI brasileira

Refere-se à notfaa do compromenmentn do Banco Cenlral do Brasd com a venda de dólares. para con1omar a cnse provocada pela Asaa. conseqbênaa da globa<lzaçio

11

,

LAURO CAMPOS
Seca no Nordeste um problema suprapamdúJo
Apane ao Sen Ney Suassuna
Conaino à exclusão de Cuba da Orgmuzaçio dos
Estados Amencanos. Apone ao Sen José Robalo Anuda.
Encarrunhalldo a volaÇilo do PR nl 56198. que
autonza o Estado de MutaS Germs a con1I31ar operação
do! cn!dlto de refinaDCiamento de divuJas rnobJ.bina e
rontranlal do Esaado oonwtt&tannadas oo conb"all de
<>>nlissio. promessa de assunçlo. consolidação e refi-

di-

Provlsóna ~ I 654-2.3198. no imblto do Plogaana de
Apooo à Reestnlunoçiio e ao AJUS" Fiscal dos - . no
valor IOial d e - - ...,..,.,. • - . quaao
.

O.scuando o PR rf' ~7. que altera a denonunaçio e a esiiU!Wll da Consul1011a de Orçamattos
Presença SIJIUficabva das uruvemdades no de·
senvolvnnento ...,.,lógico do País Aparte ao Sen Joio
Rocha
ConSideraçCJes sobre sua posse na Acadcnua de

l..etras do Noroeste de Mmas Genus. na cadeira que era
de Bernardo Ébs F de Campos CUilldo

!
239

:!49

257
28!

1n
207

158

Mmas Geras a COOflliW' operaçAu do <n!dlro COIISII!Jslan.
Clada no Conlralo do Abertura do cmboo e do Compra e
Venda do Aavos. cdebJado"""" a UIIIAo. o EsmOO do MInas Gerals, o Banco do EsmOO do Mmos GeGus - BEMGE.
o Banco de Deoenvolvm10n10 de Mmos Gerals S A. BDMG e a Callla EoonómJca do EsmOO de Minas Gerais
S A - MINASCAIXA. nos ramos do
na Medida

rrulhões, tJm.c:ntOS e trmra e se~s nul Jllll5

JúNlA MARISE
Parecer rf' 288198 - Comtssio O.retolll. que
apresenta redaçio f'mal elo PR di- 28198, que autonza o
Eslldo do Rto Gntnde do Norte a COIIIIalar opençAo de
refiiWX"JamenlO de sua dlvu1a. consubSIIIDCJada no cootrato de eonlissio, pomessa de assunção. consoltdaçio
e refinaDcuunemo de dlYJdas, c:dcbrado com a Umlo,
cm 26-11-97. no ilmlnto do Prognma de Apoto A ReoslrUIWliÇlo e ao AJUsre Fiscal dos Eswlos
Parecer rJI. 2119198 - Comtssio Du-..ota. que
apn:sema n:daçao final do PLS rJI. 142195, que c:na o
1'1-ugrama de EStímulo ao Pnmeuo Emprego- PEPE
R:'\'!' ~no En101110 do O.stnto Federal
Aponeao
J
Sud
..
O.scullndo o PLC rf' 18198 ln" 4.439198. na onseml. que denomma "Aeropono lnlemactaaal Depulldo
Lws Eduardo Maplhles" o Aeroporto lnterno<:tonal da
C1dade de Salvador IBAl
EncanuDhando a votaçio do PR rJI. 56198. que
autonza o Estado de Mmas Genus a <onlr'IIM o~
dr Ct61Jto de relinanctamento ele diVIdas mobt
a e
.:olttnlllal do Estado, consubslanctadas no contraiO de
ronfislrlo. prom , de assunçlo. coDSOhdaçlo e refiD&DC~amento de dl'vu:las. celebrado rom a Umio. em 182-98. com N5e no prorocoJo do aronlo firmado eatn: a
Uruão e o Governo do Estado de Mmas GeraJ.s. no lmb110 do Prosrama de Apoto à ReestrWUraçio e ao AJUSie
Fiscal dos Esra:los. no valor de onze hdhões. onocemos
e varxe e sete nulh6es. qutnhenros e quarenta nul. duzcntos e 0110 reaas e novema e do1s centavos
Simaçlo do ensmo :»upenor no Bras1l

l'lig.

nanc•amenro de dJ.VJdas. celebrado rom a Umão. em 182-98. com base no pruooolo de acordo firmado entre a
Uruão e CJ Governo do Es.tado de Mmas Genus. no ámb1to do Programa dC' Apo•o à Reesr:rururaçio e ao AJuSte
F•scal dos Estados. no valor de onze bilhões OitocentOS
e v1nte e sete nulhôes qwnhentos. e quarenta nu I, duu:nlos e ouo re&~s e noventa e dOis cemavos
O.sculllldo o PR n' 57198. que IMitonza o Estado do

LEO'IfAR QUJNTANU.HA
AsSOCia-se ao dtscurso do Senador Josaphal Mannho sobre os problemas na econonua braslleua Aparte
ao Sen Jooapmu ManDho.
Defiaeaoa oa unbzaçio de lécmcas modernas
(W1I a l..,_ao

Preocupa-se oom as suc:astvas mvas6es de

261

272
301
303

85
87

1em1

em busca da refonaa agrána.
O.s.:unndo o PLC rf' 18198 lrf' 4 439198, na ongemi. que deoomma 'Aeropono
Deputado
Luis Eduardo Magallties" o Aeroporto lntemactonal da
Cidade de Salvador1BA1

254

LÚCIO ALCÃNTARA
Comemonçlo aos 45 anos do StndlcalO dos Jornahstas ProflSSIOIUIIS do Estado do Ceará.

135

ln.........,....

LÚDIO COELHO
Lenura da Mensag<:m nl 160198 ln" 600198 na
onsem), do Senador AniDillo Carlos Maplbães res11twndo autógrafos do PlC rf' 9198 lrf' 4 369198, na ongem) que ena a Grabficaçlo de ~ de AhVIdadc de C1êncta e Tecnologia - O
. sanC'Ionado e
transformado na Le1 rf' 9 638198
Sausfaçio com as nollctas dtvulgadas sob"' apelo de moderação fe110 pelas bderanças da CUT e do PT
aos seus nuhtantes
Autucles da OposiÇio Apatte ao Sen Jeffmon
Péres
C'umpnmet110 do 01\:BmeniO ea>n6mK:o em face
das aullldes da OposiÇiD Apone ao Sen Genldo Melo
Letlura da M.....,em nl 161/98 (rf' 608198. oa
ongem). do PresuleDie Fernando Hmnque Cardoso. quesubmeto à aprectaÇio do Senado Federal a escolha. que

208

3
4
9

v
Pág.
deseJa faur. do Sr S~o Barcellos Telles. M1rustro de
Pnme1ra Classe. do Quadro Permanc:'nte. da Clll'l't:Ira de
Diplomata. para exercer o car,o dr Embalx.ador do Braa
SII JUnto à Repdbbca Libanesa
Complementa l1 discurso do Senador Jos3phat
Mannho sobre os problemas. na ccononua bra.o;Jieua
Aparte ao Sen Josaphat Mannho

85

MAURO MIRANDA
Paraberuza o Gtupo Jam.c Camara ror promover
um dcbale I13Ciooal sobre a neces.s1dade de ag1bzar a
construção da ferrovia None-Sul

290

NABOR JÚNIOR
PLC ri' 19198 (ri' 2 911197. na ongeml. que alrera o percenruaJ de chferenr;a entre a remuneração dos
cargos de Mlrusrros do Supenor Tnbunal de Jusaça e dos
Juiz.es da JUSIIÇ3 Federal de Pnmerro e SeswuJo Graus
NE'I SUASSUNA
Lamenta a falia de .,hdade do Governo Federal
para resolver o problema da seca no Nordeste

ODACIR SOARES
Comentáno sobre as wnformações relauvas ls
aphcações. dos recuBM do Fundo Cons'btuaonal de F1nancuunenrodo Norte- FNP. de 1989 a 1997
Aperfe~çoamenro dais Bb'lbu1çóes do Tnbunal de
Contas da Uruio
Reforma da Prrv1d&lc:1& Soc1al

28

148

171

137
214
288

OSMARDIAS
Dlscutmdo a Emtnda ao PLC ri! 74197. que dlspõe solft a subsbtuiÇio gradual da frota ofiCial de vei-

cuJos

PEDRO SIMON
Requenmento n!! 349198. de voro de louvor ao
Cardeal Ar<d>l•po de SJo Paulo. Dom Paulo EvanSio
Arns. por ocas1ão de sua aposenradona e substnuiÇio iJ.
.
frente da Arqu1d1ocesc de Slo Paulo
Descaso à lltemuta. Apane 3b Sen Bernardo
Cabral

97

n
8~

O...,.,_ a PEC ri' :!/95, que alr<ra dlsposlbV<15 que
menc..,. da CoosbiWÇão Fedoral !IIDI!IIdade parlamorna'l
Dlscutmdo o ~ rf!. 299198 - Conussão de
Assun1os Econôrrucos.
a Mensasem rfl. 153/98 ln!
580198. na on11em). do
•dente Fernando Hennque
Cardoso. que submete à dellberaçlo do Senado F..Smol
a escolha do Sr Mérc1o Felsky. para exercer o cargo de
Conselhnro do Conselho Adrrurusnnvo de Defesa
Econôrruca- CADE. do MUDsténo da JusnÇ"a
Parecer r{l 31619~ - Corrussão de Consutu1Çio
Jusaça e C!dadarua• .sobre a Mensagem rf!. 156198. submetendo iJ. aprovaçlo do Senado Federal o nome do Sr
Gclson de Azevedo. para M1ruslr0 Togado do TST

2~5

RAMEZTEBET
Parecer a! 297/98- Corrussão de Serv1ços ck: Jnfra-Esauuua. sobre o PLC ri! 74197. que d1spõe sobre a
subsnrwção gradual da frota ofic1al de vefculos

9~

110

185

Par,.

Parecer ora1 ao PlC rf!. 74197. que d!splie sobre a
subslJ[WÇ'ão gradual da frora oficial de ve•culos
Parecer n2 298198 - CoMissão de ConsbEU1ção.
Jusu.;a e Culadarua. sobre o PL.C n! 7-uqs. que d1spõe
sobre a subsutwção gradual da frota oficial de veículos
D1scutrndo 3 Emenda ao PLC ri' 74197. que dispõe
sobre a subsarwção ~ da frota oficial de Yelculos
D1scubndo o PLC n! 18198 (n! 4 439198. na ongem 1 que denonuna ..Aeropono Internacional Deputado
Lu!• E..:lwudo Magalhães" o Aeropono lnterrw:10nal da
C1dade de Salvador (BAI
ROBERTO fREIRE
Problema da seca no Nordt'sle
ROBERTO REQUJÃO
Dlscunndo a Emenda ao PI..C n! 74197. que d.Jspõe sobre a subsntuiÇio gradual da frota ofiaal dC' ve1rulos
D1scubndo o PLC fi. 18198 lf'P. 4439198. na ong:rmJfiJue denorruna ·AeroportO lnlemaCJ:onal Deputado
Lu1s uardo Maplhles. o Aeropono lnlemai.'"lonal da
C1dade de Salvador 1BA)
ROMEUTIJMA
Parecer rf! 292J9S - Comu.são de ConSbtuu;io
JuSbç.a e Cidadania. sobre o PLS n!! 149/97, de auuma
do Senador Lúcao Alcintara. que define os cnmes resultan~es de dascnrmnação genibca
Dlsculmdo a Emenda ao PLC rP 74197. que dJspOc sobre a subsotu1çlo gradual da frota ofical de veicu los
Refere-se ao debale da Consultona Júnior Pllbhcada Fundaçlo Cieal:bo Vargas. com o 1e111a "Papel do
EsUido e desafio do desenvolv1men1o"
Par=r ri' 311198- Conussio de Con.<btulçlo.
Ju•nça e C11ladarua. que apasenr.a tedaçlo final da PEC
ri' 28196. que altera a redação do an 6" da Consunuçio
Federal
EnC3DUnhando a volliÇio da PEC ri' 32196. que
altera 3 ralaçAo dos §I 1• e 2' do an. 143 da Consbtu1ç1o Federal
Parecrr rfl. 31 :!198 - Corrusslo de ConsnD.nçio.
Jusaça < Cldadam3. sob"' o PLC ri' 15198 1rf. 4 359198.
na ongem). que ena a carreua de Pobaal Rodov1áno
Federal
Parecer rtfl. 313198- Corrussão de Consnru•çlo.
Jumça e Culadarua. sobre o PLC ~ 17198 1~4.512198.
na ongem 1. que ena. no ãrnb'IIO das Forças Armadas. a
CaJTelra de Tecnologia Mllnar. a Granficaçio de Desempenho de AUVIdade de Tecnolol!la Mlluar e os cargos que menetona
Parecer ri' 314198 - Conussão de Consbbllçlo,
Jusnça e Cldadarua. sobre o PLC n2 18198 crt! 4 439/98.
na ongem). que denorruna -Aeroporto lntemactonal Deputado l..UIS Eduardo Magalhães- o Aeropono Internac1onaJ da Cidade de 5.Livador IBA)
Parecer n! 318198 - Corru.sslo de Con.snlliiÇio.
Juso.ça e C1dadarua. soln a PEC ~ 6198. lendo como 1e.
s1gnlláno o Senador José Robeno Anuda. que 1ncluJ no
Aro das O.spo51ções CoiiSbiUclonals Transuónas artrso que
r<glllanza a snuação funCional de semdoml de empresas
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púbbcas fedcnls que IIII ..... de dez anco ....,.
çcs a admuustlação- e a PEC ri' 11198. raxlo 001110 1•
.._....., o Senab- GenJdo Melo. que .,,_,. por.lgrafo ., .._ 19 do Alo das Dl'l""''9l)es T.-....alnas. dlspc&b""""' . . . . . . lilncronal
polbbcoo fedenis 1ep1monte oechdoo a orgãos e enncl&des da Ullllo. que aamuam em COI!JWI"'Discutmdo o PLC ri! 18JIJ8 ln!.4439m. na ongem), que dononuna "Aeropono lnlernaaooal Dopuwk>
Luis Eduardo Magalhães" o Aer<JporW lnumw:tonal da
Codsdo de Salvador (BAI
l'arecer ,. 325198 - Co1111>são de Consbowção.
Juso:oça e Cldadama. sobno o PLC,. 191'18 !ri' 2 911/97,
na Casa de ongem). de IDICIIIIV& do ~upenor TnbunaJ
de Justiça. que altera o percenmal de dlferença entrr a
remuneração dos cargos de Muusrros do Supenor Tnbunal ::le Jusnça e dos Juízes da Jusuça Federal de Pnmeno
e Segundo Graus

dos-·--

dos

RONALOO CUNHA UMA
ao ex-Deplllado Lws Eduardo Magalhies Aparoc ao Sen Bernardo Cabral
Puec:or n2 319198 - Comossão Dueoono. que
apeseata mllçiD fuoal do PLC n2 18/98 lri'-4 439198. aa
OlllJIOIIII. que dmomma "AeroportO lnoemaaonol Dopulado> Lul$ Eduonlo Maplhlios" o Aeroporto 1nllml8<10oal da Cldade de Salvador (BAl
Parecer ri' 320198 - Conussão DueiDra. que
apeseaoa tedoçio final do PR n2 56198. que auoonza o
Estado de Monas Clenos a CQIIIIalllr operaçio de mdooo
de refinanaamell1D de diVldas mobohlina e COIIIniUal do
Estado,
DO CODIIaiD do CXlllfis&io, promeaaa de assomolo. CGII&Obdaçao e
de
diVIdas. celebnoda oom a Uouio. em 111-2-98. <0111 base
no prol<lc:Oio do ao:ordo tinnado entto a Uouio e o Governo do Estodo de MIDas Clenos. no lmbt10 do Prugnoma de Apmo à -.,blnçlo e ao AJIISic Fiscal dos Esrados. no valor de R$11 827 540.208.92 foozr bolbiles.
oUI)CCDIOS r Vlllle e sele lllllbões. qumhcllros e quarera.
rrul. duzento&, e ollo RIBIS c nove:am e dols centaVos)
Puec:or ri' 321198 - Coaussio DueiDra. que
apraalla redaçilo final do PR ri' 57198. que IIIIIIXIZll o
Eslado de Mmos Clenos a c.-aoar operaçio de aéchiD
c:onsubo1on<:oa DO Coallalo de Abortwa de ClédoiD e
de Compra e Veada de Abvos. celebnda entto a Umio.
o - d e Mmls Genas. o Banco do Estado do Mmos
G"""' - BEMGE. o llac:o de Desenvolvo11101110 de Monas 0...... S A - BDMG. e a Cawo Eamtomca do Eooado de Monas Genas S.A - MINASCAIXA. nos """""
do dosposoo oa Mecbda ProvJsóna ri' I 654--23198. no
imboiD do Programa do Apmo à Rees1111111111Çio e ao
Ajusre F1scal dos Estados. no valor total de
R$4 344 336 000.00 (qUBiro bolhões. ttezeniOs e q""""'-

Home._.,.

C011511bstaua-

Parecer ri' 323198 - Conussio 0....101'8, que
~"' redação final do PDL .. 10198 !ri' 581197, oa
dos Depurados I. que aprova o ll':xco da Convençio lno:macoonal sobre ~- Resposta e Cooperaçio
em Caso de Ptllwçio por leo, allleluida em Londres.
231
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278

apresenta redaçlo final do PDL n2 2198 ln! 29195. na Cimara dos DepuladosJ. qur- aprova o rexro do Acordo sobre a Construçlo e Ulihzao;io de um Pn:doo pono a Ampbação das Instalações da Emballlada do Brasol em
Luanda e pono Habnaçio dos FWlCIOnános Dlplomincos
T6cmcos e AdnurusttaDvos. celebrado entre o Oovemo
da Repúbbca Fedorallva do Brasol e a Rep6bbca Popular
de Ansola. em 28-1-89

276

Pa=ec n! 324198 - Cormss/lo D o - que
n:daçlo final do PDL ri'- 16/98 (ri' 583197. na
dos DepuladosJ, que aprova o texto moddicaD·
vo ao Convéruo Consbtuovo do Banco Afncano de Dr·
senvolvomeniD. aprovado pela Resolução BIBG/97/5

277

11IDTONIO VILELA FILHO
Dlscuundo o PLC ri! 18198 ln14 439m. na on·
gem>. que denomona "Aeropm10 lmemacoonal Depuoado
Luis Eduardo Magalhlios" o Aeroporto lnoemacoonal da
Codado de Salvador (liA)

255

C"'

Vll.SON KLEINÜBJNO
Parecer n!t 294198 - Conussão de Assuntos

167

256

Ecoto6mloos. sobre o Of'oao "S" di- 32198. do Pmodenre
do Banoo Cen!ral do Brasil. Sllbmeomdo à aprecoaçio do
Senado Fedr-raJ o COIIIJ1IIO de cmfissio..
de' assunção. coosobdaçio e ...tioaDcwneDID díVIdas. oelebrado pelo Govemo do de Mmls Gerais com a
Umio. em 18-2-98. DO lmblto do Prosrama de Apmo à
ReeoaublraÇID e ao -"""" PIKal dos Eollldoo. ao valor
de RS li 827.540 208.92 (OII>Ie bolhões. CBIDOeiiiOS e VID·
"' e ...., nulbé!es. qwnbeaiOS e qowaota nul. duzmiOS e
0110 rea1s e IIOYt:llta e daLs cada.YO&)
PR ri'-561911. quo..-..o- deMmlsGenas
• ~ opençio do aéchiD de
de dfvodas anobiiWJa e C01111111111J do s-lo. CDISIJbal"' ..t•• DO

.t"• ·

61

m;...,....,.,

"'tinanc:oamoa"'

ra e quatro nulhões, trezentos e tnma e sea:& nul ICBISJ
Parecrr rt! 322198 - Corrussão Due-rma. que

em 3().11-90

c:cmtralo de

c:oafisllo. p:w&ii& de ··'Çkl

la-taç•

e - d e dlviCias, c:eloobudo c:om a Ullllo. em
111-2-98. com- oo pmiOCDio de
a
Uruão e o Govtmo do do Miom Gaoos. no lmbi!D
do Prqpama de Apoio .ii Reeolruluoaçlo e ao~ fiscal
dos Eooadoo. oo vab- de ooae bJibiies. OliiiCOIIID5 e """" e
molhiles. quonbe:D!DO e _...., moi. duaaoiOS e '""'
raas e I'IOVCiltil e doas c:cmavos.
Parecer a• 295/98 - Cormssio de Assuaoos
Eoonõnuoos. sobre o Ollc:oo "S" ,_ 43198, do PresJclaole
do BIIII<XJ Ceattal do Brasil. eac:ammbaado ., Seaado
Federal o COOII'IIO de Abertura de C*biD e de Compra
e Veada de Aç6es.
eatto a UlUlo e o - de
Monas Gerais. o Blllc:o do do Mmls Genos BEMGE. o B1111<0 de DeaellvolVUIIelllo de Muw Gerais
S A - BDMG. e a Cawo Econ6moao fedeml do Eolado
de Monas Geraos S.A - MINASCAIXA. nos rmnos do
disposto na Medida Frovosóna n2 I 654-23198. no imbolO do Prognuoa de Apmo à Reesb'Ururaçio e ao AJuste
Foscai dos Esrados. no valor de R$4 344 336 000.00

.....,firmado""""

259

66

li..-

262

275

(qu:uro baltroes trezentos e quarenta e quatro malhões.
uezenros e znma e- seu rm1 mms)
PR ri' 57198. que au<onza o Eslado de Monas Gerous o1 contnuar operação de aállto consubsDIDCJBda no
Conaa10 de Abertura de CrédoiO e de Compra e Venda
de Abvos. celet-rada entre a LIIUio. o Estado ck- Minas
Geraos o Banco do Eslado de MU185 Geraos - BEMGE.
o Banro do Desmvo1VUDm!D de Monas Gerais S.A BDMG e a Caoxa Ecoailauc:a do Esoado de Mooas Geraos S A - MINASCAIXA. nos rmmos do disposto na
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Pág
MeJ1da Prov1sóna n!! 1 654-23196 n,... ãmbllo do Progra
ma de Apmo à Reesuururação e a~l AJusle F1~al doe; E.~
rado5o. no valvr de R$4 '\44 336 000.00 Iquatro l:'lllhões
trezentos e quarenta e quatro mllhões.trezenros e rnma e
se•-s. nu I rem"So'
Con~1dera~·õe"' ~bre \JS p10blemas DJ. C'í"Qnf'nu.:a

hras.lle1ra Apane ao Sen Joor,aphal M.mnho
Parecer ~ "199~~- Conusr.ão de A.o;sunros &"&.lfl~\
miCVS sobre a Mensa!!CR1 nl1.53198 do Senhor Pres1Liente
Fernando Hcnnque Cardoso submetendo à aprecr~ão d1.'
Sena:lo Federal o nome do.l Sr Merc1o Felsk't para exercer
o cargn de Conselheuo do Conselho Adnurustr.IUVQ de Defesa Econõnuca- C ADE. do MaruSl&lo da Ju,.uça
Parecer n2 300198 - Com1ssão de A..,sumos
Econonu~o.""Os. sobre a MenSQem n! I 54.198 do Senhor
Pres•dente Fernando Hennque Cardoso submerendo a
aprecu1ção do Senado Fedcl'al o nome do Sr Ru) Alc;mso de Sanl3-Cruz L1ma para ex.erccr o carpo de Conselheiro do Conselho Adnums1rauvo de Defe~a Econom•ca - C ADE. d,, Mnusleno da Jusuça

86

117

117

Pág.
Para.er n! 301/Qf$ - Ct."'ml'iiSlo de "-~'iiunto~
E....ononu..:-o!!o \Obre a Mcnsaeem n2 155198 do Scnh~1r
PresiCienle Fernando HennqÕe Cardoso submetendo a
apra.uação di) Senado Federa.! o nome c:kl Sr Marcch1
Procór-o Calhan para nen.cr Ll' carg('lo de Con-s.elhe.rn
d~' Conselho Adnurustramo de Defesa Econom1..:-.1 CADE do Mmt'iiteno da Ju~t1111 .l
Parecer ~ '\0:!/QX - c,,mao;.'iiân de A''!iunro ...
&ononu .."\.-s ~rc a Mcns.ag.em n'!!' 15&19S. do Scnh'.lt
Pre.;,adente ft"mand~l Hennque CJJ"doso, submeteruh.' à
.lprectdçâo d,, Senadu Feder..a.l o nome d..., Sr Ge'!inu
Jose de Oh\ cu a para e'c~er o -:;Ugo de Cl)nsclheut' d''
Con'iielho Admuuslrali\O de Defesa Econõma~o..:~ C o\ DE dCt Mtmsténo da Jus11~a
Pare~er rt! .3úJ/Q8 - C,1nussão de Assunu"
Eronõm1cos sobre a Men'iiagcm n2 ISH/9M. do Senhor
Pres1denEe Fernando Hennque Cardoso. "ubmelendo a
aprecaa._ão do Senado Federal o Mme da Sr! Lucaa Helena Salgado c Silva para exen:er o cargo de Conselhe1
r.:~ dn Conselhet Admamstramet de Derc!!oa &-onomatõ:lCADE. do Mamsttno da Ju'!ill\".l
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Ata da 531 Sessão Não Deliberativa
em 22 de maio de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura
Presidência dos Sts.: Geraldo Melo, Lúdio Coelho e Jefferson Péres.
(lmc:JlHie a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos . _ _ trabalhos
O Sr. 11 Sacratino em exen:ício, Sanador l.Jldio Coalho. Plocadatá à leitura do ExpedJanta.

É lido o llllgUinla:
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DO SENADO NO EXERcfciO
DA PRESIDêNCIA DA REPúBUCA

N' 160, da 1998 (n" 60111!18. na origem). da 20
do c:orranle. rasliluindo autógrafos do PIOJIIlo da Lei
da Câmara n" 9, da 1998 (n" 4.3611198, na Casa de
ongam). de inlciaiNa do PI8Sidanla da Rapclblica.
que ena a Gralilicaçlo da Daaampanho de Ativldada
de Ciência e TaaJOiogl8 - GDCT, e dá outJBS prov~
dêiiCias. sanCJOI18do a tranafonnado na La1 n" 9.638,
da 20 da 1'111110 da 1998.
(Ssnf f8ila a delllda comunicação à
Clmara dos Deputados.)

PARECERES
PARECSI N'288, DE 111811
(Da CoJnssão Diratora)

Ralle;lo final do Proiefa de Rasolu-

PIO ri' 211. do ~118.
A Comissão Dlretora apraserrta a redação final do ProJeto da R~luçâo n" 28, de 1998. que
autonza o Estado do Rio Grande do Norte a con·nancl8mento de sua diVIda,
tratar operação de
consubstanciada no 'contrato de conlissio. promessa de assunção. consolidação e refmancJamento de div1das. celebrado com a Un•ão. em 26
de novembro de 1997. no Ambito do Programa da
ApoJO à Reestruturação a ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Sala de Raumõas da ComiSSão, 22 de maio
de 1998. - Genldo llelo, Presidente - Jlinla
llarlse, Relatora - Carloa Patroclnlo - Llidlo
Coelho.

ANEXO AO PARECER N1 288. DE 1998

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e
eu. P-.denle, nos tennos do art. 48, dem 28, do
Regunento

Interno, promulgo a segu•nte

RESOLUÇÃO N'

, DE 1998

Autoriza o Estado do Rio Grande do
Norle a COI ib abir operaçio de refinanciamento de sua divida, conaubetancladll no
co;abato ele confluio. promeaaa de ...
eunçio, COMOI!daPo • reflnsnclamento
de dividas, celebrado com a União, - 28
de
de 1997, no imbltlo do Proa - de Apolo ii RMatruturação e ao
Aju8tl Fiacal doe Eatados.

-mo

O Sanado Federal resolve.
Art. 1• É o Elllado do RiO Grande do Norta autorizado a COJdJalai operação de nlfinancl8mento de
sua dlvlds. consubslanclada no contrato de confissão. pmT as e da IISIU'IÇão. oonsolidação a rafinanciemaniD da divides cal abrado com a Uriiio. em 26 da
novaJilro da 1997, no Antllto do Prograrra da ApoiO à
~ração e ao Ajuste FISC&I dos Estados
Art. 2" A operaçio da crédito Rlfenda no art•go
antariOr terá as seguintes condições flnenc111ras:
I - valor de divida a ser adquinda pela União:
R$57272.678,32 (anqiienbl e sele mHhiiea. duzentos e satenta a dois mil, sais~ e setenta a oito
reeis e 1nnta e dois cenlavos). Deste valor selá deduzida e pan:ala da R$792.756.95 (setaceutos e noe dois mi. setacecdOS e cmqQenla a seis J'88JS
a I'IOVIIntl a cinco centavos). correepondanta ao
subsidio concad"Jdo Pl!la União- Estados. nos termos do art. 3", §§ 2" a 41 , da Lei n" 9.4116. da 11 da
satemblo da 1997, saneio rafinanciade apenas
R$56.479.921,47 (CinqQinta e eeis milhões, qualrocentoe e setenta a I'IOVII md. novecentos e VInte e um
nB8JS e qUIIIIII'IIe a sete centavos), contnnne diRCII1111nado a segu1r:
a) R$16.130.312.27 (dazessets mlhiiea, cento
e tnnta mi. tnazentos e doze reais e VInte e sete centavos), nalalivo ao saldo daVIador dos ernprásbmos
Junto ao Banco do Brasd S.A.. em 29 de JUlho da
1997;

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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b) R$40.349.609.20 (qua- mllh6es. "->tos e qua- e nove md, se•centos e neM! e

vmt8 cenla-), COII88pOIIdente ao saldo deullat
JUnto à Caixa Econ6rnoca Federal - CEF, em 28 de
outubro de 1997, exc:eto a operação ralebva à l1nha.
11 do VOIO CMN 162, de 1995;

11 - enc:aiJIOS:
a) ju10t1: R a.a (seis per cento ao ano);
b) aft'8M"'!fáo do saldo rlevedor.IYI8IIIIIInalle
pelo IGP-01;
III - ptBZJD: cento e oitenta pi8SiaçÕ88 , _ . .
e conaacutntas;
IV - Q111B11fías receitas pr(lpnas do Estado,
translerêncllls conalllucionaiS e os créclilos de qua
trata a Lei Complementar n" ff7, de 13 ele sabnubto
de 1996;
V - COIIdçóes de piiQIJni8IIIO:
a) ~ eJCtiacNátnlllna: no valor de
R$11.295.984,29 (orRe milhiles, d u - e -

a

CII1CO

11111, - . t o s e Oilllllla e quabo raelll e

vinte e nove cenlavoe), com taCUIIIOII ~
da lllillnllpãD dae 89Õ8S da ~ EJ•gMK:a
do Rio Grande do None- COSERN;
b) -Mzaj:6J: em pan:eJas , . . _ , pela Tebela Prtce, limiladaa a 1112 (um doZe _ , de 13'!1.
(beZe por oento) da R-na Liquida Rael do Elado.
§ 1• A Unilo se COIItpi"OII-. B l1llinanctar ao
Elllado O llllldo diMidor do COIIbaiD de abarlura de
cMdilo, firmado junlo à CEF, ao llfi1IIIIO do VoiD
CMN 162, de 111115, lmha ele Cfáddo 11, Allel•a ao
P10grama de Dealtgamento Voluntário - PDV, no
_ , . de R$40.000.000,(10 ~~ milhlieB de
- ) . cuulome a RII80iução n" 110, de 1997, do

Senado Federal.
§ 2" 0 deacuntptimento pelo Elado do RIO
Gl8nde do Noi1ll das obr'.giiÇJ!Ies - - - - do conlnllia de l8financlameniD, Jncluindo de pagae1ae melaS lillcais r u - ,
BCUidadas am seu Prognane. de ~ e
de Ajuste FIBCBI, .,..,ucará. enquantO .-lllllllt o deaCIJI'I1)rirnanto, a eub8liluiçiD dos .-.gos ~
rce talendoe no aaput por encargos equw....,ll8a ao
CU111D mádio de cub aç1o da diwla mabllária fadaral,
act-=tdo de,_ de mol8 de 1% LL (um por cento
ao ano), e a elauçlu do limite de di&jAoldiu PBIB 17%
(claasslllll por caniO) de sua Recetla L.iql.til ReaL
Art. 3" Esla ResoluçAo en1ta em V1gut' na dala

-·-como

a

de aua pubhcaçlo.
PARECER N"281, DE 1. .
(Da Com reão D1181Dra)

AI d çiD final do Prol*> ela IAI do
Senado rfl142, ele 1915.

MAIO DE 1998

A Co-rsãu D1retora apn1- a radaçlio final
do PI'UJSIO de Le1 do Senado n" 142, de 111115, que
Crie o Pt0gn111111 de Estimulo ao Primeiro Emptago PEPE e dá outras pnmdênc:ta8.
Sala de ReuniÕeS da Curnl8são, 22 de maio de
1998. - Geraldo Melo, Preeidente - Jl1nla llarlee,
RelaiDra - Carlos l'lllnlclnlo, Relator - Lddlo
Coelho.
ANEXO AO PARECER N" 289, DE 1998

*

Aada;h fi... do Plojâ:
Lal do
S.•do rfl142, ela 1915 que cria o ......
ma de EMfnUo • PaluiliiiiN Eaa..,..aga PEPE a diA......_ plvridlc li 1

o CongtMso Nacional dect ela;

Art. 1• é errado a Programa de Estimulo ao Primauo EmptagO - PEPE, de lmbltu nacional a vinculado ao Mlntstário do Tlllbalho, com o atl11"o
ptopurciouar a daaenvolvlmanto clu ClpCIIIUIIidlld
de trabalha à populaçlo comp.-lllicla na lllilca de
qualtomt BOI dezoilo .....
Art. 2" Para os fina pnMBtQs ,._. Lei, COIIII-

*

dara-se:
I-~ a limw. tndividual ou e I IIJia
que IIBIIUma o riacu da ativldade econ6mica UlbaM.
ou rural, com tini Jucclll..,oa ou nlo;
11 - eqngado: aquela que plWIIIIa . . . ela
natureza ulbsna ou rural a 11f1'411'81111d, aub aubunlinaçao a ~ I8IIIUIIIIIIIÇA cleate, em -*ar

-.-Jounio.

.

P1Uágndo ilnKla. Aqualel daf•lidus no palágtalo ilnica do art.. 15 de Lei n" 8.212, da 24 de julio.
1991, l8lá dada a - . . cunceiluaçlo COIIIIante
do IIICi8u I dlal8 alligo.
Art. 3" Ao 8fl1lll8llllllo que adtnlir .....egado
enquadrado nu dilpOIID pela 8IL 1° clallla IAi, 6 - aegwada, marianl8 IIII aapadlica, a ~
da IDIBhdada do valar dai ptlllllllal davlllaa contrlbuÇOal ao lnalibdD Nactunal do Segu10 Social INSS e ao Funda de Ganllllla par T~ da 8aNÇu
- FGTS, i8lallval ao llll1pl8gllllu COI ..id&do ,_termos desla Lei, a aer ablllda do 1IICDihlmanliu trtbul6no na lema seguinla:
I - 50% (CinqQenla par CIIIIID) do liiCOililt•otu
da conlriluçlo da que 1ra111 a Lai rf' 7.6119, ela 15 de
dezemb10 de 111118; e
11 - 50% (ctnqiianta par cento) do IIICCIII•••otu
da 1f1110S10 de que trata a La1 n" 8.541, de 23 de dezamtuo de 1992.
§ 1° banlllfclo de que trata 8lf8 al1lgo l8lá
sempn1 hmlladu e um nilma10 de llfl1ll89lldos equt-

o
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valente a 10% (dez por cento) do total de 81111rag&dos lagiStrados na ef'111res&.
§ 2" Para os fins de compensação pnMSIDS
neste artigo, caberá ao e~regador IIISCI8Wir..a JUnto ao órgio gestor do Programa.
§ 3" A ranúnc:ta decorrente da aplicação deste
Bl1igo será computada no Orçamento da Umio.
Art. 4" Ao empregado adlrllhdo nas condiÇÕeS
pnw· las ~ Leo, são assegurados os cflrados conslluaanais e ~ apliCáveis, espec:ramerm os
piauislos nos arlll. 7" e 2ZT da Consti1wção Federal e
lUis. 60 a 69 da Lei rt' 8.069 de 13 de jJIIo de 111!10.
Art. 5" Pa18 fins de desenvolvimento ediJCBCIOo
na1 empregados particlpentas do Programa de
Estimulo ao Primeiro E~ é assegurada jomada
de lnlbalho 19duZJda de acordo com ragulamentação
do Poder Exacubvo. devendo ser matriculados em
i • ia ,,.,_de ensino púbicos ou em es?all a~
nams de enshl cnalos. OlgiU1IZ8dos e adin.-ados pelas Cai lledeiaçi!es Nacionais de Empragadoras
de IICOido com auas I'8C as srledes pedagógicas.
§ 1• Os empregiKias pei1lclpanPBS do Programa
de Estimu?o ao P11111111ro ~ deveilo eetar
.-iculadoe em estabeieamentos de ensino púbico
de 1• Grau ou em CUI8CIS e exames supleiMis do anIlino fundamenlal, se nio tiveram ~do a educação lundamental, até a ClllaVa série do 11 Grau.
§ 2" O MiniSiáno do Trabalho e o M1nis1éno da
EdiM'lPçiio e do Despocto cleveriio fiscalizar, con;untamenta, o ~~ do disposto no parágrafo
Blllialior, bem como a fn!qillncia e desa~ho dos
aqngados inscaitos no Prognuna.
§ 3" O prosseguimento de -.elos de a?unos
que lenham concluído cuiSOS e ednraçiio fundamanlal orientar....e pala Lei de Diratrizes e Basea
da Educação, de acoido com ragulernantação do

Poder Executivo.
Art. 6" O Poder Executivo reguJamantará asta
Lai no prazo de~ dias contado da data de sua
publicação, prod~ os efeitos a partir do ano

•neqi~M* de

=mentação.

O SR.. PRES
(Gera!do Meio)- O Expaclenie &do VBi à pu
O SR. PRESIDENTE (Geialdo Meio) - A Prastdincia comuniCil ao Plenário que racebeu o RecuiSO
rt' 3, de 1998, interposto no prazo regimental, no
aanlido de que &e!& submetido ao Plenéno o P10)81o
de Lei do Senado rf' 146, de 1996, de autoria do Se181or Joel de Hollanda, que dispõe sobra o rag~me
lliiulér?o, carrDal e adii•IBbabvo das Zonas de Pi0cal88nilll&ni?Dic de Expoilaçiio, e dá oubaS providências.
É O seggnte O 18CUISO recebido:

RECURSO N"3, DE 11198

Nos termos do § 4• do art. 91, do Reg1mento
Interno, re!fUerarnos que o ProJeto de Le1 do Senado
n• 146. de 1996, que d1spõe sobre o reg1me tnbutáno, camb.al e adm1iiiSirabVo das Zonas de Processamento de Exportação e dá outras pi0Vidênc1as, SBJB
submebdo à aprec1açiio pelo Plenáno do Senado
FedeiBI.
Sala das Sessões, 19 de ma.o de 11198.

O SR. PRESIDENTE (Geialdo Melo) - O PiOjeto de Lei do Senado n" 146, de 1996, ficará perante a Mesa durante CRICO diaS .:íteiS, para .-bmento
de -.~as, de acordo com o •l•vl81o no art. 235,
11, c, do RegmeniD Interno, combinado com o ert. 41
ds Resolução n" '.f7, de 1995, do Senado FedeiBI.
O SR. PRESIDENTE (Geialdo Melo) - Há oradoras mecritos.
Cai1cado a palaVIll ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)

Cai ICedo a palavra à Senadora Marina Silva
(Pausa.)

Cai1cado a palaVJB ao Senador Bernardo Cabial. (Peuea.)
COIICedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho.
O SR. LI)DIO COELJfO (PSDB- MS. PronunCia O seguinte diSCUISO. Sem I8VISio do cxador.) -
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Sr Presidente, Srls. e Srs. Senadores, transmdo iii
Nação bras1leora a m1nha satisfação pelas nollcias
divulgadas hoje: IICieranças da CUT e do PT cs.eJam que as manifestações das classes 1nsa1 aklil8
ocorram dentro de um clima de ordem e de raspello
à lei. Isso, para nós, é razão de llanqWJidade
Ass1st1 ãs manifestações de anteontem, em
!rente ao Congresso NBCIOf18.1, e entendi que es anildadas de segurança federal e estadual se po11aram
dentro da le1 e da ordem com respet1o aos dneloa
das cidadães, Rm pemubr que oconasse desreepeito à 181 Tenho a mprwsio de que, se o PT enlllnder que deve buscar as reMndiCIIÇÕ8S, e se co~
gwr encarnar as rnsallsfações de se1oras da , _
SOCI8dede que estão la'lllndo os eleitos da 8SIIItJII.
dada econl!mica, o rumo pollllco do nosso Pala pode
mudar um pouco.
Pertenço ao PSOB, Partido do Presidente da
Repúbhca, nas penso que a Nação brasileira p-.sa de uma Oposição I'I1IUII consiStente e orgaiiiZIIda.
Ass1m, se o PT mostrar à Nação bi&SIIeira que cs.eja superar es diliculdades por que passa o Pais, ...,
pregar o radicalismo e a VIOlência, pode lnftU1111C181' o
resultado daS aleiÇiies.
Sr. PrBIIidenta, ara o que eu tJnha a dizer.
Multo obligado.
O SR. PRESIIJEJtft (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Sr. Senador Jaffersoo Pérea.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOB- AM. PtonUIICIIl o sagunlla discurso.) - Sr. Prasldanta, &-11. e
Srs. SenadcJraa, da certa forma o mau priiiiiiiiCIBnwnto vem como complemanto ao que acaba da k·
zer o &miii8IIW Sanador lúdlo Coalho.
O Brasil ealá enlranlando anorrMB pooblama
de ordem acon6mlca e IIOCial, e num ano alaiiDrel, o
qua condiciona os polibcos da Opoaiçio a do Gowlr-

no a ag1rem am lunçla das aleiÇéles.
l..arnanD nuilo que não eataja ~ .....
se.ão, algum Sanador da Oposiçio. GOIIIana, Sr.
Presidente, da llliclar um diélogo com a OpllB'Ç..,;
dálogo de ~ claro de poações, um dabale franco, mas CMtizado, em tomo do que pode e
dlave ser leilo MSia momento.
O Congrauo Nacional não pode ser palanque,
Sr. Presidente, ou ele se estará abastanlando. Que
a OposiÇão, IIi fora. culpe o Governo por tudo: pelos
JUroa elevados, pelo desemprego, pala seca no Nordeste, tudo bem! Trata-se de diSCUrso de palanque,
leglbmo, erl!ando ISSO. lncompetenfa sena a Oposição se não , _ . . essa diSCUrso para ~r
ap1110 popular. Mas aqu1 no Senado e na Clmara,
não. Crao que aqu1 o dJéJogo deve ocorrer num pe-
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tamar mBIS elevado. Aqu1, a OposiÇão deve dlmr o
que pretende lazer, se chegar ao poder, e deve criticar o Govemo de lonna responsável, moslrando que
o Governo age -1m, mas devena ag1r aseado, porque BXISte altematJva viável. Culpar o Governo por
tudo o que há de ru1m no Pala e não apontar camtnhos altemaiiVOS não é um comportamento reçan-

sãvell
A OposiÇão não deve agir ass1m, até porque
exploração demagóga dos problerras do Pala
conalllui uma kca de doai gunwa, Senador l.lkllo
Coelho. Em pnma11o lugar, poda levar ou não a Vl!óna da Oposição, poos a sOCIBdacle poda ' dua leituras desses - - ; ou ariiBIIda
que o Govemo é o reaponaável pala poora da dilação, vê na Oposição salda e vala no C81111daki
oposiCIOI-. ou, ao conlráno, a 8CICI8dada • alarma, cocupoaende que a Opoeçin 8lllá conblbunlo
para o agre.....- dos problenw8 e vala pale or-

-

dem, contra o caos. em Femando Hennque CaRioso, gostando ou n1D do Presidente, por não _....
lar na Oposçlo. Meemo elellonllmanla, parlalllo,
um comportamento ii'I'IIIIPOI18év pode ser pouco Inteligente.
Em segundo lugar, é pi8CI80 analiaer também
o perfodo pós41e11Dral. Maemo que a Opoalçlo lint
dividendos eleilorals da um agraVIIIIWIIO da duac;Ao do Pais- o que é duvldoao- e ganha a 111·~.
o c:andidata da Opoaçlo poderá assumir o podar em
pleno caos ou numa S!h1açin ll8rrlll:8lllic que cMculta, SMiio impl'lnlliliM, a govemabllidade clwada
seu perfodo da Governo.
Sr. P.-idente, cniio - rapoto - que, até por lntallgêncta a Opoaiçiio, devala lar um compclltamllr
to rasponsabal. um didlogo ellltrliD carn o aa~erno;
o fórum para isso, Sr. P........., é o CoriQIIIICP
N&CIOIIIll. Nio estou convocando a Oposiçlo pua
ariCOtdi'ClS da gabinala lslo l8lia conchavo e adaaio. O local da d161ogo, Seuadlll' Lúdio eo.lhD, é o
Cong-. atrllris do debata franco, abeftQ, parante, aob as hololol8a e com pleno coe '•Jnam
da IIOCIBdade.
O Sr. Llidlo Coelho (PSDB- MS)- V. Ex" me
permde um aperte?
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOB - AM) 0uc;o V. Ex", com.,_,...
O Sr. Lllcllo Culho (PSOB- MS)- Sar..tor
J~ Pérea, estou da pleno IICOido com V. Ex".
Alllllto que essas~ de VIOlência, kllae
por supostos lideres de sem-1erra e de

-•l-água,

estão saldo até bariéllcoa para o Pl'1lllidenla Fer·
nando Hannque Cardoso. poos aeliio pregando a de-

MAIO DE 1998

A 'I AIS DO SENADO FEDERAL

oiordem, o desrespeito à le1, e o cam1nho não é esse.
A OposiÇão não apresentou propostas para a solução de nenhum p!Oblema. Eles levantem as ddiCUIdades, algumas que o cidadão comum não acerta,
como por exemplo a falta de água potável no Nordeste. Nobre Senador Jefferson Péres, ISSO é •nace•tável pa1a a nossa Nação, e constdul um motiVO de
vergonha pa1a nós. Admde-se falta de água para a
1mgação, mas não é admiSSivel a falta de água para
beber em pleno final do século XX, com a tecnologia
exJStente pala translonnar água salgada em potável,
rebrar água do subsolo, do mar e punficá-la. Isso eu
não acerto e não comp188ndo. É uma tnsteza, Sr.
Presidente. O desleoao permanente das ái88S responsáV81s por isso é secular. Há propostaS concretas da Oposição, enfim. há soluções que seriam altamente beuélicas ao nosso Pais. Peço a V. Ex' que
conmue . . - linha de pensamento. Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON PtRES (PSDB - AM) Sr. Presidente, ontem, um grupo do MST assaltou
carretas que t~ansportevam gêneros al1mentiaos, no
Nordeste e. para fugir à ação da PoliCia, estocou o
produto do saque em barracas do seu acampamento. Um gesto como esse só desacredita, cada vez
mais, esse mownento. Agiriam maiS inteligentemente se usassem toda sua enorme capacidade de mobiliZação e organização, que 1negavelmante têm,
para &JUdarem na d1stnbução desses alimentos. Estanam &Judando o Governo? Sim,. mas em pnmeiro
lugar, estanarn lljudando a resolver o problema dos
flagelados e, em segundo, marcando pontos perante
a &OCie<lade. Essa atitUde construtiva do MST sena
mudo lfllel1gente. Na medida em que eles, ao contráno, cla181118nte mostrem que estão agindo politica ou
partidariamente para aiarem dificuldade ao Governo
à margem da lei, usando de VKIIêiiCia e P1'81udicando
a1nda mais as vfbmas da seca, além de cometerem
cnme, não ficando desacreditados cada vez mais.
Nilo entendo um comportamento tão estúpido, Sr.
PresKiente.
Mas, Sr. Presldli!nte, 1ndo mais objebvamente
aos problemas, creio 1 que não adianta espernear
contra JUros, nem c:ord1a desemprego se não se for
ao fundo do pi'OblernEi, debatenclo-0 ob)ebVamente.
Nenhum problema del.te Pais terá solução se não
encontrarmos cam~nhos pala supa1ar o enorme desequ•libno macroecon6miCO do Pais - af é que está
a ra1z de todos os problemas'
Estamos com os défiCits gêmeos, o défiCn fiscal e o de contas correntes, que resultam em JUros
elevados - e turos obrigatoriamente elevados; JUros
elevados, por sua vez, cerceiam o crescimento eco-

n6m1Co; o bauw crescimento econõm100. por sua
vez, ge~a desemprego, e o ag~avamento do desempregc, por sua vez. aumenta a nuséna e a mstabdldade socaal.
Não ad1anta ped1r ao Governo que baixe os JUros O Governo não baoca os 1urcs maiS aceleradamente não é porque não quer, e porque não pode.
Sena 1nasponsável se baucasse, Sr. PniSidente, Senador Llldio Coelho, e levana o País, logo, ao desastnl.
Ontem, o Comitê de PolítiCa Monetána fez uma
considerável redução da taxa básica, TBC, para
21,75%, até maJS do que espa~ava o mercado, Senador Geraldo Melo. Podena ter baucado pare 20 ou
pare 18%? Não podena, Sr. Presidente. No momento, não. O que delemuna - como lodos sabemos,
não preciSB ser econoi1\ISia para ISSO - a taxa de tu·
ros é uma sane de fatores. Em pnrne1ro lugar, a taxa
de juros dos títulos do Tesoure, do governo amencano, que estão, hoje, em 5.5%; em segundo lugar, a
expectabva de dasvalonzação camb1al brasileira,
que é de 7,5%, valores que não podem ser descartados; em tei'CI!Iro lugar, o prê11110 818811, m&JS a cunha fiSCal.
Sena •mpossfvel fllcar a taxa de juros hoje aba•xo de 20%. Talvez até outubro o Governo, o Banco
CeniiBI possa reduzi-la a 18% e não murto menos
do que ISSO.
Por sua vez, o que propõe a OposiÇão? A úmca mamfestaçio clara da Oposoção a respeito, que h,
preocupadO, fo1 uma entreviSta à lstoli! pelo EconoITIISta Gu1do Mantega - não se1 se a prenuncia do
seu nome é fechada ou aberta, preferi fazê-la aberta, Mantega. pa1a evitar comusões e não se •mag•nar que eu estana ridiCUianzando o nome da pessoa,
que não é absotutamente m•nha 1ntençio.
Diz a Rewlla latoÉ:, desta semana, que Guida
Mantega é hoJe o p1V1C1pal assessor econ6miCO de
LuiZ Inácio Lula da Silva, em substituiÇão ao Economista Aloisio Mercadante.
DIZ Guida Mantega textualmente:

"É passivei crescer com estabilidade
econ6miC8 e d1mnução do desemprego, depoiS de equaciOnada a questão cambial e reduZidos os juros. •
Srs. Senadores, com esta afirmação
estou de pleno acordo
lstDII! pergunta· "Qual a solução pala o
déiiCd público?"
Mantega: •Ao baixar a taxa de 1uros e
acelerar o crescmento, combate-se o défõcil
fiscal porque quanto maiS a econoltllll cresce ma1s o Estado arrecada."
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Ale aí estamos de acordo.
IÃIÉ pergunta·"Oe que tonna ?•
Mantega: "Temos que fazer uma mudança da pollbca cambial. ISSO não Significa
uma maxidaavalonzação e 51111 uma aceleração das desvalorizações~·.
AI o economista Guida Mantega Já me aseusta.
Senador l.úd10 Coelho, as duas metas sustentadas sio •ncompatí-s. Quando Guida Mantaga diz
que, se Lula chegar ao Governo, ao mesmo tampo,
beocaJá a laxa da juros, _..ralá o nrbaacamenlo da
taxa de JUIOS e acelerará a desvalorização cambial;
este 8CIInCinUia levará o País a um desestre Jogo,
loqo, polqU8 CGIS8 depende da OUira, mas em
senbdo IIMifSO.
Alguns eoonomstas precoruzarn a acalaração
da raduçio da falia de JUros, dasda que - V8J8 bem
- se desn calarem as daavalonzações cambiais. A
dasacalaraçlo da daavalonzação cambial possibilitaria uma redução maiOr da 1axa de JUIOS. Ela prega o
conlnllrio. Acalerar a l8dução da taxa de JUIOS e _ .
lerar a desvelorimção cambial são •ncornpatlveis
potqUe, na rnecflda em que - como ele praga - se
peseeue de uma expectalava de va1or1zaçio cambial da 7.5'11. para 13 ou 14%, ao conlnllrio, islo mpllcana em elevaçlio da 1axa da JUros. A taxa da juros
l8ria que aer manllda, ou até aun 181118da, e não NciiiZida. São quest6ea um pouco ~ para
01 leigos, rnas me impmasiOna que um econowlllta.
com dautorado, poesa fazar urna propoa1a tio nvill.vel. Se for 81118 o programa de Governo do Lula para
I'1IIIOiver dan quillbrioa IIIIICioecon6nicos do Pala,
Deus me IMal ~ rneamo tampo, o candidaiD do PT
diNe que valllllamlmper a priva112aç1o das eqn. . do s· ; •• Ttllalris e vai ravar • pnv " c,._
Ele irá eliminar uma lonle de raceila CUiblal e llllcal
e, do meamo ,...,. alalmar oa agentes ecot 161nicos
do Pala a do edllrlor.
PerguniO-me o que podará IICOI-r ao Pais,
Sr. Prasldanle, se, pala pala,. do seu pnnctpBI as181110r econ6mico, o candidato do PT p~on181a - lerar a raduçlo da laxa de JUIOS por um lado; por outro. _....,a deavalonzaçio cambial. que ~nn
de 7,5% para 12'!1. a 13% ao ano ? Como J6 disse
sio duas . - incompatfveiS. Ao rnasmo tampo, o
próprio canclldalo diZ que •rã. desacelerar as privabzaoijes e _ , prMIIIZa(Xies. Eu me pargunto o que
acontacann entra a eleiÇão e a poase do c:enchdalo
elo PT. Que plnlco podena causar nos 1~
118C10nall e eetlangetros. que fuga da capllais podaria oconer se forem realmente as , _ de
pollbca -161rca da um candidato que hoJe tem

chance da vencer a eleiÇão Creto que é - • • mente praocupante para aate Pais que o progiWI8
em elaboração do candidato do PT contenha como
metas aa enuiiCiacias pelo seu pniiCipllleconCIIililla
e por ele própno. Por ISSO, C1810 que o debate dwa
w para o Congresso Nacional. É PliiCI80 que a Nação vá às urnas, pelo menos a parte da aoaerlw'e
ou do eleitorado que aval• antas de eecolher. e 111nha a noção clara das PfOPOSI8S do candtdalo da

Oposição.
Repito: lamento que

equ1 nio eataJa 111111,...
um Senador do PT. Vou convocar o Senador Eduardo Supltcy. S. Ex" IDmiUá conhecilll81110 de ,_, pronunciamento para que ocupa a tribuna e •roicllil1101
um debate. palanque é para a ...,..., mas o diiiCUIBO. O debate abjeiNo e reaponaével que 8 eacilldade espera deve ser travado da tribuna do Congresso NIICIOnal.
Para não ficannos apenas nas crflices, Sr. p,.._
sidenle. entendo que é prKaO ap-aaantarrnoa propOliaS. Ci810 que o Congraaso Nacional niD dava
omitir-se. Em pniT181ro lugar. a liOCIIIdade b181ila1ra
p18C188 entender que 01 problemas do Pais nlo aio
apenas do Poder Executivo. mas do Podar Pilblico,
O que li1Cb O CCiiljjl I~ Necional, que dwa pallfape das 89Õ88 do GcMimo, a a ac •hrteem glllll.
U na ediçlo de hoje, do jomeJ Globo, urna
1nte.-aniiSS1mB piOpllala do 8CCIIanisla Eclmar
Bacha(") divulgada pata colurusta MI"""' Lelllo.
Diz teXIUalmente Edmer Bacha:

o

o

"O Governo dewna esrabalaQOII ~
fiscaiS expllc:diiS para cada Mklislérlo e um
volume de gastos talai& que nio podem aupetados. 0 COilbole aobnt O llliilgk!MiiD
destas metas sane leiiD por uma COI I ·a I D
do CongiiiSSO••
1

Celtamenl&, CoT
0 CCIIIIjllllla por
Oeputadoa • SelledCiiaB do Govemo • da O!]Mit;J!n.
Eis ei urna piOpOIIIa obJII(Iva que deli- Je.
var em conta. Nio wu tazt..le apenas da ldlune.
Desde jé. pediria a V. Ex", SIIIISdor Geraldo Mala.
que se uniese a mnn para. JUnto ao ~ Ant6mo Cartoe Megalhlas. eatuc1arrnoa a viabllidede dessa piOpOSia do -111111ista Edmer Becha.
Sr. Prasidenla. Já é tampo da 01 perlemanla,..
entendenlm qll8 0 CCII1g1111b lllmb6m é I lp!N.....
vai. É nuto fácd para 01 Senedorea da Op!Mif6o e
até mesmo do Govano Vll8fll 11 tnbuna e grillnm
contra as altas taxas da juros e o daaa•r.,.IIIJO. Que.
rer que o Governo etue maiS , _ . em gutDa. De
onde VIrão os rea.~raoa? o Governo nio é m6gico, a
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não ser que que1ramos a volta da Inflação. Cra1o que
n1nguém a quer. Como resolver 18507 Vamos fixar
metas fosceis, metas de gastos e metas monetánas.
Por que não? E o Congresso que monrtora ISSO! Se
o Govemo não as cu~r. haverá urna ComiSSão
permanente para fiscalizar 1880 e para dizer à Nação
que o Governo está ag111do Jnaaponlllvefmante.
Por que as mei8S nlo foram cumpridas? Isso
oconeu porque o Gowomo nlo quis ou porque não
foi possível curnpn-las? Naete caso, para o perlodo
saguonte, as metas deverão ser modificadas e IIJUStadas.
Por que não lazer ISSO? Por que nlo llllllaurar
espécie de pe"-'-riamo de falo, Sr. Prasldenle? Não pudamos fazê.lo de dllllfiD, porque a
Nação assim não quis no plebiecito oanwcedo. Sou
contráno à convocação de IICMI plllblacilo. Sou parlamentarista. mas tenho que me curvar à vontade
manifestada, hã cinco anos, pela maoorill da Naçio.
Vamos usar os mecanismos dllponiVIIIS no
atual .-na presidenclallsla para envolver Congreao e e.cutivo, Govamo e OposiÇio, para que
todos nós, ~valmenta, saiHimos que somos
participes desse prg casso e tripulantes do mesmo
barco.
P o - . essas eão as oonsicleralille que laço
praliminannenla. Espero rnaracer uma NSpollla do

uma

Senador Suplocy. Refiro-me ao Senador Eduardo
Suphcy. pooque S. Ex" é um dos elqiOIHdM do PT e
1a111bém é aoouomisla. Espero estabafacer com S. Ex"
um diálogo fecundo desta tribuna. Reprto: espero
que V. Ex-, Senador Galllldo Melo, BjUde-ma a abrir
ãlélogo também com o Prasidenla Antonio Carlos Magalhães, para verilicarmos se podemos, concJalllniBnla, dar alguns passos em beneficio daale
Pais.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. P-.clente.
Multo obrigado.

Dutwr/8 · o discurso do Sr. JB/fets0t1
P4tes, o Sr. Genulto Melo, t• Vice-PIUklente, daxa a cl.daita da pt8llldlnaa, que é
OCiplda pelo Sr. Lúdio Coelho, Sup/enlB de
Sectrlláno.

O SR. PRESIDBITE (Lúdio Coalho) - Concedo a palavra ao Sanador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pronui'ICIB o seguinte discuiBO. Sem revosão do orador.)
- Sr. P1'1111idente, Senador Líidoo Coalho; SJ"s. e Srs.
Senadoras, iniclalJnarn, quero dizer a V. Ex", Sr.
Senador Jelhw8011 Pé-. que me sllllo prufundaIMIIIII hcbado com o falo de V. Ex" ter consoderado
que, . - eafoiÇOS que poablude ....,....r, como aca-
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ba de declarar, a m"'!:la par11c1pação sera de alguma
utilidade. QUBf". publocamanlll dozer que V. Ex" poda
contar COM•QO de forma 1nastnta.
..obra o assunto em questão, quero fazer um
brava oomentáno. PIIITIIllramante, V. Ex" se da: parlamentensta, e eu me digo pras1dancoalosla, mas, sob
um aspacto, estamos de tobll acordo: não faz 11111111
sentido ficannos consultando a sociedade sobra um
assunto em tomo do qual ela ré se manlfelltou por
duas vezes, ou sara. sobra a quaatlo do parlamentarismo e do prasidenciahsmo. Na década da 60, asocoedade brasileira foi consultada e, esmagadoramente, rsspondeu que prafana o rag1me prasldencialillla.
Agora, no final da década de 60, consultada ._..
mente, rasponde que não quer o regime parlamenlalista.. Se fizennos um novo plebiSCito, poderá pmecer que os parlamentanstas acham que o povo braSileiro não sabe o que pensa, nem sabe o que quer.
O Sr. Jalleison Nr8ll (PSDB - AM) - E.a
plablsclto fol111111s racante, em 1993.
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Eliatemente.
Poda parecer que os parlarnenlarislll8 acham
que o povo brasileiro nio sabe o que quer e que,
portanto, até que aprenda, deve ser 8Ubmalldo a um
quaabonamento sobra assunto, porque nlo é
posslval que as p a11111111 que disconlem do povo
nio tenham razão.
~. é um aasuniQ que deveriamos considerar ulnpassado e -.rado, porque 6
8881m que o povo brasileiro ~ . - dizer, raspondel Ido da mesma forma a dois plabisc!W'S, raali.zados com 30 anos de llllervalo entra um e outro.
O que V. Ex" prop6e nlo 6 uma forma dlalalçada de parlamenlarilmo, mas sim um conJunlo da
compol'lllmentos que rellebna uma nova lua de fortalecimento do Congrasso no p~c cuso de dsc1sões
do Estado b-daoro, ou seja, uma rnodarnlzaçlo do
p1881dencial181110, que nos apii!XIma das soluçiies a
das opções dadas por um pala que tem Sido COIISIderado paradigrnético para com o BraSil em ludo: os
"EIIIados Unidos da Arráica. onda nlo me consta,
por exemplo, que o
da Repllbllea tenha
II"MCiative legosfabva. 0 Pn111idente da República poda
expor suas Idéias aos lidaras no Congraaso e precisa ter força politica congrassual para que 8AIIS lideranças se s1ntam compromalidas com o Podar Executivo, a ponto de suas sugestl!es serem transformadas por parlamentares em proposbls de IniCiativa
legiSlatiVa.
Na verdade, num pa1s em que vigora um regome presodencoahsta completo e acabado. como
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aquele, o que exiSte e mu1to rra1s ate do que o que
V. EX" propõe no que tange a força do Poder LegiSlativo
O Poder Legl&labVO pi'IICisa lambem mandeslar-se, se desep~mos modem1zar o Estado bras1le11o,
por exemplo, numa reYISão cabal em relação à quesflio orçamenlána, porquanto não podemos contmuar
num país em que se con&ldera essa falácia de dizer
que o Orçamento e uma le1 autonzabva Uma lei autonzava é uma lei que autonza algo e nio uma le1
que foca, como é o caso do Orçamento. que contem
uma 8SIImaiiVa em relação a reoetta e - m uma
<Me são axpfíeda em relaçio a daspasa, porquanto a
deapesa ele fora Mas a buroci'IICIIl breadena II'IWintou a tue de que o OJÇBmento e uma lei autonzabva. Soma11te no Brasd ele é uma lei autonzabVa
Na raalldada, acredito que quando essa mistificação que se faz do OIÇIIIT1Brllo for desmascarada
de uma vez. o que se terá a fazer e elaborar propostas orçamentanas com II1IUS senedade do que hiSIDncamente se faz Eu não estou me refenndo ao atual
Gowmo, obvramente. Refiro-me a todos os Gowr1108 a a asa burocraCia que contmuadamanle prapara orçamanlos da ...-ma rnan&~ra e deniTo do
mesmo cnténo. Pnrasarnos de um on;aman10 que,
chegando ao Congresso, posslb~lle a ele a oporturudade de diSCUirr as pnondacles que o Podar Ex8cutivo eebl. propoudo naquele documento que, por - so, chama-se mesmo proposta. É uma PIOflOIIIa orçamentária d1l'lglda ao Congresso que COI'IIém, na
~ra du despesas IndiCadas, o CIOII(Unlo da
pnondadae e da obrigações que o Governo expao auganr que os recursos SBf8ITI gastos da dalarmlnada maneira. 0 CoiiQIBBBO t e r á , - llihlaçin, O
dewr de drscullr com muiiO I'I'IIIIS responMtJiliclecle,
com mu110 1111118 seneclade e "pl!lliBslonalla", vrsando multo I'I'IIIIS os aapectoa . , . , . _ 1818 daquilo
que V8l fazer do que ho!&. quando nós, Parlllnwb-

ras, !lpiOVIUIIOS ou daoramos da ~a apração
de .-.rsos sem saber se aqu11o resi8IHâ a torça leg181ativa frnaJ da csneta do Mrnlslro do Ptana,lrlwr!O
- porque os nllllilbos do Planaplmerllo têm ums ca, _ que é muito mais poderosa do que o Podar Legada!No. Ne hora que a caneta corta uma dolaçio,
não ~saber se ele é o trechO da urna la!, porque
se bala de una la que não resiStiU a força da C8lll1la.
Acho. portanto, que assa moddrcação, na medrda em que lol1aleoe o Poder leglslalrvo, follalece,
de fato, a SOCiedade. Ela é quem dá ao Poder LllgiSIabva a p o srlbilldade pnltrca de realrmr a tan11a
!1-lvec!cw, o que hOJe ale não faz porque é~
slwl, rnal8nlllmante. fazer.

O Sr. Jefferson ..,,~,. - - - - •M) - Penntte-me V. Ex' um aõ:>ane ;;
O SR. GERALOO Mt:.i...:. 1.>5üts- 1'\NI- Ouço
V Ex" com multo prazer. Senador Jefferson Peres.
O Sr. Jefferson Pé~s IPSD2 - ~M' - Senador Geraldo Melo o/ Ex' •el'!' :nte·ra la.Zão O Orçamania oonsubsranc•a a oróona essênc1a dO ato de
governar O que é o Orçamento? Os detentDRIS de
marrdatos diiCidem o que vão re!ll'c:r comoutsonamante da SOCiedade. na forma oe tnbutos, que constitUem a receita, e de que forma assa receita poda
ser gasta em benelic1o da SOCiedade Esta a1 a essêiiCIB do ato de govemar. da1 a 1mponãnc1a enorme
que tem ou devena ter o Orçamento No entanto, no
BraSil, até pouco tampo atrás. o Orçamerllo are urna
peça de ficção, devido a 1nflação Hore- depciiS da
estabilidade monelána. passou a ser real, mas,
como V. EX" este reconnecendo cem a caraclerlatlcs de ser uma 11!1 autonzatnla, não e, Senador? Concordo 1nte11amente com V. Ex" A dectSão de gastar
1ndrca que o ExecUtiVO deve gastar, ass1m. naqueles
valores, a menos que a eshmatiVa da receite esleJII
errada. Mas, nesse caso, que se a)uste a despesa
aquele valor arrecadado. A mudança da lei orçarnantána de autonzatiVa para compulsóna devena
entrar nesse conJunto da propostas. VIsando a
modemrzação do Estado lmJsrlerro Alegra-me muito
que nesta manhi. com o Senado quase deeerto,
três Senadores tucanos este1am cmocarnente analisando a realidade brasde1ra1
O SR. GERALDO IIELO (PSDB- RN)- Eu
saúdo realmente o bpo de debate que estamos tendo. Não se1 se o OUVIdo de alguma autondade, de alguna du pessoas que realmente podenam dar conseqúãnaa ao que estamos dizendo. ou pelo menos
nos d1Z8r que estamos amrdos, tera tempo de nos
escutar, multo menos numa sexta-fe1ra.
Mas, de fato, acredito, Senador Jeffel8a1 Péres, que estamos colocando a mio sobra o
ponto cruCial, porque é em tomo do Orçamento, é
modem1zando o Orçamento. e a partir do Orçanwn10 que se real1zará e que se IniCiará de fato a
modemiZBção do Estado brasileiro
Como diS88 V Ex" mullo bem. o que é o Orçamerllo? É um documerllo em que se diZ à SOCIBdade: "Aqu1 está o montante de dmhe110 de que o Governo va1 dispor E aqu1 está em que v~ gastalo. • Esse é, em ,_.mo, o conteúdo de um orçarnP.nto. A U111áo, o POdBr ExecutiVO, eSIUna a ,_.._ Ern
segutda, propõe a daspesa. E ao propor a clespan
tá sabemos que o Congresso Nacional va1 modificala aqUI e al1. Se verdiCBnnos a quarllo montam, per-
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centualmante, as modificações Introduzidas pelo
Congresso, veremos que montam e números absolutamente desprezivelll dentro do bolo total de recursos e que se refe111 o Orçamento. DepoiS ninguém
se sente na obngação de cumpn-lo, mas apenas
considera-se autonzado a fazê-lo. E qual e o pretexto? Para sustentar essa tese, o pretexlo usado é o
de que a despesa fo1 lixada, mas presunundo-se que
a esbrnalnla de receda estJvesee certa - porque a receda está esbmada. Todos sabemos diSSO. Mas sabemos também que a técruca orçamentána -e esse
conhecimento é elementar - nos ens~na, quando
exiSte insufiCiêi"ICIB. de receita em relação ao que 101
esbmsldo, qual é o procedimento ad~r~niSiralnlo que
deve ser seguido para lidar com a Slluação. Quando
existe excesso de aMCadação, também sabemos o
que deve ser falto para que se possa legalmente utilizar a a,..........ção amiCIOnlll, que não estava nas
aslimaiiVas, e como o montante dos recursos deve
ser InCOlpOrado à apbceção orçamentána. Não exista a menor dificuldade para que isso sep feito, da
mesma forma que não 8lCISie qualquer dificuldade
para que se lanha no Orçamento urna dotação dasbnada a cobtir despesas do cu~rimento de decisões
Judiciais bansiladas em julgado. Se o OIÇIIIIIIH1ID, na
sua despesa, conbver urna dotação que é urna pnmsão de recursos desbnados ao cumprimento de decls6es JudiCiais ~ em julgado, poderemos JOgar no loco urna •nstrtwção crua~ piiMIISB, 8J11b1urfdica. ilegal, como devena ser o pracalório. O precatóno é um lnstNmento que banstere para o Poder
Execulnlo poderes que. na plática. são do JudiCiáno.

Mas, de-~ que lanho pela queslio orçamenlána, deulei de ralenM118 ao ponto essencral da rnnha deaislo de pedir a atanção da
Casa na manhã de hoje, vindo à tnbuna. Gostaria de
dar eco aos JlfOnui'ICianwiiDs do Senador Lúdio
Coelho e de V. Ex", Sr. Presidanta. No momento em
que os Uderes da Oposição mais Ilustres e de 111e10r
reaponsabii"Kiada, pelo que VImos hoje na I~rensa.
assumem a postura de não aprOvar as nesponsévais provocações de ~ como forma de proou de reivindlcan dentro da socllldade brasileira, encho-ma de espelinça.
De falo, estamos111SS1Sbndo à ação de um Governo, por um lado, e, de outro, a uma Oposiçio que
procura nHIIIZBr-se apenas na praça pública. V. Ex"
diSSe que o Brasil preCisa de urna OposiÇão organizada. Urna OposiÇão organiZada não é urna força de
combale, não é um Exárollo; nio são coortas de CIdadãos Irados, indignados, cheios de ódiOS, que não
querem debluçar-sa sobre fatos, problemas e solu-

ções. mas pgar-se sobre as portas de vidro e anabentá-las, sobl1l os supenneiCildos e saquea-los. sobl1l os
car111nhões que transportam alimentos e assallá-los.
Por que? Polque. se ISSO acontece do Olapoque ao
Cl-&li, teremos cnado um cllllla pelo qual o Gollemo e
as InSblulções pelderarn o controle da SOCiedale.
Essa e urna lonna que podena até ser SUSI&ntada caso se estiVesse cogrtando da Instauração de
um processo revoluc10náno. Os revoluc1onános que
quiSenHII desestabJIIZBr as •nst~u1ções devem pegar
suas espongadas e " para a luta Estamos diSCUtindo
aqu• oposiÇão politiCa como expressão da d~vergên
CIB em 111lação a ação do Governo. o que não pi8C1sa da desoldem para lazer-se: faz-se com competênc• e conhecimento
Nosso Pais está comOVIdo com o drama que
vMJ a m1nha região. Esse drama não ""' ser resolvido, com tenho dilo tantas vezes, nem com nossas
lágnmas, nem com nossas ol8ções, porque Deus
fez o mundo e o entregou a nós. É preciSO se reconheça que uma 111g1ão com quase 50 milhões de habitantes - e do tamanho que é o Noldeste brasiieuo
- 18m um con(Unto de vanáveiS em moVImento, formando al1 um Sllllarna econõm1co que Iequer uma
ação consistente.
Hé 40 anos se d-nhou um modelo, cnandose uma mstJtUIÇio. Isso IBITIIInou. esgotou-se. PreCIsamos agora de um novo modelo, de um novo programa. de uma nova proposta. É da P/ÓIIna natureza
do planejamento econõmiCO e da execução das politicas econõmK:as a necess•dade da sua I&VISio, da
sua atualização. À medida que ela ""' sendo executada. a realidade VIU sande modWICada, e as pnondades, evantuamente, também são alteradas. Por
1880, é PI&CIIIO redefinir-se o caminho para essa regllo; é precu;o rever a alllude da sOCiedade em relação aos desequllibnos regiOnais. que não aletam
apenas o Nollfeste, mas também o Centro-Oeste,
que V. Ex" 18pt11Senta. Senador Lúd10 Coelho. e a
Amezónla, o Norla, que V. Ex" representa, Senador
Jellenson Pêras - ambOS com tanta co~nca e
responsabilidade.
O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB- MS)- V. Ex" me
pemute um apsrta?
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Com
prazer, ouço V. Ex".
O Sr. Lúdlo Coelho (PSDB - MS) - Senador
Geraldo Melo, parece-me que o pronu11C181118nto do
Senador JelfeiSOn Péres. o seu e o meu estão no
mesmo contexto. Estamos diZendo que cormna à
OposiÇão propor opções concretas ao Governo. A
proposta que o eminente Senador Jefferson Pénis
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faz, baseada em sugestão do economosla Edmar
Bacha. de uma partiCipação do Congresso N&CIOnal
no acompanharnanto efetiVO da execução orçamentáF!a, está dentro do pnncfp1o da economiB. fanulllll'.
O País prec1sa retomar às suas ongens: não pode
gastar ma1s do que recebe. Isso p , _ ~ntar
uma vontade da IIOCHidade braslle11a e allng~r todas
as ãreas de Govemo e Iodas as escalas - os Poderes ExecutiVO, LegiSlativo e JudK:Iáno, os MunJCip108,
os Estados e o País. Entendo que a OposiÇão devena p10p0r uma admmiSiniÇão maiS detalhada, poiS
pi'8CISIImOS cuidar, como se diZ no mtenor. do •anoz
com feijão", pniCISIUIIOS cuidar das COISaS comuns,
Senador Genlldo Melo. Sempra af..mo, no meu MuIIICÍPIO, que famOia nenhuma pode gastar permanenlamelde maos do que recebe, pode gastar numa
doença, no casamento de uma filha, mas não pode
gastar permanentemente maiS do que ganha, sob
pena de trazar o desequtllbno ao lar - os 11"- procunun as drogas, a mulher deixa o mando. Quem
gasta maiS do que ganha provoca lllllaçio, e parace
.:)ue o Pais foi, mais ou menos, p&IB ease rumo. Portanto, as oblervaçõea de V. Ex" sio perfeitas. V. Ex"
tem um conhecimento mudO adequado do ri0880
quadro. Nosso Olçarnento ~ ser cumprido.
Uma Oposlçio Otgallizada - não mililanzada - fane
bem III Nação, alertando o Poder Pliblico para
essa ~- Iili. quanto tampo vemos polllicos na
Unha de !azar obras a kldo cuslo e nio pagar por
elas?l V. Ex" faz relarência aos pi8CIIIórios, que llio
o ~mprirnenlo de compronisiOS assumidos.
PoiS bem: alas 11m ongam nas obras que os E.IGIIcu~ mandam !azar e nio pagam. Concorram, assan. euormeu- para a ele<wção de custos, porque o ~ a o empBIIeirD, sabendo que vão
pnllllar serviços para uma IIISbiUiçlo p!)blica a que
nio vio receber nas datas p1 a 1 tthlecldas, aca-

bam por elevar seus p18Ç08. Depois, quando não
são pagos, usam de quaiSquer métodos para bar, polqiHI , _ aulttm de seus cráditos. P-.o que
esta SBlda·faliB, em que o Congraao Nacional nio
está mudo habitado, está sendo Qlil III Nação brasileira. Muito obngado.
O SR. GERALDO MELO (PSDB- RN) - Mudo

obngado pelo aperte, Senador LUdlo Coelho.
Esaenaafmante, eu quene diZer aqUilo que o
Senador J~ Pérals diSse com tanto bnlho: aaté
na hora de a OposiÇio VIr para Clenlro do CongiiiSSD
Nacional a tnuar as ,... propoalas. Que ela faça os
seus comfclos, que peça seus votos. ela esl6 no seu
dinlilo a no au drMir; mas é pr..a trazer para cá e,
daqui, ,..r para a pnça pública as suas su-J881685

AIIIISI de contas, qual e a proposta da OposiÇio para
o Nordeste b18SIIe1ro?
Sr. Presidente. conheço. dentro da estrutura de
econDmlslas que assessoram o PT e que pal1lapam
das diSCUssões em tomo do futuro do Brasil, pessoas altamente qualifiCadas nesse Partido, Inclusive
com grande expenêncla na questão nordedna,
COII"' é o caso do econormsta Francisco Oliveira,
com quem 1M! a honnl de trabalhar e aprandar 1'1'1111lo no II'IÍCIO da m1nha VIda profissiONII, quando Celso
Furtado en~ Supenntet ldente da Sudene e ele ara o
Supenntendente AdJUnto Mas qual é, afinal, a proposta hnltl para esse p~~~bJema? V. Ex" se ndariu III
questão cambiB.I. Nós sabemos que, além de _ .
tuBIS defasagens em nossa taxa de clmblo, que é
um assunto deiiCBdo e nio pode ser trattclo com 1geiraza, com leviandade, vamos p - . - de uma
bos taxa de câmb1o. Para quê? Para que a allvldade
econOmiCB dos agentes produtiVOS voltados para a

Iam'-.

expc~~tação possa
a fim de que elas 1J0888111
COfl1)8br num meiCBdo dlllcil, sobratudo os iiiiPCIIIBdode produlos pnmános. Eles estão CQ11118b!ldo
não apenas com moedas de valonzaçio dllllcutfwl,
maos com um proleCioniSrnD desvairado que toma
conta dos nossos p1lnCipaiS mercados que, bulcamante, são os Estados Unidos da Arnénca a a Coo
munldade Econ6miCB Européia, onde awiiWn um
proleciOmsmo que nós - não ae1 por que - lldlarr.-

que podemos coi1VMit' com ele. mas não poden108
~aqui dentiO.
Qual é a proposta? Demonsl181, .-ta Casa,
que, noe onze países maiS 1mponantes que inlegram
a Comumdade Econ6rnica Européia, 8XIStt a cha·
mada moeda verde, que, ne verdade, é um prêmio
que se paga ao BlCporttdor de produlas agrfcolall
para lhe dar um estímulo além dos estimulas do
mercado, o que se COifiPI-Ide. porque, SMIIo, nlo

haverá maiS VInho franc6s, polqiHI as tanas da França sanem destinadas ao planbo de uva ou l crlaçlo
de cabra para que se possa prodUZir queijo aunemben, e, provavelmente, terá VIda mudo cutta, pois
haverá o que se fazer com as terras I r a . - de
urna forma maiS cornpeneadora do que smplasrnante plantar uvas e criar cabras Mas para que a Blivtdade econ0rn1ca n1o venha a
criaram-se
estímulos e pàmos parafafos ao lado da tt1ea de clrnlllo. Elas cnenun polqult- é o piCblema ..__ N6ll
também podemo& cnar. denlro do
tãcnco. denlro oo maamo fundamer'*J de
e denlro do rramo lundanallo moral, não llp8M8
para o produtor rural, polque essa nio é a única pnondade, mas para o exportador, paoquea .,_
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lucão do Dmblema do deseouolibno da balança de
Jagamert deste Pa1s é a nossa cnondade.
E qual e a proposta da Opos1ção com relação a
1ssc? Qual é a proposta da Opos1çãc para sa1nnos
das ddiCuldades em que nos encontramos na afl!8
ae saude? Então, esta e a hora, não de dizermos
que temos as grandes propostas e as grandes soluções. mas é a hora de bendizermos e de aplaudir·
mos a pos1ção que estão tomando os comandantes
da ()posição e d1zer que c Congresso Naaonal está
à espera da sua contnbUição ao Brasil, ao povo braSileiro, trazenoo para cá propostas e sugestões que
possam ser discutidas para aclarar os cam1nhos que
serão mullo melhor IIUII'IInados se contarem com a
1ntehgãnc1a dos que hoJe apo1am o Governo cu Ira·
balham dentro dele e com a 1ntehgênc1a dos que
amam o Smsll e lutam por ele na OposiÇão.
Em o que eu bnha a diZer, Sr. Pres1dente.

Dumnte o discurso do Sr Geraldo
Melo, o Sr. Lúdm Coelho, Suplente de Sectetáno, deual a cadeira da pteSkMnciB, que
é ocupada pelo Sr. Jeffetson Péres.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sobre a mesa, oficiOS que passo a ler.
São l1dos os segu1ntes:
OF PSDBIIJNO 1.584198
Brasilla, 21 de lfi8IO de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentaiS, 1nd1C0 a Vossa Excelência os Senhores Deputados LUIZ P~auhylino e
Welson Gaspann1, como membros blulares. e Marcoru Penllo e Mário Nagromonte, como membros su·
plentes, em substituiÇão aos antenonnente md!Ca·
dos, pala 1ntegrarem a ColfliSSão M1sta desbnada a
analisar a MP n• 1 .623-32198.
AtenCiosamente, Deputado Aéclo ..._, Líder
doPSOB.
OF. PSDBIIJNO 1 585198
BIBBIIIa, 21 de 111810 de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos Nglmentals, IndiCO a Vossa excelência os Senhores Deputados Cart?S Alberto e SD''10 Tonas, como "'-"bros titulares, e Alexandre
Santos e Anosto Hol4nda, como membros suplen·
tes. em subsbluiÇáo Iaos antenormente indiCados.
pala •ntegrarem a conp1ssão M1sta desbnada a anal!·
sar a MP n• 1.626-52/!18.
AtenCIOSilmente, Oeputado Aécio Neves, Lidar
doPSOB.

11

O SR. PRES!DE~!TE CJeffe.,;on Péres) - Se·
rio fedas as substttutcões soucrt"..a.::Jas.
O SR. PRESIDENTE (Jerierson Péres) - O Sr
Senador Júlio Campos enviOu discurso a Mesa pala
ser pubiiCBdo na forma do d:scosto no art 203 do
Regimento lntemo.
S Ex" sem atendido.
O SR. J0LIO CAMP':S (P'"· - MT) - Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores, o aumento da cnm•·
nalldade, o crescente índiCe de desemprego e o
caos na saude. com o recr~desc1mento de vanadas
epidemias. são alguns asoectos aa cnse soaal que
assola o Bras1l, afetando com especial ngor aã populações desvalidas, os gmndes bolsões de miSéria.
Em que pesem o ãxrto do Plano Real, o esforço do Governo Fedem! e o crocesso de modem1zação
por que passamos. é omoenoso reconhecer que a
população bras1le1ra tem s1do submebda a duros sacnficlos.
HIS!oncamente, sena Impossível d1ssscc1ar as
cnses soc~al e econõmiCB que afetam o eo11d1ano do
povo brasileiro No entanto, dentro do pano!Brna de
lragiliáade da nossa econom1a, podem-se 1denbi1C8r
alguns fatores que contnbu..m para agmvar as condiÇÕes de VIda da população, destacando-se, entn!
eles, o pélfido modelo concentmdor de renda.
A qualidade de VIda do povo b1BS1Ieiro tem decaldo também em função de um Incontrolável processo de urbamzação, que em poucas décadas in·
verteu o perfil da d•stnbUição demogmfiCB; do acha·
tamento salanal, que aprofunda os desniveiS de renda fami11ar; e do esgotamento da capacidade de mvesbmento por parte do Estado.
Agora, maiS recentemente, a globaliZação e a
brusca abertura econõrmca. aliados à nossa defasagem tecnológica em relação aos países deSenvolvidos, vêm contnbUindo para piOIBr nossas condições
de VIda e, em mu1tos casos. para Impossibilitar a
mem sobi8VIVêllCIII de milhares de nossos 1rmãos.
Evidentemente, Sr"s e Srs. Senadores, este
País carece de políticas de iongo prazo que Vl8bih·
zem o nosso desenvolvimento, a começar por um
maCIÇO 1nvest1mento na área educacional, a exemplo
do que fizeram o Japão e, ma1s recentemente, os
chamados "t1gres as1abcos' Se tiVBSSemos tido essa
preocupação décadas atms, certamente estaríamos
em um patam•u II'IIIIS elevado' de progresso e de JUS·

IIÇ8 SOCial.
Nossas taxas de repetência e de evasão escolar somam 40%, o que é Inconcebível. O jornalista
Miguel Jorge, em arngo pubhcado recentemente no
JOm&l Folha de S.Paulo, 1o1 categónco ao comentar
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a pauta ela Cllpula de Santiago, nas nega : w; •
para unplantação da Á - de LMe Comén:lo da&
Américas - AJ...CA. A pauta do encontro, por 81, M
oponlio do
·~ que a educ:açio é e
será por muda8 . . _ o úmco ma10 de resgatar o
atJaso acon6mtco e SOCial da Aménca latina'.
'O clima emoaonal causado por --.
que hoJe explode em dasamprago, llll8érla e viollnaa - salianiDu -, ~ ser o rnaiMl da 11181çio
que oalfdarM doa 34 pma. das Améncas diD hoje
à educação'.
O JOmalosla cnbca ainda o falo de a América
Latina apiiCIII" na educaçlo apenas 70 bllhilea de cf6.

JC)mal-.

a.. anwus, ~rvando que é naca

1 hio dalnr o

valor deaRa racuraos para IISIIIIgUnll" o ~_..,
e a PfOIIII8IIdade acon6mica. E Cita esiUdo do Banco lnteramaricano de Desenvohnmento - BID que
pnwê: a crise da educaçl.o na América Latina, poderá eatagMr as economias do oonbnente no pr6xvno século. 'O estudo do BID - nmlla Miguel Jo,.._
ge - fiXII·M no pésa11no desempenho doa aJunoa
da rede pública, na qual eatão 110'11. doa__,_
elo llem:afério, e maatra que o Brasil liam um doa pb- NSUIIadas (53% doa aiLnOB da radt illpllam Bllftlllllinl série)'.
Para ..,.dei moa- Bi11Ja9iiD, IJiVII darmos à
edi"'BÇio a
de piolidade de lido, cam in\11 ti; IW1lOs aigllilicatlvua r. quallicaçia e ,....._
I1IÇiio doa pcaf 11111ea e cumpinaila doa objaiMis
de médio e de longo pruw, enlie eles ea do
Plano Nacional de Edncaçln, previsto pala 1.81 de
Olralnzes e

COI.....,

a.aa.

Só - , S .... e Srs. Sanadolaa, podai1111101
- r a lrislla I'Wiidade doa 60 11•ilieii de anala-

ue.

bellaa e ~ funcionlu8; de
11ilhllae de
Cllanças e IM!ala1caut• fora do 8nllino ful'ldanw*l,
I de il8la ii.. ilieii de jovans fora do ensino m6dio.
Só eam, também, ~ dar digilidade pmlasa01111 do supenor, I88IMdo lamblar
que tamoa, no Brasd, apenas um unlvw8llárlo para
cediJ grupo de cem ~oas. o que é abaolulamanla
iniac!no.
O ano de 1997, que cfevena ser 'o ano da Saúda', ragllllniU giiUidea e num&~ asas lnlg6diaa no aetar. Nio 16 no ano que paaaou, ~em tadOBllllimoa anoa, 111moa u
belo ao -~~~iii'IBNO ou
ao IBCrudelc:imenlo de epidernas divarRa. eotno a
rnBrllhgila, a rubelculoae, a febnl amant1a, a malilna,
o Mrampo e a hapabta,; a.n 8ilqUKelliJOB da AIOS,
que aa manlán lllllável, nam da dangue, que, dapola
de • abater aob~e o Nordeale, llagalou cam igual
ttalliw oa Esfadoa da Região Sudeale.
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Infelizmente, a pqcanedade de VIda do ....._
18110 se memleata rruto antes de ele piOCUIBI' a ...
cola ou o posto de SIWcle, piliS quaaa u•ilieii
de famlliaa de acordO cem dados govemamanlllls,
não têm onde morar. Dlngentea do rarrJO i~
falam em cmas bem 1111118 elevadas, eabmando o déficit de moradillll em 15 ll'lllhOeB de unid.,.. Da
qualquer forme, além da BXISiinciB de irMnaa '-llilo
de brasileilos, sem talo é II1ISter lembrar que m.ia da
8 milhões de famílias ocupando moradias
não dispõem doa senoçoa da -rgia 8létrica a11eta
da lixo, abastecimento de égua e eagoto IIIIIIMrioo que •rnranavelmenla, aglllVB as condições de IIBilda doa segmentos mais c:antiilea.
O !azar, para 01 bcaaillliiOS mais humildae, pcabCamente se reatlinge ao fulabol, por ser um~

u--.

que não mplica ...,._ IBCUISOB financenae 11 niD
IIXIIIB fiiiiCO pmnlegllldo; 11 lilleo/llllio, por ser UJM clvelllão ao alcance de llldoe. No - · n ilhllaa de
cclenças ~. que davenem dividir .., lampo
entre o eetudo 11 o lazer, não podam fazê-lo, pala 1111balham para IIIUdar 01 Pllll ou pai8 garanllr o pr6pno suslaniO.
H6 poucos dias pudemos pnBBIIIICÍBi, Bqlll, na
Cilpilal de Repúblca, a Men:he Global contn1 o T,._
balho Infantil li a eudilncla CUIIOildida pelo
ta de R11píiblica, Fernando Henrique CBrdatJa, ~IJCipai- daqoJBie -.to. Sr. PNeidenaa, a.-..11
Srs. SCinadonls é iiipallai\181 n1o se _ . . .,.r
IUile a -~ da upklll!çio do liBbalho lnfarlll,
visiD que as cnançu, submabdaa a um du10 Nglme,
penlem o aau d•CIIIID l mllncia, IDCnllnl18 adulllos

p,....,,.

precoc:llli181da.

A o _ ..... a man:ha infantil, em aeu ecilaclal
do dai 15 do COITei lia, o JOilllll Cotralo .. TI ...
daslacando que a Conilliluiçio pcaibe o babal1o
para 1118110181 e 14 anoa - aaiYo na coe dl;'o da
apn1ndiz -, foi inciSivO: 'O cacrutamaniO de ma;.
da trts rmllli!ea e .._ de cnanças para 1anllaa
penoau, i,_lubill8 e n1o 18188 vezea em cagima
de aecraVidln c:onablll• danúi1CIIl graviiiBima contiB a ii\t141Mibllidade SOCIBI e a ihOjllrincia. doa go-

--··

O lrlll8 conllaponiD deaaa siltwçao. S... •
Srs. Senadoill8, é o daaaqngo que lcwa 11•ilieii
da che(as da famDia ao dea npeca. V IIi~ da ce-ao BCUi llliib, da lllcillllogia pcllipG.. da
nlikrda-ollia 11 da mudançea noa PRl c nae pcaduli-

braPilt IJII ~ am fai:IIIIIIID,
~ ...... de
acordO com dadoa do IBGE. Para o Dep . . . ,.ila
lnlllnlmdlcal da Estallstica e Ea!udoa Soc-llllllilli·
vos, -

7,42% da populal;ln
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cos-esse indoce é bem maoor 18,1%, valendo dozer
que, somente na Grande São Paulo, o cont1ngente
de dese1'!11regedoa uHrapassa um mdhio e meoo de

pessoas.
O desemprego e as caJânaas que afelam a
VIda do Cidadão raflelem-se nibdamente em outra
mazela socl81, que é a violêiiCIII. Tal relação, sobeJamente estabei8Cida pelos estudiosos, fo1 constatada pelo jomal O Eatado de S. Pllulo pouco
tempo depo1s de ouvir o Coronel Carlos Alberto de
Camargo, comandanle-geral da PoliC18 Militar naquele Estado.
"Desde que essa declaração foi feita - obser-

vou o penódJCO -. doiS recordes foram quebrados
em Sio Paulo: o do númaro de homicídiOS e cnmes
VIOlentos e o de cleseqlrego. Clima contra a ~
e desemprego são cuNBS estalistiCIIS que pasanun
a ascender, numa 8880CiaÇiio de causa e eleito que
se vai tomando assullladola na medida em que problemas conJUntunus dalermlnam a nlduçio do ntmo
de crescimento e a aceleração do aumento do de-
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gre e pacifiCO que se pintava para o "Pais do Futuro". Urge que nossos governantes, de todas as esferas, e em conjunto com as forças VNBS dessa Nação, unam-se com determinação, Irmanados pelos
senbmentos de fratenudade e solidanedade, pere
promover o progresso; para resgatar a divida sOCIIIJ;
pere acabar com a fome, a nuséria e a 1gnorinclll;
para restaurar a paz e a Justiça SOCI8J; para devolver
a confiança de todos no amanhã de nossos filhos, a
fim de que poasam VM!I' com dignidade e com orgulho de serem brasileiros.
Multo obngado.
O SR. PRESIDENTE (Jellerson Péres) -Nada
mais havendo a balar, a PII!Sidêncla vm encenar os
trabalhos..
Está encerrada a sessão.
(/..evanta-se a sessão às tO honls e 5 rnmutos.)

S8"11r&go".
SIBS. e Sra. Senadores, seria fastidooeo citar
crimes e estatísticas de violência, mesmo daqueles casos maiS chacantes, pere demoldtl&r a delaIIOIBÇão de SOCiedade em que vivamoe, bastando
lembrar que o cnme organi2ado dlapile de armamentos ITI8IS sofisbcados que a policia e, muHas vezes, o Exélcdo. ~~- uma quadrlla Invadiu
a cadeia pública de Sio José dos Carqlos, em SAo
Paulo. Armados com submelralhadoi&S, luzis AR15, granadas e até URIB bazi IC8, usada pere lançar
foguetes antitanque, não teve ddiculdacles em cumpnr seu obJetivo: a libellaÇio de 21 detantos..
Oa números da violêiiCia urbana no Bnlaillembram urna verdadeira guena civil. No aroo paasado
aconteceram mais de 30 md homicllllos dolosos, 15
nul oconências de posse e tnlfiCO de ~
e 10 mi estupros, -..do lemblar que, último caao, o núrrao da registras é mudas VltZIIII infanor ao efetivamenle oc:orrido.
Para nosaa vergonha, o (Omlll al'gllfÜIO La Nltcl6n, com base em dlldos do lnsbluto Labno-emencano das Nações
para a Prevenção do Delito, Citou o BI&Sil
o tenaro pais 111818 violento
de todo o mundo,
apenaa da Alrica do Sul e da
JaiiiiiiCL Ao mesmo mpo, lembrou que a taxa de
homcidoos com armas de fogo é de 29 para cada
grupo de 100 rnd halxtantes, no 8111811, contra um índiCe de 3,8 no pais vmnho.
Todas essas condiçlles, Sr. P-.dente, SI&S e
Sra. Senadoi&S, nos fazem descrer do honmnte ale-
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uruaas

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL, NA
SESSÃO DO DIA 2.0-6-1111111, QUE SE REPCIBUCA *PEDIDO DO PARLAIII!NF'AR:
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. ProI'IUIICIIl o seguinte discurso Sem revisAo do cxador.)
- Sr. PI&SKiente, Srls. e SIS. Senado-, por nllteratribuna. por enl8l Kler
que a dar- da Amaz6nia é uma I&Sponsabilldade
de todos nós, pnncipalmente daqueles que, como
au. nasceram nessa região.
Ora dão a noticia de que detennnada orgenlzaçio pretende vasculhar a Arnaz6nia com teses, eu
diria. esfamspadas sobre pesquisas, ora se monta
um arcabouço de perseguição ao chamado nllnXIInlfico, exigindo que se formulem convênios e que, por
saJ 1ntel'(llédio, arranhem a soberania nacional. Eu
mesmo, Sr. PI&Sidente, quando OCUpei cargos públicos, em viageM feitas ao Exterior, ouvi certas propostas de aHas autondades nesse senbdo, que prontamente foram repeidas.
O que me traz hoje à tribuna é um documento
muilo bem elaborado, endeleçado à ~Ao Comeraal do meu Estado, do qual tenho uma fotocó.
pia. O documento é de autoria de um brasileiro, com
quem tenho commrido ao lorlgo dos últimos 15 anos,
natadamenle quando eu era Relator da Assembléia
Nacoonal Consblunte e S. Ex", o Chele. da Caa Militar. Idealizávamos a segurança da Arnaz6nia. Refirome ao General Rubens Bayma Denys, que hoje eatlli

des vezes, tenho ocupado -
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na R-rva e ontegra, na qualidade de Presidente, o
Conselho Empoeeanal de Assuntos EstratégiCOII.
Sr. Presoclente, babalho, que chegou a
essa liderança eqJrasanal, urna onatilução que

Já

tem rnaos de 150 anos, eetá nb!Uiadc "A Arnaz6nia e
a Sobenlma Nacional". Vou lê-lo, polqUe queronio alcançar a atançio doe Srs. Senadores, pelo
~ deli t lo I8QIS!rado, com todas as tintas, noa
nosaos Anais, para que amanhã nlo se diga que
houve OIIIISIIio da Casa, 8COI1IOdação doe SnL Senadoras ou, para .-r um termo mars forte, displicência daqueles quo são obngados a zelar pela noasa segurança.
o General Bayma Denys ccnoeça com o gu1nte titulo: "Conaoderaçõas sobre a regoio - O patnm6noo 81118Z6noco"-

DIZ ele:
"~nda na grande la-. inlemiiCIOIIal
de 7.01X1f(n(Z, ao norte do Conbnanllll SuiAmaricano, a Amaz6noa Legal blaiiUaira
axnpreeude uma área de 5.029.~.
-.titulcla paloa Estadoa de Rond6nla.
Aae, Amezalas, Roraima, Amapá, Pará,
Maranhilo, Tocenllns e Mato Gtoaao. Ela
c:omtlijiCIIIIIfo :1 58,8% do tenll6rio naaonal• aqui ae eacla.aça, como fez o auiDI do lnlbalho -. rnaos da ll8l8de da enorma .-..
siodoac-1.
o valio8o palrim6nio arnaz6noco, butanlll civwailiclldo em naturea, dlei~ pata auparllcoe .. pelo lllbaolo da 1111'1
18nll6.io que axnl8pCIIlde à vigésuna parte
ela. 8Upalffcie liiiii'IRiba. Nele onclut-a uma
bialrl. da da 2 rniltlilee de _ . . ...
que v.n a - um décaooo ela. a•· · iM am
Plai181L O. racu..- hicln=a, dllponlvlia ........ beclas hilllllgJállcu da
NgiiD, rapr 1 !111m - • um quiniD das
... Cli . . . . . . mundiais de .6gua doce.·

...... pan1D. Sr.

•- Tenho

"--danne, faço um .,...._

' 1n daala 1rtbuna, eulbora rnntoa

..,., .... paiBncialnwlla PRMda de água dooa,
que nio 11'111 quedai inerte diante do aoliiii&IIID do
Noo ~ I ; Nordllll .... que V. Ex" IAo bem rapre_..e que IBntitm, ql8ldo foi Presodante, faz uma

dwúiCia 6 Nllçlo- a seca que llagelava o aeu
piM).

O nar &lado dispõe de 115 da água dooa do
mundo....... dlviaa do léculo XX para o XXI, nrn111*11 Vlli .,.._o pellóleo, axwoclerado a grande n~ 111M a , . . , que a cada dia começa a faltar.
Tenho 1
IHido que, IIICiulllve, paiHs da ÁfrQ pi

MAIO DE 1998

não lutam por temtónos. mas por filetes de água
que, evantualmllnte, são charnadoe de nos e que, na
mnha terra, nam como riachos podenam ser coiiSIderadoe.
Sr. PR!Sodente, Sr"s. e Srs. Senadonls, easa
cin::unstâncla dá a KMia de que não é por haver fartura numa parte e pobreza na outra que todos nós,
bnlsileiros, não noa dav- umr em ' - · ou 6 VISta, da calamidade que por ai vem.

O palrim6nio arnaz6niCO conta com várias pravfnclas mneraiS, das rnaos ncu do
mundo, ao sul e ao norte das calhas doe rioe
Solimões • Amazonas, de feiTO, ll'lllllgllllês,
OUIO, cobra, C8111118r11a, bawala, caulm e oufiOS mnlnoe nobres e n11011, e, 11'18111 - temente, pebóleo • gás natural.
urda, um potencoaf hidrefélnc:o da oidem de
cem milhões de quilowatts (metade do total

Destaca-.

blasoleii'O).

Sio a coooceubação e a grande ciMtnso~ riquezas que têm prOWCIIdo a
admiração universal e a cobiça lllbiii'IIIICIOIIal
em iafar;lio a noasa Arnaz6noa.
Eata inalsa ..... abriga, além da gataçiiO de lnln8içio e de cerrado, a maior
llorasla lnlpiCal ilmida do mundo, que rapresenta um ten;o (113) da vegataçlo la*fiada
do Planeia, para a qual se wllam. .,..,. vez
11'181S, o inte- e a atenção,das axiUI'IIdadas nacional • internacional, pniOCiopeda•
com o l....,ac!D ambienlaf que pcdenl J88Uftar de sua oarpaçln e colonozação. TMan
dade

que se Npllam, neate -rva

fio..., -

erdelignada como "pulmlo do
mundo" (jol eu IICIIIIIuei ill1lo aquo, lanâ6m) os meamoa c:nn.s contra a natuiBil que
desnudaram a superflcia de conli....- in- . como a .Airtca, a Aaia, a EUI'Opll e
masmo as Américas do Norte e Canlral.

.-u

L.enmiO-ITIII que, certe tarde, ti&Zia eu ao conlwcooiiii'IID do Senado uma página que havia lido
na lnlemat chamando a alllno;io para o riaco que
...,_..,., para a • - arnaz6noca, a Wllla das
madeireiras asiébcas - e ISSO Já lá 88 vai ITIIIIS de
matada da um ano e meoo, pelo manoe. Àq,.,. altura, os OIMdos se fedlanlm, ficaram II'IOIIC08, axno
drzan na mnha tana. e só agora, há cen:a de doiS
quando .... las de Cln:ufação , _ , abordaram o tema. é que lodos se voltaram para o pengo
que cona a noasa ánla, como os P81- que aonde
pouco 111Q1S1-. axno Alnca, Asia, ArMnc:as do
Norte • Central.
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pelo Govemo bras1le1ro, da Amazon River
Cotpomvon, que deserava autonzação para
explorar a nossa Amaz6ma através de proretos de colonização; o relato de NIC18 V1llela
Luz, feito há quarenta anos, sobre o plano
do Genetal James Watson Webb, M1nialro
plenlpCIIancuino de Washington, para que a
Amaz6n1a fosse destmada aos negros amencanos, evllando-ee que se repelissem as
condições BOCI08COII6m1CBS que levaram à
Guerra da Secassio; a tase Japonesa da
mandar para lã os filhos de arnencanos com
japoneses durante a ocupação da Segunda
Guerra: a proposta arnencane feda ao Presidente Outra para o Bras11 receber ucedentas populaciOnais de Porto Rico; o desero de
colocar ali duzentos árabes refugiBdos da
Palesllna; e o p10J81o Hudson lnsbtuta da
cnar um grarlde lago na região.

O segundo tópiCo do trabalho tem o titulo de "A
Comunidade lntsrnaaonal e a Amaz6ma". Seu texto:
Certamente, desde as pnme11as notiCIBS sobre a •mansidão e as nquezas da

re-

gião, trazidas pelas primeiras expedições
dos descobrldoi8S, espanhóis e portugue- · cnou-se na consciênCia mundial um
senbmento de admu•aljão e de eJCpeCialivas
em l8lação à Amazõn1a. É compreensível,
portanto, o s..-gimento, quadro, de
um certo 1nteresse, por parta de empi8SBS e
países estrang111ros, em 1nterfenr, de uma ou
outra lonna, nos destinos da •mansa região,
a IIm de poder usufruir também das suas n-

quezas.
As pnmetras noticias a raspetto datam
do iniciO do século passado. O JOrnalista
Carlos Chagas, em I8CI!nle reportagem publicada na n1Vista Mllnchetle, em 5 de rulho
da 1997 (abordei essa mesma reportagem
ao lltiCIIU", a qual, em sua págma c:enbal,
mostrava essa fotografia e, hoje, é relembrada com muda oportunidade pelO General
Bayma. Denys), referiu-se a um estranho
mapa da Amétlca do Sul, redesenhado pelO
CapitAo da Marinha dos Eslados Unidos,
Mau- Fawry, famoso oceanógrafo, e enVIIldo à Secralaria de Estado em abril de
1817, em adando a um memorando que ele
haVIB encarrinhado no ano antenor, em
1816, sob o titulO "DesmobilizatiDn of lhe
CoiOny of Brazlr. No ano, pollanto, em que
havíamos passado a RaiiiO Unido de PoliUgel e Algarves. No mapa e no mamorando,
ele sugeria que os Estados Unidos tomassem a iniCiativa de esbmular a cnaçAo do
"Estado SobeiWID da Arnaz6rü.", incluindo a
l8giAo •milada pelas Guianas, Venezuela e
Colllmbla, ao norte, e, ao sul, por uma Hnha
reta que comaç:aria por São Luis do Maranhão e, IIOJa, l8lmnana no ponto exilemo em
que RondOrva ~rrila com Mato Grosso.
A pallir dé então, até os anos se111nta
desta século, a4o múrneros os regiBiros dessas tentabvas ele Interferência. Elas tradUZIram sempre o firme prop6sito de obtar do
Govamo biBSIIeiro concessi!es para explorar
os recursos da região, ou nela realizar certos empreendimentos em completo desacordO com os mlan!sses nacaonais. Dentre esses regislros, c:ilam-ee: o empenho, na segunda matada do século passado, repeJido

st

Sr. Presidenta, quando era eu Deputado Federal - e inwco o tastamunho do eminente Senador
Djalma Falcão, ~ há trinta anos mourejávamos na
CaA ao lado -, fiZ a denúnc•a sobre a cnaçAo do
Lago Hudson e requeri a crialjão de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porque se tratava de
algo altarnenta danoso para a minha regilo. O cio
cladio que o planejava chamava-ee Hennann
Khan a era consodarado um homem da tio grande
cepaadade, que o seu Ql ia acima dos cento e cinqQenla pontos.
Com essa denúncia, conseguimos aplacar
aqulo que se pretandia fazer, e isso custou-me - a
INm e a alguns outros colegas Deputados, por outras razões - a casseljão do meu mandato de Da..
pulado Federal, a suapensio dos maus direitos
polfticos por dez anos e a perda da mmha cadeira
de professor da Faculdade de Direito do DISinlo Feclend.
A , _ dipiÕmacla regiStra mnda a
anrevista do Barllo do Rio Branco com o
Minstro do Exterior da Alemanha, Balio Oswald da Richt6fan, em Bertm, em 1902, na
qual o primeiro ouviu a seguinta declaração
do segundo: "Seria conveniente que o Brasit
nio pnvasse o mundo das r i q - naturais
da Amaz&lia". Em Genebra, o Presidenta
Epdéao P - OIMU eslarracldo uma proposta do Presidente Wilson de mtemaaonalização da Amaz6nla.

Em todas as ccaa1i5es,• - continua o
documento - •o Governo brasileiro reagiu,
opondo-ee firmemente a elas. Dessa forma,
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fomos nos, trasuearos, que preservamos a
Arnazõnoa de uma devastaÇão semelhante a
que ocorreu e'TI outras regoões de floresta
lropiCBI umoda, na ,<,Inca e no Sudeste oa
Asoa

O Sr. Djalma Falcão (PMDB - AL) - Permrte-

me V Ex' um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Tem V. Ex" o aparte com muota honra. Senador DJal·
ma Falcão.
O Sr. ~ Falcio (PMDB - AL) - Senador
Bernardo Cabral, onocoalmente, aproveito o aparte
para agradecer as relerêncoas generosas que V. Ex'
tez ao meu nome num pronuncoamanto desta mas·
ma tnbuna. há cerca de doos doas, depoiS que aquo
chegue• para cumpnr u•o'la ontenmdade na vaga do
Senador Renan Calheorus. E, lhe fazendo- agradecomento, quero me refenr também à luta que nós
travamos na Càmara dos Deputados na LegiSlatura
de 67 a 71. Aonda há poucos doas eu dava um teste·
munho pessoal ao Senador Guolherrne Palrneora do
papel de extraordonána grandeza que V. Ex", como
J(Mim Parlamentar - oncluído entre os dez I'NilS p.,_ Pallarnenta- do Brasd na Cll'lllllll dos Deputados naquela época -. desempenhou, sobretudo
em lavor do IH!abelecomento das hberdades democrébcas no País E dizoa ao nobnl Sanador Gulherme Palmeora, que, poucos doas, cell:ll de 10 a 15
<1188 depoiS de ser Instalada aquela legislatura, V. Ex'
ocupou a tnbuna da Câmara dos Deputados para
dossertar sobre a Arnazõma, um dos temas precldetos da sduaçio polítoca de V. Ex", e que, no doa segumte, o seu dlacu~la consistêncoa e pela prolundKiada, too manchete nos pni'ICIIIBIS )Orneis do

Pais, como o Jomal do BraaH, Folha da S.Paulo e
O Estado da S. Paulo. A paltlr dafi, V. Ex" ganhou
noiDriedade não somente perante os seus companheiros n1aS perante a própna sociedade braailelra

que VIu em V Ex" um políbco talhado, sobNIIUdo
para a atuaçio e para a vida parlamentar. V Ex" se
referiu ao PfOI8IO dos grande lagos amazõnicoa e
tem toda razão. Um dos motovos pnnc!pBIS da cassaçlo U1jUSia do seu mandato a da suspensão dos
seus doi'BIIos poJibcos pela ditadura mdllar fOI exalamente a atuação que v Ex' teve, não somente na
formulação da denúncoa, mas, sobr&tudo, na sua
atuação no Plenano da Comossão Parlamantar de lnquénto Esse testemunho eu posso dar com a absoluta segurança, porque. por ondlcação do nosso Líder de então. o ho1e Governador Mãno Covaa, fui eu
escolhodo. em nome do MDB, para presidir a ComiSsão Parlamentar de lnquénto dos grandes lagos
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amazõnocos. Uma Comossão que ouvou homens
corno o Governador do seu Estaoo, naquela ápoca o
Professor Arthur Reos; o General Pen Bavllác:qua a o
então Chefe do Estado-Maoor das Forças Armaoas,
General Augusto Fragoso. que tonha sido apontado
corno a pessoa que tena entregue ao então Prestdenta CasteUo Branco a carta do Departamento do
Estado norte-arnencano. sugenndo a aprovaçio do
ProJeto do HIStory lnslllute, de Nova Iorque, concebtdo pelo famoso futurólogo Hem1an Khan Esse ComiSsão, onlelozmente, dossolveu-se, desfez-se com a
edição do Ato lnstllucoonal n• 5, até porque pe1801'18lldades da sua estirpe, que compunham a comSsão,
e outras. foram cassadas pelo Ato lnsh!UC101181 n" 5
É o testemunho que devo dar ao seu discurso. Corroboro com o que V. Ex' acabou de se relenr a respeito daquela ComiSSão, maa. sobretudo, a oportUnidade que tenho para AIBfim'lar aquo a admiraçio qua
tenho por V Ex", que sempre foo permanente e crescente, por considerá-lo um Parlamentar de escol. um
dos melhores que já habitou o Congresso Nacional
desde 1622, e AIBfim'lar-lhe também, além d - ad·
m11ação: a m1nha esbme pessoal, que tambám é
permanente e crescente

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Senador Ojalma Falcio, V Ex" começou fazllndo
um egradecmento àquilo que consoderou generosas
as palavras de uma saudação que lhe hz. Vera. por
um IIIBiante, onde é que NS~dw genei'OIIIdade, apenas num regostro correto que foz. e compare com as
palavras de V. Ex". As palavras de V. Ex", isto som,
estão tão forradas de generoSidade que me obriga a
ass1nar urna hipoteca de admoração que não vou poder resgetá·la. A pal'br de hoje, Sr. P,_.,., faço
queslio de que ISSO fique ragiS!rado, polqUe o Senador D]alma Falcio omdlu um dado que tamb6m quero 18g1S!rar para que fique hostónco. também S. Ex"
too cassado, penleu seu mandato, perdeu MUS doreotos pollticos através de urna suspensão. rMB conbnuou com a mesma trajelória do passado, seguondo
à 1 - sem se enwrgonhar. A úmca aJagna que
ninguém VBI me torar é de eu poder dizer um dia que
lu1 seu Colege na Càmara e continue• sendo seu Colega no Seroado. Esse ontanegno ampliou a edmoração, consolidou nossa arnozade, que faz com que eu
lhe doga: multo obngado, Sena~~or Djalrna Falcio.
Continuo, Sr. P-ldente. S8l que V Ex" me adverte para o tempo, estou na metade do pronuncoa·
menta que gostana da fazer; vou saltar aJgUma coo·
sa. mas peço a V. Ex", na fom1a nogtrnental, e tenhO
certeza de que V. Ex" defenrá, que SBJB esludo
transcnto por 1nte10 no DWirio do s.n.lo. Mas,
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devo, Sr Presidente, pelo menos mostrar aqu1 algumas referências que não podem deiXar de passar. Uma delas é a referénc1a que se faz à nossa
soberan•a nac1onal e à geopolítica mundal. DIZ o
trabalho.
"Esses talos, tanto os do passado
quanto os do presente, fazem parte dos JDgos de Interesses da geopolíbca mund1al. A
Amaz6n1a é a úftima região do globo terrasIre que se apresenta come um relativo YIIIZIO
demognifico, com fabuloso potenc:IBI de riquezas, bem ma1s atraente do que a Antártica. Por essa razão, desperta o mteresse
dos países mais desenvolvidos, que env•dam esforços para usufruir, de uma fonna
ou de outra, dos seus recursos. Não podendo fazê-lo, por restnç6es da politica
brasileira, esses países, através de declarações de seus governantes ou por me10
de ações de ONG, inibem e dificuiiSm as ações II8CIOI'I8iS na ocupação e exploiBÇiio dos
recursos da reglio.
Ass1m, o que há em andsmento, com
essas mgerênclas, é realmente uma disputa
estratégica no Ambito de geopollbca mundllll, da qual: - de um lado estão os palses
dasenvohndos que pmcuram mobilizar o
nosso Pais em suas ações de desenvolvimento de Amaz6nia, certamente paJa mantê-la Intocável, a fim de que possam explonila no futuro: - de outro lado, o nosso Pais,
que nlio se deve deucar •mobilizar, plan8J8ndo e executando a sua ocupação raciOnal e
o seu desenvolvimento sustantával.
A problamállca de Amaz&ua, que mobiliza atualmente grande parte da mldia internaciOnal contra o Brasd, é conseqilente
da eXIstência na reg1io dos denominados
delitos transnac•onais, taiS como as agressiias ao me1o amb1ente, os problemas mdlgenas, o nauicotnlf•cc e a segurança e os
direftos à IIOIIPe da terra pelas minonas
que lá residem, entre outros. A eliminação
desses delitos faz parte das premssas de

da prábCB dos refendas cnmes transn&CionBIS na região. E ISso envolve questões de
soberama naciOnal
Ma1s ad•ante, Sr. Presidenta, nas consideraçõ-

es fina1s- e vou apenas ler uma, para que V. Ex"
ma perdoe por ter uHrapassado o tempo, o que
não devena lazer, mas o perdão é conced1do por
antecipação -. relata o General Rubens Bayma
Denys:
A ocupação e o desenvolvimento da
Amazõma fazem parte de urna manobra
geopolibCB naciOnal de lnteg18Ção do temtóno bras1leiro. É a úft1ma grande região a ser
realmente integrada ao restante do Pais.
Urge acelenu a sua ocupação, preservando
os seus ecossiStemas, a fim de que não se
pense que ela, por se encontrar VllZIII, não
pertence a ninguém. É a ,ronte1ra do futuro"
que, integrada e desenvolvida, propon:ionará ao Bras11 a à Nação a alme)Bda posiÇão
de grandeza.

Sr. Presidente, lamento que não S8J8 passivai,
num terriS desta natureza, discorrer e mostrar atas,
talos, a fim de que se 1nd1quem cammhos a se apontem soluçiias.
Ao final, deVO l'llgiSirar que a AmazCnla é nossa, do Bl'llllll. Nós, os brasileiros, é que devemos dilar regras, impor condiÇÕeS para resguardar a sua
sobaraniB.
Enquanto 1sso for possível, Sr. Presidente,
através de vozes que se têm leito ouvir no Brasil
inteiro, tenho certeza de que a mmha vinda à tribuna não será dasnecessána, não será inconsequente, porque lá fora ecoarão os ecoe de prote&tc
a aqUI dentro a nossa defesa será •nallerável a 1118balável.
Agradeço a V. Ex" e redaro o req~Nnmento
para que V. Ex", na fonns regimental, faça men:ã a
este seu colega daterm•nando que se publique, na
Integra, o documento no Dllirlo do Senado.
M.uito obrigado.

DOCUJIENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU~
NUNCIAIIENTO:

conviVIO a equlíbrio riSS lelações entre Eslados, segundo dlames "da nova ordem nlema-

cional".
Entende-se ass1m que, se a problemáIICB da Amazõna é um problema mundial,
ela é uma questão ITllllor para o Brasil. Os
países d-nvohlldos apontam nossas wlnarabllldades na AmazõniB, consequentes
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ca• • Samuel Banctumol denomrna essa questão da •A srndrome

do Capdólro• FOI a partir dessa .8DOC8' que pa$S8lill'11 a ser maiS
uphatas as nagaDYas de empréStimos para a construção de rodovias a da USinas hldrelelneas na r~~q~ão, por parte dos bancos
rntamaaonars da fomento, parbculannanta do BIRO O presedente
dessa banco havia recebido do Senador Kastan uma carta, CUIB
cópia arçulou em Brasrlta nessa ocasrão, recomendando a negativa da emprestiiT'IDS para realiZaÇão de obraS da 11fraestrutura na
1'89'ão amazórnca
Em 1989, ocorreu a aluação da parlamanlaraS europeus
1untD é Coml.l'lldada Economca Europae, no sentido da l"'terromper o Prqato Grande C8rafas da Forma a ~nbr a exploraçlo or-

ganzada da nossa nquaza mneral
A.nda em 1989, conbma relato do Senador Samey, publicado em O Gl-. de dcmngo, 18 Jul de 1993, o P....-.m da
França ccnvtdou o Presldenle do Brasil opera parllelpar da

wna

reLI'IIão do Grupo do'lS sete em Amstardan, CUJ11 finalidade era
IOllllannos dai- aos org11111smos ••t••naclllr181S ( por atas), sob a rnvocação ecolõg1C8, parta da nossos clraiOS re-

latiVOS .t. preservação dOS ecoss.stemas amaz6rncos, permitindolhas. asam. ditar normas sobre o aprovertamenlo dos nossos recursos natura~s O •Presdante Mltterrand foi SlnC8I'O a declarou
-os detentores da floresta amazõmca devem racanhaear que sua
IICibolanla !IOilAI ala é relatiwa" O alUai
EsladaS Unidos da Arnérk:a, o Sr AI Gora. JUibficava o seu ponto da
. . - "A -.stação é 11111Cndllllval a canst11u1 uma ....,...
tragédias da hiSiona• "() que não é bem verdade•, concluiS o autar essa relatos
Nessa mesma reunllo da Grupo doS Sele, o chanceler
da Allrnanha, Sr Helmut Kohl drsse que os palsas que fonnam
o refendo grupo precasarn fazer um acordo com o governo bnl·
••ro. para que se estabeleçam normas sobre a adrnnstração
da Amazónia Dafandaam uma estranha tese da •defesa com·
patblhada do meto amb•.u&•, atravtlie de uma. estrutura su·
pranac~onal que tena direito de mteMr am nossos assuntos ...

Vlce-Po--

-

os-

Recentemente, temos notaaas de que o Sr AI Gore de·
darou que o Governo br&ltleuo deve se convencer de que a
Amaz6rua nlo é um pab1rn6mo só do Bnlsll e que a sua preservoçilo d o v e - - - " " ' "
poisas que ]XXIarn
~

Aa ONG 1n1ernaaonats. sem WiipUIIiSIOS com os daattos
da autodatarmnaçAo das ,..çõ&s e dos estados, PIUIIIOW8m moda k>rmaçao da op.n1ilo mundial em l1llaçilo à Amazó·

ma.

em diferentes pauses 4esenvolvados, segundo os anteres·
ses própnos e acMias que tiatendem AIQW1S desHs rncMmen·
tas procuram criar um co.so de que a Amaz6nia é um bem
da tHmandade e o Brasa!
tem capacadade para preseM·
la Um dos meaos utilizados tem Sido a colàcaçlo de mlmaros de
~
disposiÇão do publico paaa emibr opnlo a reapeilo
-queslio

tJão

a

A - n l a IIIIC!mwle a
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polatacabrasdeara essespaases atravesdedeclaraçõesdeseus
governantesoupormeao de ações de ONG ambem e dalicullam
as ações nacaonaas na ocupação e exploração dos recursos da
r&glilo

Assim, o que hé em andamento, com essas angerênclas. é
realmente uma diSput» astraleglca no Amtntt. mWidlal, na qual. da um lado. estão os paasas desenvolvdos que procuram mobdt, . o nosso Pais em suas açõas da desanvoMmanlo da Arnaz6.
niB, certamente para mantê-la aniOCivel a ftm de que possam expiOrá-la no futuro, - da outro ladO o nosso P81s que não se deve
~a uacutando a sua ..,....,;ia no:lonal a o seu dasanvolwnanlo sustenllival

-11110bd1zar.

A probl..,._ da Arnazóna. q u e . . - · grande parte da madiB anternaaof'IBI canb'a o Brasil. é conaaqoante cta aXISIInaa na reglio dOS denornnados dalibl lranlnaaoras. taB corno as agressões ao mato amt..ante, os Jioblai&S 11"1d._, o ...-.IJico a a segurança a os d i - à -

da

tena pelas mnonas que lé I'8Sidam, entre outro& A ellrnnação
deSSeS delitos laz parte das premssas da COI"MVIO a aq~o~llbno
nas ralações entre Estados segundo datames da •nova ardam nlamaCIOnal"

Enlllnda·se assun que H a problamitica da Amaz6ma 6
um problema rnundaal, ala é uma questão rnBIOI' para o Brasil
os pa1sas dasenvolvtdos apontam nossas wlnaaab Idades ra
AmaZónia, conseqOantes da prábca dos referidos crii'I'I8S trwiSnBCIOI'IBIS na 111g1ão E. ISSO envolve quest5as da 'IGbamnla

-

'*

Vale ~LI apresentar o sagu11111 concedO a raspe11Er
- o supremo poder de wn pala

A -

como 8SIIIdo auiOnomo - ldanldlca._ cam a IIWIUiallção da •IIIBII!Jibllldado da nação, fazendo - · -

da seu trarnt6no. a genarahdada da suas deds688, assegurada a laeuldade da autodalel'll'lna e de COI'Mver com as da1'1'181s nações em termos de aguafdade de
clllailos.

a-Enlnllanlio,-----nU-

Sabemos nos, brasileiros, ser lntoii a18SIIIllllll o dlniiiD da ao-

- d e NaçAoEla • pouto lnlograntiO do patrlml!l110 naaonal
....,aeaoGovwno_a _ _ de_mM
allcaz O - C I O

e l a - - - , _ nogiiD, klli>-

Q&i6118illloa-..naaêla8êCIIdam,

IDa-

A~--na-idade,_...

pano-1111111_....
selaz .-..,ela

eallcaza açiio _....,_,anda ala
forma a poder......._ a coibir-~~

-...,._aomaio-.e---111• . 11 UII'1BICIOnBis

Hilque-bamo-decasa.Sa_o_de
- - camo..-laiiÇ&IIIkJS_O...,_cfe-

mundial

Esses fatos. tanto os do passado, quanto os do presente,
lazem parta dos ]ogoa de lnlentsse da - · - mundial A
MIOZ6ma é a ultima n~g~l!lo do globo IIIIT8Sint que se aprosanta
como um relanvo vaz10 demográfico com fabuloso potencral de

nquezas bem m81s atreente do que a Antárbca Por essa ra·
zio. despena o Interessa do paases maas desenvolvidos que
envtdam esforços para usutruar de uma forma ou de outra,
dos seus recursos Nlo podendo fazê-lo por restnç6es da

sanvolvido a S\8 miiiOI' rasponsablidada, que é 001141Duada. pelO
ablll nlvel da po1uç1o do mao ambiente, com os d
, • consaqúanles na canada de DZÓI'IO e o aumento da laa!p&latura no
glabol8miSinl

"""*'

A poliiiCa """""""'· após a
ra~ornl~Uçiio
raalazada em 1998, f011mptantada apanas em seu esl:llgao nc:aat
Os ~ . - ... da liacahzaçilo a acompanllameiiiO desaa
poUbea não tiVeram a ancramancaçio adequada - lbama, Fw..::!.
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRIMEIRO
VJCE:PRESIDENTE, NO EXERCI'CIO DA
PRESJD!NCIA DO SENADO FEDERAL
SENADOR GERALDO IIELO
21 da maio de 1998
III - Sessão deliberaliva

10h - Mossa da 3IJii doa do falecimento do Deputado
Luos Eduardo Magalhães, a cormte da MDiretora da Câmara•
Locsl: Salii.o Nobre
11 h - Sessão do Congresso NIIC10IIIII
15h- Despachos no gabinete '

018 22 de ma10
III - Abertura da Sessão do Senado e Prasidêi'ICIB
dos Trabalhos
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Ata da 541 Sessão Não Deliberativa
em 25 de maio de 1998
4 11 Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura
Presidencia do Sr.: Geraldo Melo.
(II'IICia- a sessão

a_.,_

O

aberta

SR.~

as 14 hDtas e 30 mmufOS}
(Geraldo Melo)- Dac1aJo

Sob a poalaÇio de Deus. inociarnDB nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENT1: (Geraldo Melo) - Esgo.
tou-se, sexta-feira última, o pruo praonslu no art. 91,
§ 3", do ~ 1..-no, sem que tanha sido nlelposlo I8CWIIO no senbdo da apniCIBÇio, pelo Ple-

nário, do PIOj8ID da let do Senado ri' 71, de 1998,
da autona do Sanador Sérgoo Machado, que rdlera a
radaçlo do art. 108 da let ri' 9.503, da 1997. que
. - . . o Código da TrAnsilu Brasileiro, para o fim da
rnclurr na lllllC'IIl co ol81idada pnwisla para o transporlia de PBABII"'IOS em vaículo da carga ou mato a hipóllaee de aazanal da demanda por transporte ooleliwu de ~ r•gaoo.
Tendo sido aprovada am aprac!IIÇiio -au.iva pala Con · fico de Constiluçiio, Jllllliça e Cidadema, a matdria vai i CAmara dos Oapullldos.
O SR. PRE81DEN7'E (Getaldo Melo) - A palavra aatá franqueada a quem dela queira fazer . - .
(Pausa.)
Nertun Sr. Seualfoo cfesaJa "'-uao ela palavia.
O Sr. Senador Júlio Campos e a &-. Senadora
BBeo-oedldlla da Sillla anvieram lf...,..,_ i U.. para
_ , pibl''lllfns ,.. forma do ~ no art. 203
do~~~~~ lnlamo.
S. Ex"s. 8illfla atendidos.
O SR. oiÚUO CAMPOS (PR. - MT) - Sr. Pta-

sidanle, s.-a. e Srs.. ~. 110f • • que o
Banco Cenlnll do Brasil- ac ·est~t _._Ido negõc.- no man:ado", pron1111811do a wnda fUIUnl da dólluas, a 1m da coulomar a •coança de que o Blasil
poderia suc:unDr i crise provocada pala Ásia, dasvalonzando o .....
O praocupanle, no caao, como ,_ adverte am
ar11g0 para a Folha o Dr. Juo Saddl, eapecoalisla em Di18i10 Econórroco pala Uni-llilfada de
São Paulo - USP, é que o Banco Cenlral. sem I'I'IIIJOo
,.. sat181açi!es, pai1JC1pe da wnda da COI IIi ateM de
dólal88 no 11iiiii:Bdo da futuros, embora sob a austificalnla de COirmater os agerda ll'llerllsssdo8 ,.. dasvalorização do real.

.._.....,nle"'

Reportando-Se a edilonal do mesmo panódico,
que apontava como grave o falo da o Banco 11r axtrapolado os lrmrtes da Bolsa da Mercadonas • FuluIOS- BM&F, o articulista formula crfbcas à medida,
pelo seu "baalro nível da lranspaJência, dando a af.
guns lfeterrronaclos bancos urna mloomaçio pnvilegl8da".

Sanam. portsniD, prooadanles as ~De&
com o modo de agrr do Banco Central, aobNiudo
num s-lmanc:etro que se adepia ao feor61ii&G

da glohahzação da mercados, ,.. p-IYal poeiçio
da ·...,....rbo da uma futuoa cnse, que.,.._ lnamelfáwol" •

TenHIB alógoca dessa argumanlaçio _,., - sustadooa. poos apenas,_ mercados rnllarr-=iaolllia
da futuros da cAmbio lnlnlila a fanlútica da
5,78 trlhãas lfe cl6laras. clali&o18illa. cam rnlr*rD ou

........,LOilbaEdaso:dal

...........," .. 'll:iM.

Essa fragllrclacla
o _,..., da - inlllllir
6
"num a.-.al d . . ' da polftlca i1101111Mria", pnllllldeildo 1888ovas e dep\sllo compuls6rio. nldaeconto e opeoaçãae de men:ado abedD. aulgado "muito pouco afeiiVo dlanle das moedas ~lallvae •
voléleos" elo mercado financairc mundial.
Dessa forma. "a n rt'iiCOB em qoaar uaar os
mesmos instrull'&llos par.- um equivoco ~
porcoonel". Todavia, a llirlallva de eomlbar , _
~·
111811:8do IIII fuluras, "nlo poda
ser ~. ,.. QXI8Igi1llda oponiio do Dr. Jairo
Saddr.

-o

Dai dacluzir que o Banco Cenlnll - . . .....
preparado para 81ih&dar O futuro. A COII ..... pala
límpida l8definrçãD IIII _ . ..-rgos ......... ....
e, pnncipalmenla, "pelo MI hlt :onanlu do que o
PafSIIIIPBIBde_ ..... ilfedaiiU ti'
progn «JS.
b lmpoaU pela gWeh? •.
Na -.lualillada de alaqlle ...,_.....,., à
moeda nacional, •o Banco Central daw IIWI8jar oulros ~ podeJosos, fazendo . - IIII - · . o que é..,...., e am qualquM lugar, um

-.am-.dos

r

posiCiCiflariiB 11111!M1.

AD reWs, "um banco cen1n11 c1ew ser piÓ-ellvo", exa-ldo a politica ideal IIII ....,. Vlgillncia e
méxima supeMSão do llilillama, am face de n1o se
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ter amda IIMHIIado alguma COIS& melhor para en-

' - a s cnsas ....._.._

É~. 1aftlém, - r os COIICIIIIaS comuns de 8X81Cicio da politic:a tnOIIIIIária e dos mecanismos de P•oteçio niCioa:unilmica. além de atendar às Mel ridm'es de um esquena&p~morado de
fisc:abaçin, tão llficaE quaniD elativo. Pl'irlcipalnwnte, deva-se cuidar da exislêlicia de •una lllgUiaiMntaçio prudanCiaJ CIIBMide e COiiijiiilf1.el COIII a nlllliclllde dos man:ados narclepeiidentea geogmlica-

-e

ll'dilgnldoa~".

Por maialas que sejam as crillcas, nio há •soluçio siliiplas para a folia finallcaonl", - o arbculisla. Por illeo, .......... • llllllliidede IIIDillllllria
camo zeladooa da e4 llili«'Bde da moeda e g11111111idora da aficiêi leia dos I I ii&B e ii18ICIIIIos IIIDI181á·
rios poda ser um bom c:omaço•.
Nia ..... aulicienla. pcrim. que o Banca Centralll'lfOIII. as allamatill88 da sua ah"Ção no mercado de fuluniB; anlll8, dawt ... I8COI.:.:.do pela
prMca de aua politica 11101MIIi6rlll e pela ciiUa deleaa
da naeda, run dali n. .uho COI I 111a e ~~~~~~
dor da
Em .-uma. aillliide que a pr11p0111a da llllorma do Banca Cerllnll "nlo se eaga1a COIII a nlgUiamaililçllo do arllgo 182 da ConlllluÇio de 1888",
r.- com a . . ca~lfaaai8Qio ao IIUido gtot-llzprtn.,
-com um s· t •• filllliacaiiU torta e contilival e uma
-idade I'IIDIIIII6ria que IDdos ...........
Com- nllaciuilidasiiiZiilla, deixa tegiabada &pi~ de que "o Bnlllll ciiMiria COIIIBÇBi, 8MI
. . - e - P"P' ' ,.., a parar no fulu111 do Ban-

a......,.

co Canbal".
De8canailla1Widll a ilania ou ameaça daella,...
fa611cia, • • - - l l a r que o 11~ editarial da Falha • ILPaulo apan111 a avidloicia de
que o Banca Canlnll ll8lá ra hnndo nag5 cm no
u•cado fulu111, a fim de "avilllr a ~ no
moeda blasilaiiB. Quando se apoa111 na ala do dólar,
é alnal de que há da&oui 11iai ça no _..., na pillda do
seu valor.
pnlprio
esclaraCe que o Banca Cen-

trai

o

i:lgll ••• cu

,_

daquela
dllavalanmçlo do

prKBW8f

-.nema
para que dalena•..- a
fnlnle à moeda norlll-arneri-

CIIIIL

Recai"'- o )01'1181 que a pram
e da VWida
fulul& de dólar tem. epaJincie de "eçiio metlólia".
Coln. no antanlo, maiol88 ~do BC _..
ca daileee IIIIICIIdina..., 118111J118 que Cllll8idel8dos
da niÚIIIIO inlarnaa para a - - do Pela, de

-'a que a opnão púbiiC8 detenha serr.,re o conheCimento total da deabnação desses I8CLI._.
Compreende se, Sr"s. e SIS. Senadol88, que
sucanas deapertem as p!eCICUpeçiias de
quenlas procu~am zeler pelos 1 der essas ecau6micos do Paie e deleuder o bem ntar social de aua
genle. Cumpre-.-, pcrim. COIICI!der 80 Gavamo O
cnidiiD de permanecer confiando no acerto de· euas
medidaa, que, no caao, se dncionem à segura m1181Çiio do Brasil no plllf8ID de glohebaçin da economia.
E ter ocmo cei1o que o PAISidenle Famendo
Henrique Cardoso bem o . . - . por seu lnlnqiiUizedor cornpillllll8ll de peniiPIIIII1Ie def.a da Naçlo. ente1 idendo, como aqui ragtStrou, que •a globei"IZBÇAo é um fato, é um pn1 cuso". E que, ante
a fatalidade da exclusão, o Pala, que tem sido capaz de "reagir aos desafios do mundo aluai", eleve
encontrar "uma manen de entrar nela positiva-

menta".
EiB o qua lfnhemos a dizer.
A SRA. IIENEIXTA DA SILVA (BfacoiPT- RJ)
-Sr. P1iiiiidowiiP. Sl"s. e SnL Seialalea, não poderia clabcar de I;" llller O Dia da Álrica.
dela, 25
de mPWI, lembra que, 111111111 dia, no eno de 11163, lrin-

e-

taelllschelwdeE I ·a,IPpi
-dee1'189iiee micenee,.......,.. a "CCIIIa Afticela" em AddieAbebs, -••ido o~ de ee uni..., em IDmo
da unidllde • da lilertaçlo do COIIIInallla. 08 pnnclpiae daeee clacunaiiD falam: igl•'dade enlnt 08 Eetedoe, niD lligPiêiiCI8 ... .......... nlllprliID à aabarania lliiiilurial, lallalioido o deeejo de livrar
• Alrica da illijAiweçiiD • api'lll 'io, o legado de RécUas da cab4re;"" A 1121LIIIi111ÇIU das rapre........... dos piMIP . . . . _ lllllelia o deeejo de 1- O COID&M da Opi
-., eaplolaçAD e humiIIIÇio, para ..... triunfar • juali;a • o dinliiD dos
povw em 1111111* seu pn5prio dealino..

-·--por-

l.aiillnlda
lragédiee .......
ou p o r - giBI1III. que delxMI ... oliee de.,.._,
a - Mie ÁMae, cam a;l'as. ll8lá em
segundo pleno nae prlaridadee dee giBiidea pcdnciee e en1nt 08 pefeee do Ten:einl Mundo.
Ainda 11 FOR mui1D dilltanlae deqliPie ideal
nlllll ' lia em 1948 pele Ar ,...,. .• GeiBI dee
Naçiies UIWiee, na Dlll:laiiiÇIIa llniwlrslll doe Ditaira. diJ lbJaiL a clignldede oaa118 a 1Ddo ser hu-

mano. ..., duaiiDe lll8lianáwB, a libeldada de pafa-

de cnJnÇa, a JU8]IÇa. a paz. o mpério da 1et, a
p!llliillÇão de nlf!l9ães IIII!IÃ I enlnt PP l"i8ÇDea. O
~ _ , . . , _ C0111fi96ee da vida para
10doa oa homens e mulheias.
VIII,

· ~~ llt

·i

I .•

~JI~

·

lt.f

hrH tUbnl H1l UnlH 11
IJl,!t.lfl·l ~illf iÍ
ilr~· i

t' •t 1I III ~ft ~ ~.
w··w·i-IU
!
f.It
h'
t
r,;tmw
~!w·
··~~~~··
.Jf:IHU,t.HJM,tlitllh;I:S~tl amil dt:.!H I;
-

11

IIi•

..

•

!

ranos afncanos sob o plelexlo de CIVIliZálos. Como raspettar os negros braSileiRIS na
anura em que os JOITIBIS ing'- e francesas vanglonavam as virtudes dos colonos
brancos, pcontos a livrar a Álnca do atraso
dos alncanos?
Agora o quadro pode começar a roodar: os grandllls estadistas africanos lljUdam
a reabilitar a magem do negro, dos alroamaricll.-, dos afro-braSileiros. Grandes
homens como Mandela. Como Kali Aman,
eatadiSia do mundo, grande sébio. gente
fina,
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Quero deixar aqui o meu apelo mais sn:ero
para que todos se engajem nessa lula de •bettação
polítiCa e ecou6ruica dos povos africanos. Que o dra
Vlllle e anco de 1111110 nio seja apenas IIIBIS uma
dela a ralernblamxB. Que Sllfll um marco nas mentes e corações de IDdaa IIÓS, que qlilliar- ..,. tuna.dade cigne, ll1ll8ma, livnl e san
i11Qi1es.
Era o que eu linha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - Nade
IIIBIS havendo a tratar, a Pl&lldlncia vai .,_,.., os
lnlbalhoa, lembrando às Senhoras e Senlionls Selilldoral que
da -ao delbaraliva onlin6rie de llllillllhl, • _._..... às 14 horas • 30 -

disca•••

_ISiar,

las,aseguna

ORDEM DO DIA

_,_

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTTTl.IÇÃO N" 28, DE 1996

Segundo dia da dka•alo, em segundo lumo,
de Praposa da Emenda ê Cona111uiçi1o ri' 28, da
11196. lllndo como jllirnaõm lignalüo o Senador
Mrlillo Miranda. que ~ra a rad8çio do ert. fi' de
Conalllulçlo Fedaral (h:lur. lllilnl os dlraitoe sociais,
o dinlilo • moradia), lllndo
Prua:er,._.,., sob ri' 279, da 1997, da Comillaio da Conallluição, Juabça • Cidadania, Relator: Senador Romllu Tuma.

-lPROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N" 32, DE 1996
Sagundo dia de c.'isa=ão, em segundo turno,

de Proposta da Emenda ê Cona1ituiçAo ri' 32, da
1996, 1ando como pnmaro llglilil6rio o Senador Antono Carlos MegeJt' que aliara a l8dai;ão dos §§ 1°
e 2" do art.. 143 de Cons111u1Çio Federal (senriço civil
obrigatório). tendo

Parecer, sob n• 242. de 1998, de Consbtuição,
JusbÇa e Crdadanra, Relator: Senador Romeu Tuma.
oler_,ldo a ralação para o segurldo turno.

-3PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTTTUIÇÃO N" 2, DE 1995
(TIBiiii1ando em COIIJUnto com as Praposllls de
Emenda ê Consblurção n"s 3 e 1 O, de 1995;
18 e 34, de 1997; 9, 12, 13. 14, da 1998)
Primeiro dia de diSCUssão, em p 1 rl8im turno,
da Praposta de Emende ê Consbtuição ri' 2, de
1995, tendo como primeiro srgnal6rio o SeriBdor Ronaldo Cunha Lma. que aHere diapositivos que menaona da Conslduiçio Federal (rmunidade parlamantar),lllndo
Parecer, sob n" 283, de 1998, da Cou ·a são de
Consbtuição, Justiça e Cadedania, Relator: Senador Joaé Fogaça, lavorével, nos termos da Emende ri' 1-CCJ (subslitutivo) que apreaenta.

-4PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N" 3, DE 1995
(Trarnilando em conjunto com as Pro,.astes da
Emenda ê Conatituiçio n"s 2 e 10, da 1995;
18 e 34, da 1997; 9, 12, 13. 14, da 1998)

Primeiro da da ã..,=sin, em pimaila turno,
de Proposta de Emenda ê Conetituiçlo ri' 3. de
1995. tendo como pmuerro lllgllld4rio·o Serl8dor Pedro Simon, que aliara o IIII.. 53 de Conslituiçlo Federal rmunidade parlamanlar).

-·-

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTTTUIÇAo N" 10, DE 1995
(TIBIIIdando em conjunto com as Praposllls de
Emenda ê Conatituiçiio n"s 2 e 3, de 1995;
. 18 e 34, de 1997; 9, 12, 13 e 14, da 1998)
Primeiro dia de dlea•ão, am prim&ro tu,...
no,da Proposta de Emenda ê ConslituiçiO ri' 10. de
1995, 1ando como primeiro signalmio o Sanador Nev
Suassuna, que altera disposlllvol que n•ICial• de
ConsbturçAo Federal (ii1XInrdede prulamenlar).

-·-

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N" 18, DE 1997
(TIBIIIdando em conjunto com as Praposllls de
Emenda ê Constiluiçio n"s 2, 3 e 10 de 1995;
34, de 1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998)
Primerro dia de discussão, em pl'imello turno.
da Pmpoeta de Emenda ê Conslitulção n" 18, de
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1997, tando como pnmaoro sognllláno o Senador Ronaldo Cunha Uma. que altera a Mdaçio da ali._ b
do II1CI80 XXXVII do art. 5" da ~o Fedenol

do art. 55 da ConstotuoçAo Federal e d6 oubas pnwi-

dênc:oas fomunodade parlamentar).

_,,_

(lmlnidade paJiamentar).

PROPOSTA DE EMENDA

-7-

À CONSTITUIÇÃO III" 14, DE 1998
{TIIIII'IIIando em conjunto com as Poapostas de
Emenda à Canstiluição n's 2, 3 ii 10 de 1985;

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTJTUIÇÃO III" 34, DE 11197
{Tnundando em conjuniiO com as PR~!X*BS de

Emenda à Conlllilulçlo n"s 2, 3 a10, de 18115;
18. 34, da 1897; 9, 12, 13. 14, da 1998)

Pnmaoro doa da discloeaiiD, em pnmao10 Uno.
da Proposta de Emenda à Conllblui(:io rf' 34, da
1997, tendo como poimillro sognaléno o Sanador
C8lloa Wilson, que altara o art. 55 da Cona111ui;1o
Fadanll. (lll'llftdada pallamantar)

-·-

18 e 34, de 1997; 9, 12 e 13 de 1998)
Primeiro dia da discll88ãO, em prlrraD turno,
da Prtlp011a da Emenda à Consliluoçlo rf' 14, da
19118, !ando como primaom sognalério a
Odaclr Soaras. que altara o § 1• do art. 53 da eon.
liluiçAa Federal, da modo a reslliiQII"...,..- enmas de calú11111, injolrla ii clllarnaçio a iiiliglncia da
auloriDção das owpacli- casas para o ;.~g~rr,.,,.

Sei__.

ID da psrlamenlar pelo STF.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTlT\JIÇÃO N" 9, DE 1988
{Tnundando em -.juniiO com as ProF lU da
Emanda à Conatiluiçilo n"s 2, 3 a10, de 18115;
18 a 34, 1997; 12,13 a14 da 1988)
Primailo doa da dieaoedo, em primaom turno,
da PRipilllbl da Emenda à Conat1tuic;Ao ri' 9, da
111118, tendo pr'.malro ~ o SMador
Joaé Sana, que altara o art. 53 da CoMIIIuiçAo
Federal, que diap6e llobra a imunodada palta-

-·-

menlllr.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTTTUIÇAD N" 12, DE 1988
{Tnuri•ldo em_.._, com as Pn....- da
Emanda à Canllllul;lo rl's 2,3. 10, da 1185;
188 34, da 1997; 9,13&14, de 1998)
Primeiro dia da dlscnssio, em pomeiro tumo,
da Plapaala da Emanda .. Canstlluiçlo ri' 12, da
19118, tendo como pohllllilo llignalério o Sanador Barnado Clllnl, que..,_,'* pouégnllo ao .rt. 63 da
ean.tiluiçAa Fedallll • dé outras pollllldllocias (lnursdada~.

-10PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTlT\JIÇÃO N" 13, DE 1988
{Tramitando em_..,.,., com as Pl•ij c ' 1 da

Emanda à Canllilulçllo rl's 2, 3 e10, da 1995;
18. 34, da 1997; 9, 12. 14, da 1998)
Prlmai10 ela da doscussiiD, em primaiiD turno,
da Proposta da Emenda à Canltiluiçio ri' 13, da
111118, tendo como prinMwo 8lllfllll*lo o Sei__. Barlwdo Cablal. que d6 nova .-daçlo - H P a 3"

-12PROJETO DE LEI DA cAMARA III" 74, DE 1997
(Em owgima da urglrocia. nos ...,.,. do
Requarirnarm ri' 347, da 1988- art. 336, b)
PrqaiD da Lei ela Clmara ri' 74, da 1997 (rf'
3.54IIIIJ7, na Casa da ongam), que dilplia aaln a
...... IÇio gnodual da frala aficial da . . . . . dé

-

pnMdlroclu, lendo

p . _ elas Con · · • • de Asaurn SociU
a da SsrviÇOII da lnlra-EIItrutunl (j6. v*daa pelas
Conwlaãas).
(Dapancldallllnlldoia da

~

ela

Canatiluição, Jlllllil;a. ~)

-13PROJETO DE RES0LUÇAo III" 40, DE 1111111

"""""io.

em turno único, do Pnljalo da Ra•oluçlo rf' 40. da 1111111 (apr 1-rrto pala Colrl !lo
e aB8IIf'IID& E=llllr•*-· como--=luslodaaau Parf' 215, da 111118, Aslalur, Sli.U l.dâo Ak*ltaoa), que - a o Eslado da MaiD a.- a conlndar ClpilfiiÇ6o da ralirwlclan8IID da dividas rnabi-

li6ria

ii

con1n11ua1 do Eslado,

OJilbidO de W1'1

'o, praili

~ no
J" d e _ _ , , con-

IC'Ii'laçAo e ralinanciamaniD da dividas a no 111nno
adlbvo da RH~ ao conbaiD, callltw:sdoll com
a Unllla, oWjWIIMoalllil, em 11 da JUlho a 18 da
dazeriw da 1997, com base no Piul Dl9 da
acordo formado entre a Uniio e o Govamo do Estado de MaiD GIOSBO, no lmbdo do ......... da
Apoio à ReMtluluraçAD a ao Ajusta FI'CIII dos &-

,_.,._
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-14PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 41, DE 1998
Disr:usão, em tumo lÍRICO, do P!DJ810 de Resolução n" 41, de 1998 (apresentado pela ComiSSão
de Assuntas Econõmlcos como conclusão de seu
Pa..-r n" 216, de 1988, Relator: Senador Lúcio Al-

cântala), que autonza o Estado de Mato Grosso a
transfanr para a Caora Ecouõmica Federal - CEF
seus débitos JUnto às instituÇI!es ~ras que • ·
pac;r-. com o aval da União, no Ambilo do Programa de Apooo à ~ração e ao Ajuste Fa:al
dos Estados, no valor lolal de duzentos e oitenla e
seiS mlhiles, oilucei 11\Js e - - e I10W! rml, cinqiienla e dois ,... e ch!Qenta e um ~. apurado em 28 de fewnltro de 1'1197.

-15PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 45, DE 1998

Discussão, em turno linico, do Prqeto de ResoluqAo ri' 45, de 1998 (~ pela ComissAo
de Aasunl\ls Ecou6rnicos como conclusão de seu
P . - ri' 226, de 191, Relator: Seuedor Lúcio AIcAntara), que autoria o Estado de Mato Grosso a
operação de Clécfllo consubslanciada no
Contraio de Aberlum de Crédito e de Compra e Venda de A~ celebrado en1re a Uniio, o Estado de
Mato G1011110 e o Banco do Estado de Mato Grosso
S/A- BEMAT, em 16 da dezanbro de 1'1197, ao arnpmdo do Programa de Apaoo à Re.tndumção e ao

ATA DA 4111 SESSÃO DEUBERA11VA ORIJINNu.

REA' JZADA Ell13 DE MAIO DE 11111&
no DSF, de 14 de maoo de 1998)
RETIRCAÇÃO

(PubliCada

À pãgona 08202, 1° coluna, Item 4 da Ordem
do Dia. Doscussão, em turno únoco, do Projeto de lei
da CAmara n" 81, de 1996 (n• 54195, na Case de
Origem), que dá nova A'dação ao art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e delemlna outra poovodflo ocias (prescrição de dooelto de ação) ...

Onde•l6:
é a seguonte a maléna apoovada:
DE LEI DA cAMARA Hl81, DE 1998
~

é. a saguonte a matána apoovada:
PROJETO DE LS DA cAIIARA NR 81, DE 1118
ATA DA 4111 SESSÃO NAo-0EUBERAT1VA,
REA' IZADA Ell 15 DE IIAIO DE 1118
(Publocada no DSF, de 16 de maoo de 1998
REnFICAÇÃO
À polgina ri' 8.465, na leilum de paracar cía Co1111811io Diretooa sobra o PrajeiD de ResoluçÃo ... 25,
de 1'1197, de auloiia do Senador Coutinho Jorge, que
allenl a denominaçio e a estoutum da Consulroria
de~ e dá ilUIIaa provldlntiaa:

Ajuste F18C81 dos Elllados.

-11PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 46, DE 1998

Dillcl•sio, em turno únco, do ProjaiD de Resoluçio ri' 46, de 188 ~ pela Comhe'o
de AssuNos ECOi o6o1icos como conclusio de seu
Pa..-r ri' ~. de 1998, Relator: Senador José Fogaça), que auiDriza o Estado de Senta Catanna a
tmnelenr para a Caixa Eoon6mlca Federal - CEF
seus débitos junto às llllliluJções financeoras que especdica. com o aval da Ulllio, no lmbito do Programa da Apoio à ~ração e ao Ajus1e Fa:al
dos Estados, no valor. de cento e sete mlhões,
otlocenl\ls e vinte e qujdro mU, cento e 11011'1!1ola e
doiS reeos e -nra elollo cenra-. apurado em
28 de lewoeiro de 1'1197.
O SR. PRESlDENrE (Geraldo Melo) - Está
encenada a sessão.

Onde•lt:
PARECER N" Z72, DE 1918
(Da

eo--·

"o Diratom)

'•h•:

PARECER tp252, DE 1918
(Da
'o~)

eo--

AGENDA CUIIIPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
~DOR ANTONIO CARLOS IIAGAL.HlES

25518
SegunciHelnl
14:30 - SassãD Não-Delibeoativa do Senado Fedaral
15:30- Senhor Cesar Maia
1&:00 - Senhor Pedro Jack Kapaller, Prasodenle das
E~ Bloch, acompanhado do jomalosra Caolos Chagas
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Ata da 551 Sessão Deliberativa Ordinária
em 26 de maio de 1998
4 11 Sessão Legislativa Ordinária da SQê Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Carlos Patrocfnio, Nabor Júnior e Eduardo Suplicy
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE
"RESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdlas Nw:on•"IID- ArCamo CaJias MagaNas \ntonoo Carlos Valadaoes - Aotmdo Porto - Artur da
T avola - BeiJo Parga - Benadda da Solva - Bem Va·

·as - Bernardo Cabral - Caotos Bezana - Carlos Pa.roconoo - Casoldo Maldaner - Coutinho Jorga - Djalma Bassa - Dpllrna Falcão - Edison L.oblio - Eduar"lo Suploc:y - Elcoo Alvares - Elói Portala - Ernlloa
~mandes - Epitácoo Cafeteira - Ernandas Amonm
- Espendoão Amon - Famando Bezana - Francelino
Daoe1ra - Garaldo Melo - G11barto Miranda - Gilvam
9ooges - Gullharma Palme1ra - Hugo Napolalo 'ns Razande - Jádar Barbalho - Jallaoaon Péras João Rocha - Joal da HoHanda - Jonas PmhaiiO losaphat MaMilo - José Agnp1no - Joaé AJv. •osa B•anco - José Eduardo - José Eduardo Dlllnl
· José Fogaça - José Robarto Arruda - Jaaé Saad

Lúcoo Alcântara - Lúd10 Coalho - Mauro Mnnda Nabor Júmor - Nay Suassuna - OdaCir Soluas Osmar OIBS - Padro PNB - Pedro Smon - Remaz
Tabat - Robarto Raqulão - Romau Turna - Teolllnio
Vdala Folho - Volson Klaonublllg - WaUmgton Robarto.
O SR. PRESIDENTE (Garaldo Melo) - A a.
da poesança acuaa o comparecornanto da 86 Srs.
Senadoras. Havendo nOrnaro reg1manlal, dllclluo
abarta a sessão.
Sob a proteção de Deus. omcramos , _ trabalhos.
O Sr. Pnrne1ro Secnatáno em axarcicio, Sanador LOdoo Coelho, poocedeni à leitura do Elrpedilola.

Sarney - Lauro Campos - Laomar aunan..
1a - Leonel PBMI - Lavy Doas - Lucldoo Portela -

E lodo o saguonta:

EXPEDIENTE
MENSAGEM

':lSB

DO PRESIDENTE DA REP08ucA

MENSAGEM N.0 161, DE 1998
(N.0 608198, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal.

De confonn1dade com o an 84. mc1so \'11. da ConstituiÇão Federal, e com o
disposto no art 18, InCISO I. e nos ans 56 e 58. do Regulamemo de Pessoal do Serviço Extenor,
apro,ado pelo Decreto n2 03 325. de I" de outubro de 1986. no an 54. inctso I. almea ..a", e no art
5~. do Anexo I ao Decreto n• :! :!46. de 6 de JUnho de 1997. submeto a apreciação de Vossas
Excelências a escolha. que de5eJo fazer. do Senhor SJ;:RGIO BARCELLOS TELLES. Ministro de
Pnme1ra Classe. do Quadro Permanente. da Carreua de Diplomata. para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil JUnto a Republica Libanesa
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•os rncntú~ do Embal'ocador Serg~o

Barcellos Telles. que me mciuzu·d.t'.t a :~·.ci .•• •-.
para o desempenho dessa elevada função. constam da anexa mfonnação do Mirusteno das Relações
E-aenores

Braslita. 22

de maao de 1998

Aotõoio Carlos Magalhães

EM N• 179 /DP/ARC/G-HRE/APES

Brasilia, 22 de

mal. o

de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VYY, da constituição, e
com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do
Regulamento de Pessoal do serv1ço Exterior, aprovado pelo Decreto
n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alinea
"a", e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 06 de junho
da 1997, submeto à aprec1ação de Vossa Excelência a anexa minuta de
Mensagem ao S~nado Federal destinada à indicação do Senhor S6rgio
Bllrcel1os Tel1es,
Ministro
.ia
Primeira
Classe,
do QUadro
Permanente, da carreira da Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Libanesa.
2.
Encaminha, igualmente ea anexo, informação sobre o pais
a CUrricul1DI vitae do Embaixador Sérgio _Barca11os Tel.1-, que ,
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junta..r.te com a Mensaq- ora sUbmetida à apreciação
Excelência , serlio apresentados ao senadc. Federal para
parte de seus ilustres membros.
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ele

Va-sa
por

e~

Respeitosamente,

.,V

Sebas~ão ~Reqo Barros

Ministro de Estado,

-~ino,

das Relações EXteriores

lHFORMACÃO

CUrriculum Vitae

Embal.Xador SERGXO BARCELLOS TBI T ES
Rio de Jane1ro/RJ, 14 de abril de 1936.
Filho de Ada1l Telles e Julieta Barcellos Telles.
CPCD, lRBr.
curso de Exportaçlio de Hanufaturados, OEA, Bruxelas.
Academia Militar das Agulhas Neqras, 1954.
Faculdade de 01re1to do Rio de Jane1ro, 1955/59.

Terceiro secretário, 17 de fevereiro de 1966.
Sequndo Secretár1o, Antiqüidade, 30 de abril de 1969.
Primeiro Secretar1o, merec.1mento, 01 de janeiro de 1976.
conaelbe1ro, merec1mento, 23 de Janeiro de 1980.
Ministro de Sequnda Classe, merec1mento, 30 de junho de 1987.
Ministro de Pr1meira Classe, merecimento, 24 de junho de 1994:
Oricial de Gabinete do Ministro de Estado, 1966/67.
Aasistente do Chefe da Aas-soria de Imprensa do Gabinete,
1974/75.
Assistente do Chefe da Divisão de Transportes e ca.unicaç6es,
1975.
Cbere da Div1são de Feiras e TUr1s.a, 1986/87.
Cbere do Departamento Cultural, 1992/95.

Boqot6, Missão Transitória, 1966.
Madri, Missão Transitór1a, 1968.
Lisboa, Terceiro secretário, 1968/69.
Lisboa, Chefe do setor CUltural, 1968/71.
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Lisboa, Segundo secretário, 1969/71.
Damasco, M1ssão Trans1tór1a, 1970.
Buenos A1res, segundo Secretário, 1971/73.
Buenos Aires, Chefe do Setor Cultural, 1971/73.
Luanda, Missão Transitória, 1975.
Paris, Prime1ro Secretár1o, 1977/80.
Par1s, Chefe do Setor Cultural, 1977/80.
Tóquio, Chefe do setor Cultural e Consular, 1980/8I.
Tóquio, conselheiro, 1980/82.
Tóquio, Chefe do SECOM, 1982.
Tóquio, Encarregado de Negocies, a.i., 1982.
Moscou, conselhe1ro, 1982/86.
Moscou, Encarregado de Negocies, a.i., 1983/86.
Paris, Ministro-conselhe1ro, 1988/91.
Kuala Lumpur, Emba1xador, 1995/98.
II Feira Internac1onal de Bogota, 1966 CassessorJ.
Reun1ão da com1ssão M1sta Bras11-Por~ugal, l971 (assessor).
Congresso da UPAE, L1ma, 1976 (assessor).
Missão Espec1al aos funera1s do Pres1den~e Leon1d Ilitch
Brejnev, Moscou, 1982 (membro).
IX Reun1ão da com1ssão Intergovernamen~al Bras11-URSS para a
Cooperação
Econom1ca,
Cien~1fica
e
Tecnolog1ca,
1983
(delegado).
Missão Espec1al ao funeral do Pres1dente constant1no Chernenco,
Moscou, 1985 (membro).
Partic1pação do Bras1l na Feira Internacional de Par1s, 1986
( D1retor Geral) .
Conselho Nac1onal de Tur1smo,
Brasília, 1986/87
(membrorepresentante) •
Participação do Brasil nas Fe1ras Internac1ona1s de Hanover,
Colonia, Santiago, Buenos Aires, 1987 (Diretor Geral).
Publicações: "Encontro", Edição do Centro do Livro Brasileiro,
Lisboa, 1971. "Retrato de Marie Nivoulies", Ed1ção do Museu- às..
Arte Moderna, Buenos aires, 1973.
"Mar1e Nivoul1es", Edição do Museu de Arte de São Paulo, Assis
Chateaubr1and.
"Porto Seguto I", Edição Wildenstein, 1976.
"Pono Seguto II", Edição Distribuidora Recorã, 1986.
"Rio de Janeiro", Edição Distribuidora Recorã, 1987.
Ordem de Rio Branco, cavaleiro, Brasil.
ordem do Mérito Militar, comendador, Brasil.
Medalha Tamandaré, Bras1l.
Ordem de cr1sto, Ofic1al, Ponuga1.
Ordem do Mérito, Oficial, França.
Ordem do Sol Nascente, Comen~ador, Japão.

(Jose

So~on<os

Jún>orJ

Diretor-Geral, substituto1 do Depanamento do serv1ço Exterior
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l.ÍBA"\ju: INFORI\IACÕES BÁSICAS E REL \C"ÕE~ nn1 n Ull.-\~11
I. lntroducão
-\ proclamac:io ionna1 de maeoenaenCia do L1bano remo ma a 1° li ln~ em que sp
promulgou a onmerra Consnru•ção libanesa. mantendo-se. :::mrua.:> a tuteia '3 !·anca so!:'r~
o pa1s Em :I de novemoro ae 1943. emenaa constituCIOnal oos tim unuateramrente ao
mandato francês 'laaue1e mesmo ano. as pnnc1pa1s hderancas cnstàs e muçulmanas
acordaram os tennos ao que se denorrunana Pacto N&clonai. aocumcnto •ão-escnto
segundo o qual o L1bano se consutu1a como Estaao maeoenaente de t:no e de drre1to
reconhecia-se como nação arabe. preservando. porem. seus ,,nculos oolmcos PConõrrucos e
culturais com o Octdente. comprometia-se a adotar postçào neutra dtante <los conditos mtet
arabes e . no plano mtemo. a repamr os cargos publicas e os ruve1s de represemacão poilnca
entre os diversos grupos confessJonaJs cnstios e muçulmanos do pats. n:1 !lroonrcão dE' "
para 5. em favor dos pnmetros
Nos anos 50. a Guerra Fna adtctonou elementos •aeolo!_!lcos ao comtlle"<o quadro
:
SOCio-pohnco libanês A parttr dos anos 60. o pan-arabismo. o aorofundamemo do confuto
arabe-1sraelense e o agravamento da Questão Palestina contnbUJram para erod1r o Õ"a@ll
equ1übno amalgamado no Pacto NaciOnal. bem como pata aguçar as disputas ;onfcsSJorws
libanesas e os tnteresses dos chefes lows. levando o pa·~ em 1976. a mergulhar numa
cruenta Guerra Civil que. ao longo de I 5 anos. tomaria a a•..tondade do Poder Central e ~
arqwterura do Estado peças de ficção
3
Apos SS anos de Histona como pms mdependente. o Líbano amda apresenta
caractcnstJcas que dificultam a orgaruzação do Estado
a 1dentdicação pnmana do individuo e com a iànuha. oblctO onnc1oal de sua
lealdade e base do relactonamento soCial. o que estabelece as bases ~ara uma polinca
marcadamerne cüentebsta O poder pohuco. as oporrurudades de ascensão soc1al e as
chances de prospendade econõrruca dependem dlfetalllente do srarus fanuuar
o pnnCJpai elemento defirudor da pos1ção do mátVIauo nas esferas ponuca e soCioeconõrruca amda e a comwudade reltg~osa a que pertence O coruess1onaltsmo tende a rrunar
a idéia de Integração nactonal e coesão soCial A cultura pobttca e o cot1d1ano da soCiedade
resistem aos preceitos constltuCIOnBJs de Estado secular. Igualdade Jund1ca. umdade de
JUrisdição e monopolio est81al da coerção,
diante da fragilidade da Jovem nação. das lirrutações da orgaruzação do Estado. da
fragmentação da SOCiedade em comumdades confesstonus e das ,,ctsstnldes da politica
reg~onal. as potenCias estrangeuas desempenharam lustoncamente papel determmame no
cenano libanes Até o fim da Primeira Guerra Mundtal. o Impeno Turco-Otomano exercia o
controle sobre a região A seguir. coube a França o exerCicto de mandato sobre o Ubano.
ate o fim da S~da Guerra Mundial Desde o termmo da Guerra Ci,·tl 11 oo I). a Sina tem
SJdo fator condtl!lonante da poltuca externa do Ltbano O Irã mBJs recentemente mtrodUZJu
mfluênCJ& tdeoldg~ca e apoto logJmco a facção xma do Hezbola. sobretudo no vaie do
Bekaa.
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a pamr de 194 8 Israel tem 1nterV1udo no Libano ~tualmente. o Estado Judeu
mamem presença nuhtar ao longo de uma ·'buffer zone · de 1O km na fronte~ra sul libanesa e
contmua a empreenaer mcursões purunvas. como a ae acni de 1996_ 'Oceracã? Vmhas da
Ira 1 a lim ae manter pressão sobre o pus e. mdiretameme. 50cre a :.•na e o tra
_
-1
E nesse contexto que 0 atuaJ Governo hbanes tenta consouaar 3 reconahaçao
nac1onal e dar connnu1aade ao processo ae reconstrução do pa1s
~.

Política lntema

mudanças no cenano •memactOnal no pos-Guerra fria alteraram· a.S
cond1c1onames externas da Guerra Civil libanesa e o esgotamento mterno do Libano
decorreme do c:onfiito amadureceram as conchc;ões tàvorave~s para o encanunhamemo de
uma solução negoCiada para o conflito
2
Em setembro de 1989. parlamentares übaneses reururam-se na culade saudita de
Ta"if e. sob a prestdêneta do Chanceler Saud Al-Fmsal. asSinaram uma Carta de
Reconahação Naaonal. conhectda postenormente como os Acordos de Ta'if Esse
Instrumento recomenaava a nnplantac;ão de reformas politicas. 1nstttuCIOIIIIIS e
admuustranvas no Llbano e reconhecua o caruer espeetal das relações SIIlO-hbanesas.
3
As reformas precoiUZIIvam a eleição de um novo Prestdente da Repubüca. a
formação de um Governo de conc:iliaçio nacaonal e o desarmamento das diversas nv'ici"
CUJOS Integrantes senam UICOrporados as Forças Armadas libanesas. submendas a um
comando cemralizado O papel do Ptm.ro-Mimsrro cmuçulmano SWIIUI) sena fomlerido.
em deaunemo da figura do Presademe da Republica ccnstio marorutal Malave-se a
Presulêaeta do Parlamento nas mãos de um ltiUÇUimano Xlita Definiu-se novo criteno de
represemaçio emre cnstios e muc;ulmaDos., na proporção de 5 para 5. reconhecendo-se,
assnn. tacitamente. o papel das c:omumdades COIIÍessiOIIIIIS A nova reparnção do poder nio
corresponde euwneme a proporção emre a demograDa e os grupos rehg~osos do Libao.
VISto que a comumdade xma e estuDada ho.Je a 1111115 numerosa COIIIIIIIIClade confessional do
As

pi.IS

O caruer espeaal das rel•ções Slrio-libanesas. rec:onheacio no capnulo JV dos
Acordos de Ta'a( matenalizou-se na assmawra do Tratado de Irmandade. Cooperação e
Coordenação. de 1991 Sepodo esse ansaumemo. senam cnados quatto CODIIlbos
ConJuntOs CRelaç6es Extenores, Assuntos Econõnucos e Socws. Defesa e Segurança e
Conute de Coordenação e AcompaDbamcDto), presididos por um Cooselho Supr-emo,
composto pelos Presademes da Republica, Primeuos-Muusuos.. Vic:e-Primearos-Millimos e
Presidentes das Assembléias NaCionais dos dois pa11e5 Esses coaselhos se reumriam
penodlcameme. para diSCUnr problemas concememes ao Libano e as relac;ões bilaterais. As
deasões tomadas tenam efeito VUICIIIame e cata~er supraconstm~aonal
5
O compronusso de Tai"f IIIIIOnZava moda a mauutenção de tropas s1nas no Libllno.
por um prazo linute de doas anos a pamr da data de UISialação do Governo de reconc:ili'Çio
nacaonal Estas tenam por objeavo garumr a extensão da autondade do Governo cemnl a
todo o temtono übamls Tai prazo tomou-se letra mona e ate hOJe rropas suias pen1llllllll:al
IKJ Líbano
4
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A Segunda Guerra do Golfo 11990-1991) reafirmana a presença stna no Líbano. Ao
apotar a coahzão mtemactonal que derrotou Saddam Hussem. Damasco obteve smal verde
para. em ouruoro ae 1990. mtervtr no Ltbano. Gerrotar a reststénCJa cnstã maronna ao
Acorao de Ta 1f. encarnada na Ii.gura do GeneraJ Mtcnel o\oun 1 postenonnente exllado na
Francal. e 1m01ementar os termos da par s1nana consuostanctaaos no Tratado de
Irmandade. Cooperac;:ão e Cooraenação de 1991
7
Em dezemoro ae 1990. o Governo de conciliacão nacto081ca se naVla rbrmaao. soo a
chefia de Omar Kararru. novo Pnme~ro-Muustro Em março ae 1.991. tructou-se o desarme
das llllilctas übanesas. sob supen.~são stna Em maJO ao mesmo ano. votou-se a ICJ eiCJtOral
para o pleito de I 992 ~esse mesmo ano. realizaram-se as eletções para a Assembleia
NBCional übanesa. marcadas por caswsmos e pelo bOicote da comurudade mstã Capeuas
13% do eleitorac1o hbanés compareceu as umasJ Amda em 1992, o PreSidente Hraou1
(cnstão rnaronnaJ dCSJgnou Rafic Hann (muçulmano sunita) Pnmmo-Mimstro e o
encarregou de compor o novo Gabmete No final de 1995. ante ameaças de renuncta do
Pretruer Hann. a Assemblma NaCional libanesa apro~ou a emenda constitucional que
determinava a prorrogação do mandato do Prestdente Hraou1 ate novembro de 1998, a
despetto da postção contrana de Nabah Bem (muçulmano XlltaJ. PreSIDente da Assembléia
Nactonal
8
Em fins de agosto de 1996. realizaram-se ele~ções legtslauvas para as 128 cadetraS
do Parlamento {urucamerah A nova lei elestoral. aprovada poucas semanas ames.
determmou a revtsào dos dtstntos elenorms e aumentou o penado de duração da nova
legislatura. Oponao-se a maJs um casutsmo. a comurudade cnstã maroruta ameaçou boicotar
o processo ele~toral e argutu a mconsntuCJonahdade da !eJ perante a Cone Suprema
9
Acordo de üderanças em tomo dos amgos contestados abnu cannnho para a
realização do pletto. sob uma aparCru:ta de legtumidade. dentro do calendario eleitoral
preVlstO. O botcote cristão foi. afinal menor que aquele de 1992 Sumtas e XIitas. sob a
liderança de Hann e Bem. respecttvameme. smam fortalectdos E apesar da fone
ingerênc:ta SJria. alguns candidatos de opoSição lograram eleger-se tincluSJve do Hezbola).
sem. contudo, ameaçarem a mtesmdade da frente smo-ltbanesa. Os blocos lllliJOntarios no
Parlamento compõem-se hoJe e~ tomo das lideranças de Hann (20 deputados), de Nabih
Bem (20 deputadosJ, do üder druso Wahd Joumblat 1lO deputados I e do Hezbolá (9
deputados) Pelos cnstãos, o Vice-Prime~ro-Mimstro e Ministro do lntenor. Michel MUIT.
coma com OS deputados e o PreSidente Hraout com 04 Os mdepettdentes são em numero
de 35, representantes de comunidades confeSSio081s ~ão tem ligação direta com as
lideranças mats imponantes e tampouco formam bloco opositor amculado
IO
Em Setembro de 1996, em segwda a formação do novo Parlanlento. foi promulgada
a nova "Lei do AtldiDVlsual". que trata das concessões de c:anatS de racho e de TV Red!!ZJ!Jse o munero deEes de teleVlsão de 18 para S e as de radio de 48 para
a despesto
das cnncas de q o Governo estaria cerceando a liberdade de expressão EXISte hoJe um
ngido comrole bre a nudia. em beneficio das lideranças pro-strias (Hmn. Bem e o
Governo, por
pio. III8Dllveram suas estaÇÕeS de TV) As ermssoras de radio do
Hezbolã. antes ofiCialmente autonzadas a fimctonar. foram retiradas do ar. rwm sinal da
dtsposação suio-libanesa de Imutar a aNaÇào desse Jm!PO Essa nova legislação aproximou o
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Libulo dos Plldrões VIgentes no Oriente Médio. onde a unprensa e os me~os de comurucação
em geral lia CIDIIU'CIIaáos. e atwlllt em favor das hderanças pohttcas dommantes
li
Outro sma1 ameia 111a1s comuncieme dessa dtspostção rbt dado em feveretro ulttmo
Com o ~ da Stna e do lri. o exem.to hbanês tnterveto em confronto envolvendo
facções do HezDOla Apos VIOlentos emi'entamentos. Sobru Toutà.vn. ex-Secretano Geral do
Pamdo. alto dirigente e nuntante histonco. tdeauzaaor da ··evotta dos tànuntos · fo1
derro~ado e forçacto a evaair-se para regtio proXtma a irontetra com a Stna Do ponto ae
VIII& da poliüca unema libanesa. a derrota do Chetkh Towà.vh 111terromoe a onda de
contestaçio soaal observada nos ultunos sets meses entre a ooou1açào Utta 'Jo comex~o
politiCO regJ0Da1. o fato revela. em pnmetro lugar. a dtsoostcào ae Teerã em controlar a
•n1açio de lideranças XJiliiS 111a15 rad!CIIS e moaerar a atuacão militante do Hezbolá Em
segundo lugar. Indica que a Sina penmttu a arrulaçio de uma hderanca que tenóena a perder
utitic!•de num comex~o Fe@!Onal marcado pela retomada das negOCiações com Israel
3. PDiitjg E:perna
..U peculiandades do ststema politico übanes dificultam o seu func:tonamemo.
eatorpecem a capactaade governamental de defirur diretnzes atplomaucas represemauvas
dos tmeresses DICIOIIals do pms e potenctahza a mfluênaa de agemes e..aemos. A ISSO
acnsc:ean-~e

a uccndênaa da Sina e o poder desestabtiizaaor de Israel. fatores

determinames na elaboração e condução da poimca externa libanesa aesae o iim da Guerra
Civil
2.
Em consequênCia desses lmmes a sua autonollll&. a diplomacta libanesa cónc:emra a
sua •m•çio, no piaDO pohtico, na defesa da aplicação da Resolução 425 do Conselho de
Sesuraaça e. DO plano econõnuco, na busca de apoto Wernlii:IOnai para o proJeto de
niCXIIIIII'UÇio do piiS

-.4 RaohN;iJo 425 (1978) do CSONU
3
A c:hamad• "Operação Lttant"". de 14 de março de 1978. com a qual o Governo
iRelmse pretelldia cnar uma "'buffer zone·· ao longo da ftometra com o Líbano. extrapolou
objetivos ini&:iais Em 19 de março. as forças tsraelenses controlavam I 0"/o do temtorio
liblais. ao Sul onde se concemravam 25% da população Nesse mesmo dia. o Couselho de
!Mpraaça da ONU aprovou a Resoluçio 425. que instava as panes a negociar um c:esarfilao e u lropU israelenses a se remar imediuamente do tennono übanes Desde enrlo, o
' illuo vem insistindo. sem exno. no cumpnmento dessa Resoluc;io. Bemne IUlvop a
liiiplancWfe ela lmlaÇio do p115 no conteXtO regwnal e propugna a aplicação da Resolução
425 jnd~ da evolução dos demais aspectos do processo de paz para o Orieme

M*lio.
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- &construção Nac1ona/
4
O Labano esforça-se para garannr o apoao das duas pnnapms potenaas atuames no
cenano reg~onal, Estados Urudos e União Europeia (nuus especificamente. a França), bem
como das ncas monarquiiiS do Golfo, para seus pro.JetoS de reconsuução Interna.
S
O acordo de cessar-fogo que pôs fim a Operação "Vinhas da Ira"', celebrado entre
Israel e o Hezbola em 26 de abnl de 1996, com a pamcipaçio de Llbano. Síria. Estados
Unidos e França. ensejou duas 1ruciat1vas no complexo tabuleu-o libanes A pnmeua delas
consubstane10U-se no Comne de Momtoramento, devmado a supervtSionar o c:wnpil n~puro
das dispoSições do cessar-fogo e a 1mpedir que problemas CU"CIIJI5tiii1CS evoluíssem a
pomo de ameaçar a estabilidade regaonal A segunda previa a cnnsutuição de um Yomsl
Consultivo para a Reconstrucão do Líbano, Integrado por Estados Urudos. França, União
EuropeiL RIÍSSta e aberto a ouuas panes tnteressadas.
6.
Naquele mamemo. cabe ressalw, a França soube valer-se da cnse d~s1 adeada
pela Operação "Vmhas da Ira"' para mediar um acordo entre as forças combatentes e. com
isso, retomar papel protagõruco no Oneme Médio A bem sucedida manobra da diploiiiiiQ8
francesa na cnse de abnl possibilitou. de fato. um crescente envolvimento de Pans nos temaS
refetemes ao Libano e no processo de paz em geral O novo papel da França no Oriente
Mécho lastreJa-se não apenas na onemação ueo-gaullista do Governo Chirac. mas também
no caso do L1bano nos laços pessoms entre o uder mmces e o Primesro-Muustro Ralic
Hann Icomenta-se aue Hann tena feito 11enerosas camnbu1ções tinancesras a campanna de
Clurac1
7
As negoaações para a mstalação formal do Grupo Consuluvo 1mc1aram-se em mmo
de 1996 Apos uma sene ae amamentas. logrou-se iinalmente rcaii.ZIII" a pnmeua r.ewuão ao
Grupo. rebatJZada Amagos do Líbano. em 16 de dezemnro de 1996, em Wasiunglon. na
qual o Brasil fez-se represenw pelo Mirustro-Chefe aa Secresana de Assuntos Estrategacos.
Emb~orRonudoSara~

8
A evolução do Grupo Consultivo para Grupo dos Amigos do Líbano revela o
cwdado com que o Governo libanês procura 1miMduahzar mstãnctas de amação para os
Estados Unidos, I unico ··broker"' real no processo de paz. e para a União Europeia. graade
financtadora desse processo. de modo a evaw que disputas por protagoniSIIIOS venlwn a
utterromper os fluxos de aJuda externa Os Estados Unidos mantenam seu espaço para
commuar a tmplementação da pax ameru:ana no Oriente Médio e, ao se associarem aos
esforços libaneses de reconstrução. estanam. no entender de Beirute. Sl"•liDndO a Tel Avav
uma expectativa de contenção das atMdades nnbwes 1sraelenses no Líbano. A Utuio
Europeia amana no àmlnto da Inictauva da Baaa do Mediterràneo. definida na I
Conferência Ministenal Euro-Mediterrânea de Barcelona 1• de 1994

P:-••geogNfica da eurc.p. cam o on... ...... e...,.
Dawoaencrw•pa.eada ,......,..._da • ........,. ........

, A
•nlerdepea...,naaa a

d8 AMaa. •

ur...a~

=

u

• ....,. ..

.,.. ,.....,.,.,.. ... nea .............. paldl• ..-.a e..... c.ntr.~• an..,.... .....,.. a Ur.a.e........ ,.. ........
wn
....._a

•!E:.Eço
lterninea aw o . , . 2010.
a
a aaaana.... de a - - . ela •-fAD em a

nlo-•..,...
w=•-·-.

m, "e
a
.,_ t . . IID
a oalablhdade oodnwMIIuwcwM.-. p - d 8 ona eul ciO l'sd tcnll-• fr'llera
..,.,.dofund. . . a·=mou......... ,.._.... r ::!e&nq•a_.u....,.. ............ a . . . . . , . . ...,. a UE. O

•nlw'•...

UE.~

P.,. •

. . - . ,.......,.,_,

,.....,...

Ldtana .... em proaea.oda negoaaaçao 011111.,..._ a M .......,. a Unl6nEurap.a.

JS - - - - - - - - - - - - - ' - A N A I S DO SE'IIADO FED.::E::.:RAL:..=:__ _ _ _ _ _ _ _ _ __.:::!'>I::.:Al=O:.:D=E=-:.:1998~

·A. mjluenciQ da Sina e de Israel
9
Os iDtensses stnos no processo de paz no Onente Mecho. por um lado. e a
percepçlo isrulense de segurança n&clonal. por ouuo. c:ondiaonam a margem de manobra
da diplOIIIIU:UL libanesa. A presença de uopas su:ias e tsraelenses em temtono libanês unpõe
os limites a an..ç;;o do Ltbano no contexto rqp.onal
10.
A Síria. tmeressa manter coesa a freme com o Líbano. para fortalecer sua pollÇio
negocmdora dilnte de Israel Damasco ex~ge a devoluc;io total das Colinas do Golã. a
deiiiiii"CIÇio das ftontetras com Israel de acordo com as linhas antenores a Guerra dos Sm
Dias. de 1967, e marupula as attvtdades do Hezbola2 • no sul do Ltbano. como poma de IIIIIÇ&
da reutêacla annada a ocupação tsraeleftse.
11.
Isnel. por sua vez. afirma não ter pretensões termomus sobre o Líbano. mas SIDI
prcoc:upações com a segurança da Galüéia. diante dos fnlquemes ataques do Hezbola.
Sobreludo a panir dos anos 70. Israel tem realizado uma sene de tncursões e operaçiles
militares em temtono libanês ra IDIIIor delas na mvasio de 19821 EstaS comribuem pira
acu-rar as cbspuw Internas e tamoem para arubtr tructattvas ubanesas de reconsuuçio

econõnuca
Í2
Em I" de aoni ulumo o Gabmete tsraelense 3JIUIIClOu oue Israel pasuna a
reconhecer fonnalmente a reso1ucão 425178 de ConseJho ae Segurança aas Nações Umdas.
sob cerras condições. taiS como
- ganuma de que o Sul do Ltbano nio sera usado como base cara ações terronsras COIIII2
Israel em espectai comra a pane nane do pms.
- gatamJa de seguraaça a popu1acão res~deme na regzão e aos soulados do E.'lef'Cito do Sul
doLtbano
O Gowmo libanes ve com desconfiança a proposta Israelense. IDOVIdo pela
perc:epçio de que a proposta de Neranyalw 111sana a alterar o esptrno e a letra da resoiiiçln
425178 e a reeditar tentativa antenor de negociac;io de paz em separado com o LJlwm
(Lebanon F1m). No entender do Governo üb&nes, a rearada tsraelense dcw ser
•ncondicioaal A pramta da segurança na região e o futuro dos mtegrmtes do Exercito do
Sul do Líbano COIIStltUtnam assunto mtemo hbanês Damasco. por sua vez. refilta qn•lqqer
poSSibilidade de quebra da frente suio-libanesa de negoaação de paz e advoga soi!IÇio
C011JU11ta para os comenctosos com Israel
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4. Polítira Eronõm1ra
~ Sma e a Arab1a Sauana. pro,·eaoras respecnvamente de seguranca e capttal. têm
garanndo tamoem o apoto externo necessano a manutenção ae Rafic Hann 1 multurulionano
suruta. com estrettos vtncutos comercta.ts e pessoa.ts com a Casa Real saua1tal na função de
Primetro-Mirustro desde 1992
~
Hann e o pnnetpal conautor do projeto de reconstrução do Líbano. ou SIIJL da
recompoSição da lllfra-estrurura destru11ia pela Guerra Civtl. com a conriguração de um
amb1etne econôiD!co interno favoravel a atraÇão de mvesumemos naaona1s e esttangclrOS.
tneluindo capttal dos enugrados Os mvestunentos publicas e pnvados senam canalizados
sobretudo para recuperar o potenetal do Ltbano como centro finaneetro e comeretal e ~o
polo reexponador. pome lustonca entre os mercados da Europa. do Golfo Pers1co e da Asm
Central

3
O plano de reconstrução requerena a ambiciosa ctfta de US 60 bilhões, a 5ei'CIII
investidos ate o ano 2007 (''Plano Honzonte 2000"") Desse total. US 42 bilhões proVIriam
do setor pnvado. enquanto os outros L'S 18 bilhões senam providenclliCios pelo se10r
publico (metade mediante doações e emprestlmos. sobretudo externos. e metade com
excedentes orçamentanos prevtstos para os anos 2000-2007) Compete ao Crmslbp oe
Desenvolvimento e Reconsrrucão !CDRl cooroenar os proJetOS governamenws. Cabe a
empresa SOLIDERE executar as obras de reconstrução do centro de Beinne.
4
Tamo a vertetne polnica quanto a econõmica do projeto. porem. enfi'enram
probletnas O processo de paz no Oriente Médio foi abalado pela eletção de Netanyallu. em
maio ultimo As tensões smo-•sraelenses refletem-se no cenano interno libant!s e
desesmnulam mvesndores mtemaaoDllls O fluxo de 1nvestimemos estrangeuos e o
c:omponamemo dos Indicadores macroeconõnucos Internos do pms conespondem
WDpouco as expecta11vas de autondades e empresarios libaneses

S
A in.,..pacidade de emendimento das ehtes loCais. que JUStifica a continua mterVenÇão
stria. a mstabiüdade sOCULI evtdenetada nas greves e demonst~es recentes de IIISB"sfição
popular, os ~os elenora1s. a corrupção. as restn~ liberdade de expresslo. o
endividamento do Governo e o fone conuaste entre a detenoração das condições de VIda da
população e o otimismo das prevtsões oficims de crescimento econõnuco são respoasaveiS
pela desconfiança elastente a respetto da capacidade do Estado de mar ambiente polttk:o.
econõnnco e jundico favoravel a atMdade pnvada. Netn mesmo o presngi.o pessoal do
Preauer Hanri tetn garanudo a atração de mvestimentos considerados essenetais
6
As contribuiÇÕes IUIUI\Cladas na pnmetra reunião do Grupo "Anngos do Líbano"'
ficaram aquetn das expectatiVas hbanesas À exceçio da União Europeia. que se
comprometeu a aportar US I. S bilhões entre 1996 e 2000, e da Frmça, que promereu
dcstmar. isoladamente. maiS US 200 nulhões.. nenlwm pms se prontaficou a conc:eder
II10IIWites novos de BJuda ao piiS TradaCIODB.IS doadores. como os EUA. a Alemanba e •
mcmarqwas do Golfo. hmnaram-se a reafirmar os compronussos finan=s Ja asswrudos e a
JMDifeur apo1o pohtico ao projeto libanes de reconstrUção No total. cerca de US 3 bilh6es
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foram

BIIUIICJaÓOS ou reconfirmados O Brasil comprometeu-se a buscar formas altemmvas
de ajUda. ws como o <JÍel'eCimmllo. de sefVIP de c:qn,sultQna e o- estunulo ao estreuunento
dos contalOs emre·empresanos de unbos os pcuses

S. Rrlasõp Bnsai-Líbano
As relações atolonw:tcas emre Brasu e Ltbano sm@UIIIllZam-se por tmponames
comilciOIWites Internas Essas pecnbanciades tendem a tevar o Bra.stl a conceder a parcena
diplo~~~a~~ca com o Llbano um espaço mau do que prooomonal a unponànaa daquele pcus e
a dunensão de seu mercado
2
Encomra-se no Brastl a mau numerosa comumàade áe omzem bbanesa no e~ttenor.
esumada em 8 a 9 mlihões de maiVIduos (cerca de 6°1o da população brastle1ra e mcus que o
dobro da lib•nesa 1. com elqiRSSiva paruapação nos mus dtversos campos de abVIdade
profiSSional do piiiS. No plano poütico. a comumdade marca presença com 3 7 Deputados e 5
Senadores no Ccmgresso Naacmal e llllllla com 6 Governadores de Estado (Acre, Babia.
Ceara, Espuno Samo. Para e Rio Graade do Sul), grande numero de Deputados Estaduais.
Prefeitos e Vereadores espalMdos por IIUIIicipios em todo o Brastl Nos setores empr-.1
e artístico, nos meiOS de CQm!micaçio e em profissões liberais sio IIIUI1Iei'OS e notaVlllll os
represemames de asceDdi!naa libanesa Por omro lado. cOJWngeDte SI!!JIIÚC811V0 de adadiQs
h"baneses. llllUralizados bruleiros. voltou a se estabelecer no Libano (emma-se que 5eJ1111
hoje cerea de 40 a 60 tml), lll8lllelldo, porem. uneresses e laços familiares e protiSSIOIIIIIS no
Brasú. Desse modo. as relações Brasil-Ubano uluapassam a esfera exclus1va das relações
tmergovei1IIUIIellt81S e gemm cootaros diretos entre as auas soc:aedades
3
Porumo. sio as afiaidades culturiiS e histoncas e a dinimtca pamcular dos c:onraos
emre amba as SQQed•des. ao lonso elos cem anos que ~ do UIICIO da Cllllgnçio
lihlnesa para o Brasil.. que estio na base do relacionamento emre os d01s paiii!S.
comribwndo para a ~ de pen:epções poüticas e para a formaçio de um
sipificaaw pmimõmo diplomalico, pauivel de exploraçio em ouuas esferas
4
O relaclouamemo poülico bilalenl tem sido conet:c:- e conüal. desprovido de
contenciosos de qualquer 11111111aa. As relllç6es diplomaucas remontam : 1920, ano em que
o Brastl iDaugurou Consulado em Beirute Em 1944. o Governo brasileiro~ a
mdependêacia do Llbano e dois IDOS depoiS acreditou um Minimo Plempotenaano jumo ao
Governo libues A Lepçalo foi elevada ã cucgona de Embaiud• em 1 ~S4. quaado da
VISit8 do Presldeme CIUDIUe Cbamoun ao Brlllll
5
Repuaram-se sete VISitas de alto nível entre represenl8ltle5 governamemall dos
d011 pa~~es· a jã refenda VInda do Pre~~deme Camalle Chamoun. ao Brastl. em 1954; a do
Chanceler Fares BOUCIZ. por oc:uiio da CoiiÍerlliiCI& das NIÇÕeS Uaidas sobre Meio
AmiHente e Desenvolwnemo, em 1992, a do Chaace.ler Celso Amonm, a Beirule. em
outubro de 1994. a do Pramer Raie Hann. ao Brastl. emJunbo de 1995, e a do Pt feme
da ~ Nacional lihmesa Nabih Berri, em março de 1996. para PliUCIPU" da fi
Coaferàl&:la MnMial de Pulameiares de Qrisem Liba"CSe· a VISita do MiDistro Luiz felipe
l.ampma a Beirute. de 3 a 6 de fewniro de 1997. e a VISIU ao Brasd do Cardeal Nurallah
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Sfeir. Patnarca da lgre:Ja Cristã Maroruta e hder espmtual libanês. de 01 a 14 de março de
1997. a VISita do Presidente Elias Hraou1 ao Brasd. de I a I O de setembro de l 997

- Questões Mulnlarerars
No plano mululateral. a convergenCIIL nas avahações dos grandes temas da agenda
mtemac1onal e o constderavel capttal dtplomanco acumulado nas relações bdalenus
corponficam-se. mrt?r alia. no p1eno aoo1o do Governo brasueU"o ao cumpnmento mtegraJ
da Resolução 425 1 1978) do CS'iV Por seu turno. Beirute oefenae a rerorma aas Nações
Gruaas e demonstra Simpatia a eventual ocuoação pelo Brasu de um assento permanente no
Consetho de Seguranca Os aootos rectprocos a candidaturas nos tbros mtemaaoruus
constttuem a tàmca aa coooeracào entre os dots p31ses nos org:arusmos mtemactoruus

b

- Relações Economrcas
7
As relações econónucas entre o Brasil e o Líbano não apresentam densulade
proporcional ao afinamento pobuco Somente a parur de 1990, finda a Guerra Civd, o Brastl
passou a compl'lD' produtos ltbaneses Mesmo assun. os fluxos de comerao são trregulares.
de pequena mama e pouco diversúicados De 1981 a 1989, restnnguam-se as exportações
brasdetras para aquele mercado De 1981 a 1996, o volume do comerete bilateral limitou-se
a US 677 nulhões. superaVJtano para o Brastl em US 667 nulhões
Nio obstante. a Histona e a tradtc;ão mercannl do Ltbano sugerem que. se exnoso o
8
seu oroJetO de reconstruçào/remserc;ão tmemactonal. o p31s podena VIr a ser utthzado como
platarbnna para a reexponac;ão de mercadonas brastleiras
9
Interessa ao Brasd e ao L1bano esnmularem-se os mten:sses de empresanos de
ambos os p111ses (a começar por aqueles de ongem libanesa 1. com VIStas a aumentar o fluxo
de exportações brastletras para toda a reglio a leste do Mediterrãneo (Qrieme Médio.
Europa Oriental e Asla Centnd) No plano politico-diplomatico. o mcentivo do Gowmo
brastleiro a associação de empresanos nacioruus e libaneses poderta ser percebido. em
Beirute, como 1IIDIB demonstração adiciOnal de apoto aos processos de paaticação e
reconsuuçio nacional e de cDDfianc;a no papel que pode ser desempenhado pelo Ubano nos
c:eaários regional e mtemaaonal
Um pnmiiii'O passo Ja foi dado, no follow up da visita do Prenuer Hann ao Brasil. em
IO.
1995. com o inicto dos vãos regulares para Sio Paulo (VIa AbidJan 1 da empresa aerea
libanesa MEA - Mrddle Eas1 Arrimes. Nio obstame. dificuldades operacto031s lançam
dúvtdas sobre a capactdade da MEA de mamer a ltnha para o Brastl
11
Em anexo, dados reierentes ao comerciO bilateral Brasd-Libano entre 1981 e 1997

Acordos brlalerarsfirmados
I Convenio Cult$ral. de 30 de agosto de 1948
2. Acordo sobre transpones Aereos. de li de JanetrD de 1951
J Modificação do Acordo sobre Transpones Aéreos. de 28 de JanetrO de 1952.
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4 Truado de- Amizade, Comii'CID. e Navepção. ile 12 de m11o de 1954
5 Aconio sobre T1'811Sp0nes Aereos. de 04 de.ievaeu"o de 1997 (que st.~IJsntu• os acordos
menaonacios nos lteiiS 2 e 3. ac:unal
6 Acordo de Cooperaçio Cultural e Educaaonal. de 04 de fevereu-o de 1997 (que sub1111tu1
o CoiMinio Cultural de 1948)
- ACOI'do.f br~nns em negocraçdo

I Acordo sobre Cooperaçio Jud&caana em Matena Civil
• :\coroo soare Cooperacão Juchaana em Matena Penal
3 Acordo-quaaro sobre Coooeração Técnica
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"•llm11e1

v 1 lu ...Ps.hmenlus do llbano no 81asrl(posrçao dtlO de 111nho de 1995)
lu.-eshmenlos 11&1 11 98tl 000 -lfeurveslhnenlos 1151294 UOD

lufai IJSS 12 280 CUIO

V 2 ..... es.11mer•tos do Brasrl no llbano (posrçlo trn J I de ma•ço de 1996)
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PARECER N" 290, DE 1998
Da ComiHão de AsallniN Ecan6m ..
coe, sobre o ProjeiD ele 1..81 do Senada r.2112, ele 1115, de autarla do S.adar Joaé
Eduardo Dulr.a, que "Diap iie sobre a aplicação clea ......... prowll'llantea daa pri-

v•'

~ãaaetlioutreapl!oridll ~ltJ•.

Relator. Sana dar Eap 1 idlill Amln
1- Aelakirio

O Projeto de l.et do Senado ri' 292. de 1995,
dispõe sobre a aplicação das receitas pruvenoentes
das pnvatizaçõ- e dá outras providênciaS.
Em seu artigO pnme1ro, destina pelo menos
anqiienta por ceniO do lolal das recatas pnMif1lt!rltas das pnvali2ações, parilanamente, aos seklnls da
IIBilde, educação e rafol11a agrána.
Defina iguamente o p_,a Projalo, que fica
'-dlada a api"ICIIÇio dessas raceotas rnadianle conWinios com os Esladoa, com o Dislrilo Fedecal e
com os Municlpioa.
Finalnada, dispõe a propo~çiio que caberá ao
Poder Executivo a sua ragulamenlaçio.
Em sua jusbficaçio, o auiDr da 11100: tJSiçlo, Senador JoiMi Eduanlo Outra, alinna que •o pJOblama
da baixa qualidade da ...., raçAo em nosso Pais tem
ongem na _...ssez de recursos pam. setor, decornlndo em baDios saJános pam. os proleao-. em
Clrincla de -nel dldélico e escolas pilblicas depauperadaa. A rneiiOrill do nível de educação pam.
os IHaaletros significa a capaataçiin pam. o exarolcao

da cidadania..
Em alação il aajjde, "a míc:lla tem mostrado
imagens chocentea dos hospitais com delicilncia
de ledas, pacoet- largados em
prolisaionaJs mal ramul'llirados, falta de medicamen-

conedo-.

m, etc.•

Flnlllnalte, 'a ~ da 1afoma agrána, a
aldade de se a•antar oolouos no c:smpo,os
OOIIIIIDa dos lnlbalhadolas sam-l8na, aio C011diç6ea
que levam il nmsio cleala 11181éria corno urna das
bel 181iciériaa dos supniCIIIldos recursos.•

,.

U-VCIIID
A Medida PIOVIIÓIIII ri' 1.168, de 26 de outubro

de 1995, que "dispõe sobra a Nota do T88011r0 NaCIOIIIII e sua utilizaçio pam. aquiSIÇão de bana e dial181111dos no imbdo do Prognama Nacional de
Drt aatatezaçto•, CUJO art. 1•, dli nova l'8dação ao
Bit. 30, da Lei ri' a.1n/91, define que os raculliOS
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em moeda corrente, obbdos aaquele Prognuna, devarão amortizar a d1VIda pública maolllána federal de
em~ssão do Tesouro Nacoonal, bem como custear
programas e p!OJ8IOS nas 618BS da ciência e tecnologlll, da saúde, da defesa IIIICional, da &egUiaiiÇII ptlblica e do me10 ambienta, aprovados pelo P-.denle
da ReptlbiiCL
Nola se, portanto, que Já há pnMSão legal para

a utilização de nacui&OS da pnvabzação em financiamento de 6I8BS corno a da Sallde; nesse aspecto, a
proposçiio sob exame encontra-se prarudiCIIda..
Par outro lado, considerar a utUização dos recursos do PND, para a amorbZação da diVIda federal
mabHiária, parace acertado Como se sabe,as disponibilidades financeiras da União se acham OOIIIpiomelidas com o pagamento de encargos dessa divida, o que toma 1rnpi8SCII1dival seu equaaonarnento.
Caso ontrário, toma._ ddicol, serlãa irnposslw!l, a
radefii'IIÇiio das 0011d1Çiies de financiamento do setor
ptlblico, e em particular de áreas como as definidas
pelo PIOfiiiO em anüse.
ConqumiiD a pnvatizaçãa, em tese, leva a uma
maior bberaçlo do cxçamento, na que diZ ~ a
seu ~illbnlllniO com as es1ata§, o desaphel
fomento do~ de programas em ~a saram beneliciados pelo rx-nta prqero de lei devam
contar com recursos pennanentes, compatíwais com
a necaas6na conbnuidade das ações govarnarnenlals na áraa SCICIIII, na le1 de . meiOS, independentemente de naceber leCUrsos onundos de pnvalizaçln.
Aclernllls cabe salientar que o valor anacadado até o prasenta, com a alienação de ernptasaa
estatais, é irrisório, visto ter o Govamo Federal ntcebido títulos corno fonna da pagamento, tlb.llos
esses naprasentativos das ma1s vanadas formas
da divida pública, d1rata e 1ndinata. Slo as chamadas "moedas podres", que alcançam um pen:entual correspondente a 81,4%, confonne dados do
BNDES (rnaJÇOI95 - Sistema de lnforrnaçiles).
Dessa fonna, descabe VIncular tais palCOS racur-

a programas SOCiaiS.

Em face do exposto, somos assim pala najelçio dO PIOjiiiO de Lei do Senado ri' 292/95.
Sala das Comlssiiea, 19 de rnaJO de 1998. -

Pedro PIVII, P-ldante - Eapertcllio Amln, Ralator
- Joaé Saad - Eduardo SUpllcy (Vencido) - Joaé
Eduardo Outra (Abstenção) - GenMI camata Joa6
Elclo ~- Bello P.,.a- Joio
Rocha- 11en1
Klelniiblng- .__,..
..,...,._ Djalma .,...._
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OF.JCAEIZ219B
BrasHia, 19 de 1111110 de 1998
Senhor Presidenle,
Nos 1armos do § 2" do artigo 91 do Regimento
lntemo,
a V. Ex" que esta Comssio f1118itou o PftljaiD de L.ai do Senado ri' 292. de 1995, que
"Dispõe sobra a aplicação das racellas p~otas
das paw••i•ações e di outras provicllncias•. em reunláo reaimcta na p~a aan1a data.

_...IIICO

A~.-

Senador Pedro PiYa, Prast-

denle.

LEGISLAÇÃO CTTADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

-------
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O p~Jelo em exame, de autona do ilustre Se,
nador José Blanco. objetova estabelecer um lornde ao
custo das parcelas oui'BIS ahenadas em PI'0)8lcs de
COlonização Oficial.

Para atingor essa finalidade, pretende IICAIS'
cenlar ao art. 64 ela L.at ri' 4.504, de 30 de novembro
de 1964 (EslatuiD da Tena), o parágoafo de I'Mlme~
S. com a segumte nidação:
"§ 5" O CusiO de cada paroela seni de
20% (vonte por cento) dos inv&stomentos nec:esénos à omplantação do núcleo, nele se
inClUindo O pn1Ç0 pago pela desapropriação
e o das valonzações 111111111antes das obras
de Infra-estrutuoa incorpooadas no respecbVO
pi0j81o e das benleotorias específicss paiB
cecla paroela..

LEI N" 8.177, DE 1• OE MARÇO DE 1991

Ell:olul 1 , . . . . p:on1 a da lnd •
çio d:o acanamla e dlli ~ prcwldl..,

.....

Alt. 30. ~ cnade a Nota do Teaou~ Nacional NTN, a ser emllide, •'lliiiJ8IIildos a aulorizaçio concedida e os limites fiDdo:o ra lei OI'ÇIIIII8I1tér bem
como em crédilui ildiclonals, com a lillll.,....,
de pnwi8i' o Tesou~ Nacional de i8QmiOII nec a nê
rio:o pam CGberluiB de - - déllcil:o eaplicilado:o 11011
o~ ou pam ,..Hzaç:An de opançDes de crêdilo por iii . .
de .......
§ 1• Podani..,. iliJIDrizada a armslo da NTN
com dN•• allaallllhw. de opçlo. por ocesilo do
iWjjidlt, pala &h•Rzeçio c:ombial com base na ,...
naçlo da CGbiÇAo do dólar norte-amariclln, divulgada pelo Banco Cenlnll do Brasil.

--="'

PARECER tfl281, DE 1118
Da Culll'll I lo d:o As.nae .._~
80IIre o PnljeiD de UI elo Sen:oda nl
81, d:o 1115,
llldarta elo S..dar Joaé
Ba.-, que I D.,.ãa 80IIre O ~ de
cad:o pare ah 11n1 em ""''elw d:o Colonl-

rn

zapo Ollcllll".

A III

7

s

S..dlll' , _ Pinheiro

Jusbfocando a poaposição, afinna o seu lustre
au10r que ela vosa impedir os efeilos danosos do art.
frT do DecniiO ri' 59.42111116, com o seguinte teor:

"Ait. frT. o CUSio de cada parcela Slllá
calculado em função dos orMISbn181IIDB necesúnos à implantação do núcleo, nele se
incluondo o pniÇO pago pela desapiOpnação
e das ~ oesullanles das obiBs de
inlra.-utuiB ancorpooadas no oespeciM>
piOj8lo a das benlaiiOnas especificas pua
cada pan:ela..
Como se pode peoceber, ao regulamentar o
Capitulo 11 do Titulo 11 do EstatutO da Tena, o re,
ferido decreto não deixa margem a que, do montante de custos, seja excluído apenas o valor
daS obiBB de canlter IJilblico, como estradas não
viciniiiB, postes e serviÇos públocos, conforme
dispõe o panlgrafo 1• de seu art. 67.
Assinala o autor: que é •... desnecessá,
rio, à clareza dos dispositivos acima citados,
evidenciar que o custo de cada paocela será
fixado em outros valores elevadlssimos, se
considerarmos que o nlvel de paoceleiro arcas
ré com o total do preço pago pela desapro,
priação, com os custos das estradas v•c•nais,
com a valonzação resultante das obras de in,
fra,estrutura do projeto, bem como as benfeitonas de cada parcela, v1a demarcação, divissão de lotes, etc ... •

ANAIS DO SENADO FEDERAL _ _ _ _ _ _ _ __

Vato
De acordo com o art. 99, lfiCISCI 11, do Revw->to lntemo, COfl1l8le a estll ComiSSão optnar sabre o
ménto da proposiÇio em epigrafe, lazaudcro em canilllr tannmaiMJ, na forma do que p,__ o pan~
gndo 1° do art. 91.

A iniciativa se . - afigura c:onstiluclonal, por in-

MAIO DE 11198

O segundo relere-se ao art 2", de modo 111818
à upi8SSio "não dá dl1811o", de
subslllu1r-ee por outra mBIII afeiÇOada à llicnal legiSiabVL
Por essas~. o nosao ~~~pela aproYII(Iio do projeto em 1elerlncla, ra forma do eeguinte 8Ublllilullw:
pnsciSO

...,._ no imbiiD das matérias cuja compelllucia é

__.à União (CF, art. 22, ilam 1).

Em relação ao méroto, parecem-nos 1nquest1onáve1s os seus elevados obtetlvos eco·
n6m1cos e soc1ais ao diSCiplinar matéria de Interesse cruc1al para o êx1to dos Pro1etos de
Colomzaçio: o valor das parcelas a ser pago
por cada colono.
A SIStemática em V190r, como é evidente, torna demasado onaroro o preço a ser suportado
pelo pagamento dessas parcelas. De acordo com
o Oecrato n• 59.428, de 21-10-66, eleve Incluirno cálculo, al6m do valor da desaprapriaçAo, o das
vaJor!zaçiles decorrantes de obnss de infra-atrutura e das benfeilol- nsshzadas em cada pan:ela,
1nHIBiindo portento margem de ganmtia ao ade~ no que
ao valor definitiva da
aquiSição.

COI_,.

Ao que transparece, o estado, n - c~r
cunstl.nca, atua como se tora mero gestor do
piOJIIIO, como ocone nos projeto& de colonização partiCular, rec:amdo no parceleuo todos os
clllllOS adiciona~~~ ou Pn&Juizos eventuais, caracterizando ass1m urna espécie de 6nua imprópno
e IIIIICirJI(II'tvel.

Isso taMiz explique o ..... tb lndice de ....
didiiNIIjllii-.,ICia,"" ..,_.. das obrigaçiies - - - fbradall pelo prezo de 20 (vinte) 111108.

Nio rasta a menor dúvida de que o preço de
cada pan:ela deve ser lixado de forma 18Cio1-' e
realillta, de sorte a atingir 08 ~ func181nantaill do essentaiMntD ru~al, com a fixaçAo do hoà tenra • o ~ da praduçio

"*"

EMENDA N" 1- CAE

(Substllutnlol
Dlapõe IIObre o custo de cada parcela runl prof.toa de calar' çia
oficiaL

o Cong- Nacional decrala:
Art. 1• o art. 64 de lei n" 4.504, de 30 de ncr
-..lHo de 1964, passa a vigorar acniiiCido do guinla § 5'1.

"Art. 64 ································-··-··········
§ s• O custo de cada pan:ela nAo
exc:edenl a 20% (vinte por cento) do total
de inveatlmentoa necesa6ri0s ia implantação do nlk:leo, nele se incluindo o pnsço
pago pela desapropnaçio e o du willorizaç6es resultantes das obras de infns-·
trutuns incorponsdas no respec;IMI projeto e das benfeltorias npeclficas ela cada
parcela. •
Art. 2" A pras a lei não ......, a obiiQaGiu
... Tllduzir o valor das ~ -ICida ou pagas
aMa data ela- pniiiiUigaçAo.
Art. ~ Esta 181 8111111 am vigor na dia de pubiiCBÇID. ~ a todos 08 _ . . . . . niD

agrlcola.

H6 enlnllaniO dois pequenos 18J1810S a apontar
no P10J111D em exame no que concerne à
legllllabva.

'*--

O pnme1ro d1z raspado à redação do prcr
posto§ s• que, a noaso ver, nio se .,-nta
suficientemente claro para atingir os objetiYOs
col1rnados.

Sala das CoiFIIIBOeS. 12 de 111810 de 19118. FIWICIIIIno ......... Pr.idente Evantual- .lanM
Plnlwlro, Relator-.....,.. Plva- c-anilo .......
- Joio Rocha - Joe6 lllaMo (absteuçlo) - Jef.
' - '"*- - BeiJo Parp - Leonal P81va Lauro Campa• - o...- Dia - Joe6 Fo II•P Vllson KlslnOblng-...,
Joe6 Sead.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

'1.1AIO DE 199&

berou pela aprovação. com as emendas n"s 01 e 02CCJ, do ProJSIO de Lei do Senado ri' 149, de 1997,
que "define os crime& resultantes de diSCnminação
genética".
Coclllllmente, - Senador aem.clo cabra!,
Presldenle da ComiSIIio de ConsbiUição, Justiça e
Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PElA
SECRETARIA GERAL DE MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBliCA
FEDERATIVA DO BRASIL
Ar1. 3" Constituem 11i1tebV0S fundamentais da
República Federativa do Bma~l:

·································-················································
IV - promover o bem de 1odos, sem pi8COIIC8i1os de ongem. raça. - · cor, Idade e qUIIJSqla" outras formas de disa ioine-;lo.

Art. 5" Todos alia iguais panu 118 a lei, ..n distinçio de qualquer nalunsza, garantindo-se aos
blasileiros e aos -.ngetros ..~ no Pala a
inviolabilidade do dlraito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos 1ermos seguontes:

XU - a lei ....,_. qualquer disc:m1i1eçAo -...
talóna dos di111i1Ds e lioaidadàs lundamenlais;

PARECER N"2113, DE t -

Can I
de A.Enne...
-..-.o
.......
deUidoS. 1 ri'
31,de,. . de ....... doS. 1 ....
.-"Diliratavla •
t •• do ...
de ..... ri' 4.1211, de
de
la

Da

lgnáala , .... .,
1&.

ollio

17

..-vodetiM, ........... _
.......
de DINIID A&t to,... Blãarrvl •
OOilbule . . arpn..- e ...... ;a1 •
Unllo, doi Eilladaa, doi • llalplas e do
DlslrtiD Fecln!l".
Relatar. SenaddrJoiio Rocha

,_ Rslsli6rlo
As blblialecas CDI1Siiluem una madaiiCiacle ela
senriço allanaote afsmda pala i1Milução loazida
pala informática. Afonl os solisllcados SiSI8ma de

59

regostro do marenal bobloogoáloco, que favoteeem
enormemente a realização de pesquosas e o própno
COI oloole do aceovo, a onlormatozação vao ceda vez
msos longe ao propiCIIU, prog-amente. a substotuoção dos textos ompi8SSOS por arquivos eletrilnicos,
prática Já comum no êmbito das enciclopédias e dos
periódicos. Essas oépodas mudanças fooçam as onstituiÇÕaS mantenedooas de bobliotecss a i8V8I8III suas
ptálicas administrativo-burocrábcas de admillisbação do matenal e das próprias compoas.
No caso das bibliotecas públicas, esta
questão é especoalmente aluai, poos são bastante conhecidas as foomalodades que devem ser
observadas na aquosoção, controle e baixa dos
matenaos classoficados como de cunho pennanen1e. A balliS de patnmõmo, por exemplo, que
constitui Situação de exceção nas demais unida·
das administrativas, é prética comque1ra nas bibliotecas; hé vénas razões para tal: livros e documentos que se desatualizam, doação de materiais em duplicidade a outras bibliotecas, periódicos que são consumidos pelas consultas etc. No
caso das compras, hé as novas modalidades,
como a utilização do leaslng para a aquisiç.lo de
acervos magnéticos.
Com O Pi8Hnte PI'Oielo de lei, O nobnl Senador José lgnácio Ferreora, senslvel a antigas
aspirações dos prolissionaos do setor, traz importante contribuição ao aperfeiçoamento das préti·
cas de gestio das bibliotecas públicas brasilei·
ras. Através ela nova nsdação proposta ao § 2",
do artigo 15 da Lei n" 4.320164, o projelo exclui
os livros e os meio8 de registro e i8piOduçAo
magnéticos integrantes de acervos documentaiS
peotencentes à administração pública, da caracterização como matanal peomanente. Com deSWICUiaçlo, conceder-se-é maior flexibilidade
e, conseqilentemente, agilidade a vérlos dos
procedimentos que caracterizam a admmistração
das biblootecas, o que produzoré evodentes vantagens aos seus usuérios.

l-Voto
Tendo em- o aana eocposiD, Plapoi•'lo a
apiOV8Çiio da Plqeto de La da Sanada rf' 31, de 19118.

Sala da Com ão, 19 de 1'111110 de 1998. - .....
dro Pln, PI'8Sidenhl - Jo6o Rocha. Relator - ..._
~lllia Amln- vn.on Klelnllblng- Bela .Alva. _ - .... EdiBdo Dulnl- .... Seld- Bani v..
.... -Bailo Psr!JII- Genon ~- .._... Paiva
- DJãna ..... -Jos6 Blanco-"- Plnl.... o.
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO DE 1998

de aaunção, coneolldllção e refinanciamento de divida, celebrado pelo a-no do Eabiclo de Mina Gentis _ , e
Unlio, ... 18 de fewaeiro de 1998, no 1111bltiD elo Pt...... de Apoio .. ~
ção e - ~ F18C81 doe Estelia, no
valor de Rtl1.827 540 208,92 (onze bllh6-. oilac tlm e vlnla e Mbt mi~ quln."antoe e . . , . _ mi, eluDidos e oltiD

TEXTO FINAL OFERECIDO PELA CAE
AO PROJETO DE-LEI DO SENADO
N" 31, DE 1998

Dili 1101111 aa1 ; iD 110 I 2", do ..._ 1S.
da Lei rt' 4.320, de 17 de nwço de 11164, que
•Eelldul nan.-..,...... de DlniiiD FL•ucal
ra 1*11 .,... aaa;lo e 001•• doe CII'ÇII....._ a '1 tÇn da Unllo, doe Er' 1n,
doe~· elo DIRtiD Fadara •
t

nlflis enow•da e dois mstavo.).

o Congi8SSO Nacional decn!la:

Art. 11 O I 2", do art. 15, da L8l n" 4.320, de 17
de março de 1964, que "estatu• IICIII1IBS gerais de 0.raito Finance11o pata elaboração e COI diole dos OIÇ8mentos e balanços da Unilo, dos Estados, dos MumcipiOS e do Olstnto Fedellll", passa a vagorar com a

segulllle 18dação:
"Arl. 15

<-->

I 1• (...)
I 2" Pata elado de classiiicação da
clesp rs, considera-se llllllerial pennanente

bl

Relelor: SenHor VI'- KlelnOblng

1- Relet6rio
O Pcesldente do Banco Central do Brasil eooaminha ê. ep:eaação do Senado Fedellll o COIIbaiD
de confissão, pron ase de assunção, consolidaçio
e 18finartCIBIIIIK1Io de diWias, celebrado enba o Governo do Estado de Minas GeCBB e a União, em 18
de feva111110 de 1998, no ildlilo do P:ograrne de
Apoio .. ~ração e eo Ajuste FIISCIII dos Esta-

dos.

o de duntÇiio supenor li dois ..,.., com exceção dos livtos e dos maios de ntgisbo e

O Govemo do Estado de Minas Gerais, conforme oficio GAB.11801'118, de 25 de III8IÇO do conante,

nrprD1uc;io meglléticos, ~de 11!!*'documentais per181o:a- .. **'tlnisbação pública..

solicita auiDriZaçlo do Senado Federal panr 1111tag0cier dividas IIICibiliéria e conlraiUeis daquele .ado,
mediante a ......-.ção de cráliiD cone1an1e do cilada
COIIII'IIIO, ,._ 1amos 1as Reeoluç6aa rl's 1111195,
711195 e 12JII7.

Art. 2" Esta Lei enlta em vigor na clala de sua
pulllicaçiio. - Senador Pedro Plve, Prasick"11e.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECQNÓIIICOS

OFJCAE123198
Brasilla, 19 de maio de 1998

Senhor PrasidetU,
Nos teii'IIOS do 1

ao do ArL 91 do Regin ... , ln-

temo, corn.tnico a~. que es1a Comissão IIPIOo Prajalo de Lei
Senado N" 031, de 1898,
que "Dé nova radação
paráglafo 2" do Migo 51,
da Lei,. 4.320, de 17
III8IÇO de 1964, que-.;
nonnas genus de "
FIIIIIIICIIIIO peta elabclra!;6o
e COiilrala dos OIÇBR1811108 e biiJançoa da Uniilo, doe
Esta1oa, dos Mu..:ipias e do DislriiD Fedentl", em
raunilo aaa•zada na ~nte dala.
Alenctoeamente, - Senador Pedro P1n. Pnlltdenle.
WXI

PARECER N" 2M, DE 1. .

.,. Coml8eio de Aaurlla. Ecoltaml- . ea11n1 o Oficio ·s· nt 32, de 1898, e1o
Pr..l1enbi do a - Canblll elo . _ . ,
IIPI'UI ;I: elo Senl1a Feo
cleml o CGiibÃi ct. conflttic\ p;on 1 ••

•bltw•tdo.,

O Aliando coolbalo coolbiitljlla as segu.- cacacta:islicas finenceoldS da operação: .
"e) lllMr da dMda a sar adquttida pela IJniiiD:
_ R$11.827 540.2011,92 (onze bilhilea. oilocauIDB e viniB e mlhiieB, ~·-1108 e queaanlll mi.
duz8llla8 e oilll l1lllis e IIOIMila e dois ca-). corla&p01t1itiilla 110 8011tallldo,.
do 111618-2-1111:
i) de divida mobliéria repras anbida por l..ebas
FIIIBIICIIi1111 do Tesouao EsladuaJ - LFTEJMG, exiatenlll em 31-3-116, ainda niD paga, ou a que, CIIIIBittulda após dela, CCIIBibabinciou sua .....,._
E

colayem;
1i) dos Sllldoa cleloa1o111S dos cooillatus filmados junto 110 Benco do Bnl8il SA, com ~ na

RasoloiÇiio CMN rt' 63197;
ii) dos Sllldoa cleloallcns dos cooobatus firmados pm111 li. Cebal Econ6mica Federal, com ampaao
no Valo CMN rt' 162195 e sues alterações;
iv) dos saldos d8w adoras das opeaações de diVIda fundada.
- o-a valor seca clecluztda a pan:ela de
R' 1.591.788.292,29 (um biltlo, qulllhenloa e noVIPIIbi e um 11lli&is, .........-.. e oilenla e Dilo cnd,
~e - • e dois .... e vinte e nova cen-
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

Instrumento contratual celebrado entre o estado a a
União, ora Slbnabdo a apo• l(iio do Senado Federal.
Essas resoluções do Sanado exigem que os
estados obseMKI! OS SBgUintes diSposdMIB da c:dada Resolução rf' 69, de 1995, como condições préVIII.S à contratação do relinanclamanto:
11 autorizaçio legislativa especifica pam a realização do nllinanciBmllfllo;
21 ceriJdiles negativas de quitação de tributos
federaiS e da regutandada de situação do FGTS e
declaração da ad1mpllncia junto ao Sisfama Fmsnceiro NaciOilal e aos cn!dol es externos;
3) c:ornprovação de curnpnrranto do disposto
nos al'llgOS 'Z1 e 212 da ConsbtuiÇáo Federal, e na
Lat Complementar n" 82, da 1995, assim como do
pleno exerclcio da COIIIpelêiiCIII lnbulária confanda
pala ConstituiÇão Federal.
Alendendo a essas condições e exigênCias, o
Estado de M1nas Gerais anexou ao pedido as carbdfles da adin!plà.'lcla e de regularidade do Estado
junto ao INSS, FGTS e da tributos fadarais. AIJeIIIBIS, o Governo do Estado aprasantou ~. expadoda pelo Tnbunal da Contas da Minas Ganus,
- . . t o O cumplimBIIID do disposto nos arls. 'Z1 e
212 da Conslltuição Federal, bem como do plano
exerciao da compatência lribulllriL
0 Tribunal da Contas do Estado Cllllificou, Billda, que o Estado e ~ines GeiBIII despendeu, no
exercício da 1996, 77,fs% das racedas coneutes Uqllldas com pessoa!. 'VISID que, no BJ181cic10 de
1995, este dispêncf10 foi da 78,511%, wnlica-H que o
Estado não está cumprindo o que delamina o IIIL
1•, § 1• da Lat Co11'111e111Mtar rf' 82195 e, assm, o
clisposiD no 8IL 13, Inciso VIl, da ResoluçAo rf'
68/95_
O Presidenta do Banco Central I8SS8IIa, am
- . Ollcio PI8Si-BIIID936, da 15-4-118, ao Senado Federal, que "apesar da o Estado IIIICIIII1IraHe inadimplente junto ils inaliluÇiias integrantes do Sistema
FIIIUICIIIIO NaciOnal, COIIfonne coriSulla efeiUeda JUnto ao Cad- da DI
Pllblica - CADIN, as IlMdas em pauta estio
uldas na lllllllgDCUIÇÃO prana Lai rf' 9.486,
11-9-97"NAo constam dos
mantos III1VIados ao Sanado Federal, os SICig
pela Resolução rf' 117, da
1997_ Hé apenas um
manto do TCEJMG (fls.
21) declarando que o ribunal ameia não julgou as
contas do Estado relalwas a 1997 e, assnn, encontra-se Impossibilitado de emdlr a certidão SICiglda
pela norma acma ClladL Dessa tonna, nio são cartrlicadas as ~~~formações referentes às pnwli•~ões
no Estado. ~. vale ressaltar que o Supramo

Tnbunal Federal. por IIO!ação unãmme, em 11-1297, dalenu o pedido de medida cautelar, 1mpetrada
pelo Estado da Paralba, para suspender, com eficácra u runc, até decisão final da ação, a execoiÇáo a
apliCabilidade dos Incisos X a XI do art. 13 da Resolução n" 69195, na l8dação que lhe lo1 dada pela Resolução n" 117, de21-11-97 (ADIN rf' 1.728-8).

2- Dos limites de endividaNos tennos do parágrafo úniCO do llll 1° da
Resolução n" 70, de 1995, do Sanado Federal, a
raahzação da relenda operação da clédilo encontrase diSPBfiSilda do CU111Jr1menlo de uma séna de 8XIgênc:las a condiÇÕes estipUladas pela Resolução rf'
69, de 1995, do Senado Federal, notadamente do
cumprimento dos hmdas de endiVIdamento p1eVISIOs
em seu ali. 4°, InciSOS I a 11. De acordo com essa resolução, o montante e o serviço das operaç6es de
cnldilo reahzadas ao ....,.ro do Programa da Apoia
à Reestruturação a ao AJuste FISCBI dos Estados
não seriio computados, no exercíCIO fi......aro em
que torem celebrados, nos fimiles da endiVidamento
aefendos.
Embora as oparaçi5es de cn!dilo I8Biizadas ao
llqlaiO daquele programa enc:OIIIIIhTI-BB dlspeiiSIIdas do CIJII1llil181 das aagêiiC8S e COIIIIÇõas

*'

acna

1111Endas, nio estio elas dispa ISadss da obaalvtncia
do lmila dalhdo no c:aput do seu IIIL 3", - ' * :
"Ait. 3" As operações de cn!dilo 1881izadas pelos Estados, Dislnlo Federal, pelos
MuniCípiOS e por suas 18Specbvas autarquias, em um exercício, não podariio aceder ao montante das despesa• de capilaJ fixadas na Lei~ Anual -lespDitdante, reasalvadas as autorizadas rnedanle
cnlditos suplementares ou 8Sf'8CIIIÍS com a
finaf'Ciacle pracisa, aprovada pelo Poder Legislalivo, por maiona absoluta. obsar"'ldo o
disposto nesta Resolução...

De acoldo com a apureçAo contida no p,._
Dedlp-D1ara-9810378. de 13-4-911, do Banco Central,
a operaçio da 111fii1IUICIIIlllllf pretendida pelo Eslado extrapola o bmle constlluCional 8CIITIII refendo.
TodaVUl, a lei Estadual rf' 12.422, de 27-12-96, que
autonzou o Estado de Mmas GeraiS a contra1ar oparações de cnldilo no êmbito do Cllado programa de
BJusta l1scal delennnou, em seu ali. 14, a abertura
da cnldilo suplementar no OIÇ8IIEnlo da 1997, oqatlvarldo a ""SCSIÇãD da pnlpna la, embora nio corae do
JI"C c11 a ll'llorrnlçõas IIObl8 a daliJatação por ~
allsotJia do Poder lagiSiabvo daquele Estado, quan-

lfiiifi:!Ui

IJIIU
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9rnbro de 1991; de parcelamentos de drvrda JUnto
fica lrmrtado
"Quele peroentual. Os valores que u«apassan~m
o;,sse teta serão pagos quando da oconêncra de disoêndros rnfenores a ele, ou serão ralrnancrados em
até 120 paR:8Ias mensaiS, a palbr do ténnino do
r.ontTato de refinanCiamento em quMtiio, nas mesmas condições frnancerras alr pn!Vislas. São condições que, enhm, poas~bolilam a reordenação dos
oaSSIVOS lrnancerros ~uars e vrabolizam a eiK:ácia
•los respectivos~'>O FGTS, lrnnados até março de 1996)

III - Voto do Relatar
O F-letto do Govemo do Es1ado de Minas Gerars enquadra-i~e nos tennos do Ptograma de Aparo
it Reestruturação e ao Ajuste Frscal de Es1ados, ora
em execução pelo Govemo Federal. Corno se sabe,
o programa 18m como objebvo pr irrcipal o saneamento linanoelro, patnmonial e adminrslralivo das
unidades da Federação, no contexto de uma reestn.rturação global das fii81ÇBS pllblrcas no Pais. Nesse
senbdo nio apenas os relinanc:ramanlos das dividas
rnobrlrénas e contraluais dos estados estio ....,..,...
•las no programa, mas também um conjunto de int-

cialivas e rnadidas eslrlllurais que pennitam a recuperação da capar jdpde de rnvestimanto da asfanl
pllblica. Cilarlamos, 188 rlustrar, os dae privalrzaçi!es de bancos, de empr asas a de uploração
de sarvrr;:os pllbllcos, bem como a 8II8CIIÇio de programas de dem"aa io voluntária e de modernizaçiio
adll'lllislialiva a tr~Jubba.
Do ponto de ..-roecoo r11mco. c'es'9 ariamos o custo linancralro que o prograrra ensap1
para a Unrio, porquanto a forma da federaJização
das diVIdas impica Ulll subsidio: no prirnellu momanto, pelo
o valor de divida assumida pela Uniilo a o
a ser pego pelos .mdos;
no segundo ~. pala dilaraoça anll8 o custo
linancarro de divida mdtrdl6ria fadanll a a 1axa da JUros I8BIS en1ra 6 a 7,5'llo a.a que os fMIIad<>s pagaJãa
ao T-.rro Nacional. Todavia, do pon1D da do
sator pllblico como um todo, o laJD é que hri um ganho afetivo se ea COIIIIIdenlr que as taas de juros
dae dividas mobiliérias a contra1Uais -.luais têm
Sido silllamalrcemanl &Cima das 1axae da JWOB pagas pela Unrão no mamado linanostro.
No caso aspacllico do Estado de Mrnas Gerais,
a sua diVIda moboliéna, no valor da R$11,3 bolh6as,
sara subsbtuide por delrto contratual com a Unoão,
pato valor de R$9, 7 biqliias, a ,... aJ!
desde
31-3-96 (CF., cláusulaS 4" a 10"), conespoudaudo,
asarm à quase totahdada do subslcio de R$1,6 bolhão desta operação. Da igual modo, as dividas as-

ãrlarancral:tantnt

••zacta

taduars JUnto ao srstema bancano olrcral (Banco de
BrasJI e Carxa Econõmrca Federal) e pnvado, serão
assumrdas pela União, perlazendo. portanto, o lOtai
mancronado subsidro do Tesouro Nacional àquela
unidade de Federação. Tudo confonne o drsposto no
§ 4• do art. 3", da Ler n• 9.496197.
Vala lembrar que faz parte deste contrato, conlonna cláusula 23", o comprometrmento da Unrão
em COIICedar um financramento ao Estado, no valor
de até R$4,0 brlhio, posrção de 31-12-96, para a redução da presença do setor público estadual na altvrdeda financerra bancária, conlonne MP n• 1.61220, de 5-2-96 e protocolos de acordo hnnados entre
o Estado a o Govamo Federal". O contrato relatnlo a
assa operação de crádrto foi submetrda à aprecração
do Senado, confonne OPS"43196.
A contrapartida esperada desse relinancramento subsrdrado, comum a todos os estados que edenrem ao Programa de Reestruturação e de Ajusta Frscal, consista no cumprimento de metaS e açõas estrutunus que penntam, além da obtenção de superávils pnmános rro longo prazo, ajustes pa1rinarraJs e
admrnrstratrvos ~ com a reonlanaçio dae
finarças pllblrcas, de modo que poasam ser g;uanbdas a ralomada s.-dada do crascrmento ecoo r6mico do Pais a a
monalllria.
sentido que, paralalamema redução
do valor nominal de suas diVIdas, o Estado de M"rnas
Ganus tani um ~ no seu perfil da endividemenlo, pois o prazo de amor tiza;:ão ora contratado é de 30 anos a com compronelirnanto múimo
de 13,0% de sua .-ta real liquida para SBMI", por1anlo, 11 grande maioria de suas dlvrdas.

_.,lidede

t: , _

*

Com afeito, COI rsrdel8fldo.se que, entre 199596, o reletido Estado conaaguira alguma redução em
seus gastos com passoal, conforme ajus1e preconizado pala Lei ~ ri' 82195, aspanl-sB
que com o p.-D ralinanciarnant aquele estado
poasa atmglr cala1811181rle os padmalros iderus do
gasto pllblico, quais sejam: no mlxirno 15'11. da suas
raosiles liquidas com serviÇOS de dividas; no mlixlmo 80% com p assoai: e, no mínimo, 10% com invaslirrrentoe (axcluldas as amortizaç6es).
O Estado de Minas GeraiS se compromete, do
n.srno modo que as damars urudadee de Federação que aderin1m ao programa. a manter urna trajatóna declrnante na relaçio dividahacarta llqurde. Até
que esse valor seta reduzrdo a 1, o Es1ado nio amihni divida nrobrlréna, a SOII*1Ie contnuni rrovas dividas contraluars, r~ JUnto a organrsmos linancarros rntamacronals, se cumpnr as matas relabvaS
divida frnancerra na lrBJeiÓIÍB ~elecrda no seu

*
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8io, p a o - da ...Unçao, canu'd
9Ao • Nfll• ala ;aaiO . . . . i . . . . . .
Indo com a Unllo,- 18 de '-•*o de
1.., com ..... no pul cala de
do
.... c da entre • Unllo • o Gouuaw elo Ee._...de...._......_ no lmllllla dD,.....
.....,. de Apoio lo ................ Eodaila1, nD velar de
-lllllhBn, a•a ._. • vlnle 1111e 1111lhllee, qullil• 1 I 8 qu .... 11111, . _ . .

Pf01118ma de reestruturação e de &JUsta fiscaJ. Sio

ressaJvadaa, potárn, nesse contrato, •as CJI)8niÇ6es
elali>S a PI,.. de 11111
do ES!BdQ j6 ap1owdus
pelo Galoamo Fedanll: BNBIPIOdei>Jr, BNDESICVRD,
BIRDIRelonna do Estado e BIRDIEstnldea.", canlonne
cláusula 2fll
Mais llincJa, se o Estado não cuq~nr as rn.111s
liacals e filw1cens, acon1ac1as em pcograma de
reestruturaçilo e de
fiscaJ, o ~
deixanl de _. subaic:liado, passando o Estado a pagar, dunlnle o pariodo -.lUa! de da8c:umprina1ID
das matas, o culto de colocação da díwla rnabiMna
ledelal, 1111115 juRJB de mora de 1% a.a. e a ela\ Çln
do dispêndiO 111Úiiooo com SBMÇOS de dívidaa juniD
• Unoio ..., 4 pontos pen:entuaos da ftiC8IIa lfcPde
reei doEstado.
Corroo geran11a do cumpnmento elas -ocliç&ooo
olaoacdas pelo programe, o Estado de ..... G.nii8
firmou, em -•lliio de 1996, o Pooo c Cllo de~
oDn a Unilo. no qual &lo estab ala Ciclos oe -odir:ái..mae ger.- adna ~iiDs. Para a Pi 1 • canb....,.,, .. gamnllaa &lo ...... quaiiiJ ..... do
Fundo de P1ullcipeçia, _ . . . . própoias e c:r6dlaa
Clllundos da lei Con~Pla;nantar ri' 67198. Al6m . . , ,

r

,.._....._..doe

a.-

-odicloo-.
. . ,. .
IJIOiii•••

o~ deleae
viiiD no
de politica do
da
..... 8llpiiiCIIioo pena o Blilado, que 6 .........
granlil deae
Por 11m, Vllle Jembnlr que a& negc ciaçliae em
curao anila a Unllo e oe llllladol, a~ f8.
~de Clfviclas
~on..,..,....., doe1adoe com . . , _ lllllrUIUraioo ... . , _ fiMioc 1 ra,
adn.illdoilliva ..........oJal alo pi'llll~ lindlol. . . . . . l nwulan;loda .....................
da claa -llli!1!iae ..-.6rias ao ca....._*» econOmico 11Ui111oii61do.
EoilliocJaoo-. pootanlo, que o pJailo .....,z as
IIOi'IM8 aa' !L a' :"das por- Caaa e que,~
ao mê;lo, caniiiiUI pua o .........-o1o claa
Plll*:u do ealado e do MIOr polbllco em gemi. Con-

••••IDIWidu

-•ato.

eo

fio•.,..

'*ftmoe o - ..,_-peJa~ do Pi I Ê
.....,_,_.., tennoJ do seguiniiJ p . . . de
R trluçlo, que vincula a alicolocJa da -•&iipoliodoioÊ
..lllliZ:iiçlu do Seolldo, • ~ pelo Cba"no do ESiado de Minas GeraB no aer- CenlraJ do
Bnltlol, do cumprlnento do dostoosto no incillo III do
art. 167 da Conalltwçio Federal
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 56, DE 1988

Aula 1w o &lado de...._ a.. a
001• I
pc gf ... ,..-• • ' n • • •
dlwl • malllll6ola e_...,.... dD 1 1 da,
CCII I IIJI&R1111

IID CGii*alU ... co;;.-. .

M~ODE1998

-·

- • ollo,... •

-·-.doia--

O Senado Fadaoal ,_,.,.:
Art. 1° É o Estado de ..... Gerais lllllllrilado
a COI iii.., opllf1IÇão de l'llliowlc:ianw de cllvidaB
mobiliária • conlraiUal do 11118do, __,_.........,
no Wlill.., de - r ' ib, pr01o ••• de ~
_......, e l'llllnancianwl de dividas, I I r
do =m a UniiD, em 18 de fawnoilo de 1S., .... no poDIDWio de -.lo finNdo en1n1 a UniiD e
o GcMMma do Estado de Mina GenoiB, no tnmiiD do
Plb(lnlll8 de Apoio à ~ e aa Aji.F_. doe EI' d?ll.
Art. 2" A ape~açio de cr6diiD i81arida no lll1lga
•illliloo tlriw ......- caoodlç6ea . _ · a) IIMrdll ct~W*• - pe/lll.nllrx

"**'

- R$11.11%1.540.208,112 , _ ~ . . . . . .
toe e virM • . - mblee, quio~•- e quBIU8
mil, ~. C1ID ..... , _ , . e.lk* --.oa),
QM1WPOIIdaoila., 80iiiidÓiiu,.
1N-II:
i) de divide ii dliM! iii oepo
illlda par ....._
5

•

-

F.....,_doT-.oE I ±JBI-LFTUG,w "I r
III- 31-3-1111, ..,... nla pega, ou a que, cmll1llulda
ap6a .... ±lia, --allnciau ltonplea Rllas
gam;
i) doe llllldoa detldooW doe -i6ãNiinnedoe juniD ao aer- do llralil s.A., -.. .,..,., , .
R

e-..

"oçlnCMN rl'83117;
li) doe uldoa deu IIIi- doe ........... nnn..
doe junla li Caia Emoollnok:a Ftodeial, com .,.....,
no Valo CMN ri' 11121115
AI\j6Je;
lv) doe llllldoa detld · - claa ape~açe. de dfvida fundada.

- Deeae valar ewol dedolrida a PIJII'II* de
R$1.581.7118.292,211 (um a.ilio,
noY8111a e um aaill6aa, a 1 .,.,. e OlllrD e oiD mi,
duzentDe a nova11a e doillllllili e Wil8 e - cen-

quio••- •

-1.
eo aubeidio -ocedido polia
UniiD ao Estado, nua . , _ do art. 3", § 41, di Lao
~odenla

ri' 9.4811197, -.do nllliowiCiado o valar de
R$10.235.751.1116,83 (dez llillilee du-*- • lrlnla
e conco niiNieii, 181 c oiOS e Clflqilenla e um mi,
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novecentos e dezasseiS reaos e sessenta e três cen-

-

tavos), contenne a.tabela segurnta

Blnlodo

CEF

,....m

;I .._ SllldDe
11.!1 rt'II.AIII!7)

Dloilotl~

"'*'

~ lalllnlada

TOTAL

18-2-U

9.111Caaa.17

1114-98

38 775 133.117

18-2-U

270.647.687,117

111-2-!18

141 82112811,42

ARO)

162 (Unhas
I, lia Hl)

.,.,da

..,cxm

._.r

lllw.~~-da

Hi) com racursos provenrentes da alrenação da
Ceasa/MG;
ra:usos prowii'BEs dila&
c ,.,.

ARO)

IUIIl!llft!!lll

b) encarp:
- junJs: 7,5% a.a. sabra o saldo davador previamanle alualizado, Cllk:ulados a debitados ~
manle;
- alualização do saldo devadoi. pala variaçAo
piiSibva do IGP.DI;
c) , _ 30 anos;
d) garantitls: ~ra--caib'
os própnas do Blllado, •
translarlnaas constiluCionais a os Ciádilos da que
traia a Lei~- n" 87196;
e)~ da fJII(J8Ifi8IJia
-IIIIIOitizaçio axhOntlnllria: p;ua alailo da pa~ llldnloldinério de pnncipal a llfiCillgOS do
AlfinancaunaniD, conaspondanta il IIIIIIIIIIZaçii ex~ de 10'11. (dez por canto) da divida mabiUria a c:ontratua1. o estado se obriga a pagar il
União a mportAncla de R$872.887.1135,23 (roCN8CBitIIIB e - * l a dois MIIÕIIS, Clllacal- a oiiBnla a

. - mil, blnta a cinco .-is a - a trts centavos),
delr~
ab•'zada,
deduzida
da
R$511.618..156,43 (cinqllanla milhilas, raiawtos e
oilllnla • oilo mi, ......, • cinqilanla . . . . reais •
~a trts ca1IIM:IISI. rafannas- c:rádilos de
ai!Wiizaçlo IIICIIIBiária lia !PI-Exportação do estado
junto il União. Esta arjwnliza;:ão selá raai!Dda da
SBglllnla fonna:

'
i) com racu.- pruvementas da alienação do
Banco do Estado da Minas G.,_ S.A - Bamga;

i') com j6 apurados pelo estado, no
valor de R$116.407.788,80 (cento a dezaseis mdh6es, quabucanlos a sela md, salacautus a Clll8nta a
sem l8aiS a Clllerlla cer&vus), p!UV811ianles da alia118Çio das aç6as do Banco de Crédito Real da Mr,_ Gera8 S. A. - Cn!rliraal;

v) com crédftos secuntrzados, debêntures Si-

derbras e Titulas da DIVIda Agrána regrslnldos sab
forma escntur:sl junto il CETIP, pelo valor PI esante,
c•IC!rlado il taxa de desconto de 12% a.a.;
VI') com crédrtos que tenham srdo objalo da novaçlo a que se rateno a Medida Provisória rf'1.6351B, e 12-2-98, pelo valor prasante, calculado il taxa
de desconto de 12% a.a.;

- turrottizBr;ãa.
- em paroelas men&aiS e consacutrvas calculadas com base na Tabela Pnce, observado o lnnile do
dispindro mensal de 1112 (um doze avos) de 13%
(treze por cento) da Racerta Uquida Real- RLR."
Penlgrafo único. O descu"11ffmanlo pelo Estado de Minas Galais das obngações coustantes do
CGibalo de relinanciamanto, rnclurndo ~de pagameniD. 8SSim como das matas liscars a linancai11111. IICOidadas em seu programa de -.turaçio
• de ajuste fiscal, ~rcará enquanto parsilllir o descumplirneniD, a aubslituiçio dos encargos financeiros referrdos no CIIPul por anCilrgoll aqurvalanlaa ao
custo médio da colcc119"o da divrda nlobili6lla fede.
r:sl. acuscido de junla moratórios de 1'11. a.a., a a
aiM çh do lirnile de cfrspêlrdro para 11'11. da~
Liquida Real do -.do.
Ali.. :JI O 8II8IClao da aulolização coriCBdida
por- Rasalnçiio fica cc~ a que o Estado da Minas Galais COinptUVB, jUnto ao Banco Central do Brasil, o cumpnmento do dilposlu no inciso III
do art. 167 da Constituição Fadar:sl.
Ali.. 4" O prazo para o 81181Cicio da pr na lbt
aulllrlzação é da diiZIIIIIIIIS a satanta diae. a COillar
da data da ptllofi
Ali.. 9' Esta RaallluÇão entra em vigDr na data
da sua pc...~· ;""
Sala da ecn·
26 da mero da 1998. - ....
dro PIVII, F'raaidarlbt Vll8an Klelo IIL 'ng, RelaiDrE p 1 ldlla Amln- C.'da llaldaw- Ner a.- Jo6D Roce. - CautlnhD Jclr'ge - IJialmlr
olafiwMn ..... -.Jaeé . . . . . . DulraL.aurD C&mp aa (-rcido)- LdciD lllclr-.- Bailo
Parga- Eduardo SupllcJ- .Jaeé Blanc a

-zin

ao.

a-a-

PARECER N"215, DE 1. .

Da Comlula da~ Ec:MOml- . ....,.. o alfciD ·s· ,.,. a, da 1118, do
PNaldanla do Banca Central do Brall,
-lnhancla ao Sanada Fa&al a lriiiD da abartura da cr6dlta 8 da COIIIIIIII

• VllnCia da açaaa. nm.do anlnl • UniiD
o Eatada da lllnaa Garala, o Banca do
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Estado de :.tinas ""' eooi • aEMG, o lhonc:o

dJUSIQb

de Desenva'vlfTI"e.,,o :-e Mi.•IIS G.... SIA
- BDIIG e e ca:~a ecanomlca do Elllado
de Minas GeniJS S..; iAINASCAIXA, . ...,_cio ciiaposto ,,. olilf'dida Plovlsdoa.
ri' 1.85t 23, de 15A.98, no ilmDilo do ProIII'IIIIW da Apoio à Ree&lnduraçio • 110
Aju8le Flacal doa e ......_ no VIIIOr _ ,
da R$1.344.338-000,GD (quatro blllii 11,
Ire 1 ootos e quarellta e quMro mlllllee,

BEiv~I!;F:,

boaeniDa e1rinta " saia mil r.ia).

USOpiÓpll!l

Relator: Senaeiur

'/i~~ •

rrt:~·,

1

para cond•n.. ~~,. ~c ._ _

complarn'!ntar v•• a• •
- F\$383 3~\
milhées .... ''e7e~r•r"J.::
rertos credrtonos •.:-=
- R$7 i'OO. u.

moi raaos),para

c~" ~IJ

.,.

- R$25ill "

-!etnUDing

lhões de rer.us •
representados r:cr uJ.a-s '

I - Reia1e! io
O Prasodente l!o Bll'l<:"> r -~,.·ai enerunonha ao
Senado Federal, por ontenrét<10 do Ofíao
rf' 043,
da 1998, o contrato de s!:s:"' ~ .,:, .....:IJ ,..r~~i\o c je compra e Wlnda da ações, formado em S de maoo do cor·
ranta entre a Uniia. o Est&~-· de :.~1085 G--., o
Banco do Estado de t.&:"'s l?«oaoa · .,EMGE, o lhon·
co de Desenvolwr181Jto ae Minas Gerais S/A ·
BDMG e a Cura Econoon..-..a do Eslado de Minas
Gel-. S/A - MINASCAIXA, nos termoa do diapoBio
na Medoda PIUVI&Óna rf' 1.654·23, da 15.4.98, no
11n11o do PJog- da Apooo il Reemutulaçlio e ao
AjuBia F_. da Estados no valor
da
R$4.344.336.000,1l'J •qu.,!ro ll'IIK'es. tramnlOII e
~ e qua1n> rnilhlies t""7tlnlos e trinta e seos

·s·

-a

mioaaos).
Os racorsas onW1dos dessa operação da crédoID deslinam-se uelusove e obngaltlnllnaote a finan_, o das onSbluoçéies acnna rafaridas,
dll modo a vlabilzai a raduçio da pra 11 IÇll do p6blco llllfadual roa abvidade linAI1I:elra banl:dria,
- o s -.is!Ms esMtei!Cidoe ;>ala Medida PnM86ria n" 1 654-:>3, dP ! 5 ciB atn! da 1!1118, e
conformidade com as Putorizaçl5es couctdda•
pela Leis ~ n"s 11.966, de 1.11.95,
12.832, da 8.10.97, 12.422. de 27.12.96, 12.731, da
30.12.97 812.746, de 8.1.98.

O. -.to com as onlc:maçõss

_
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~

no
~ do Banco Centra• •lo Braso1. a abei!Unl de
cMditD ao Estado de Mintos 13erpis terá as seguintes
caracterillbeaS financeoras:
a) valar do Ctédlto a ser llbatado pela União
R$4.344.336.000,00 (quatro bolhões. ~ e
quarenta e quatro molhões, uezentos e tnnta e seos
moi.-), deWioodo os racuosos seoem utdozados ex·
clu8ova e obrigatonédade da seguonte forma:

I - R$1.561.000.000.00 lum bolhio, qwnhentos
e 11111nta e um molhões da 111111!1), seguontes

MGI--

Mon!!~ ·>~,.

·-

... -·

- A$150.C •.
de reei!;). ;-=-•a ~ """
CIS'R fter 81'5

-

r ti'..,.'' •

n~1t=nr·

mdh6e-;. ,.. '!

11-

re-w~.

--

f"~~~~-"

te miiMec

t:"ll!! re111!':

dação de r:bnqac~"'le -- ·-·"" ..
... •
vatização ao Gii!'J'ICIII.::" - ... - -~ue.frornação em agénc1a •:A -.- - • q ""~"' -u.t.ft.,.,.·
- R$140.000 000 C lfCA•-,.. ,_ •r•==-n~ur~t '1Ift -=-==
de,.....), a saber
- R$350000000f '•···•=:a · ,,,,... _, •r"ihft~t~t rfe
1'81115), para recomro&JÇão oamu•r:' 2-1,
- R$105.00Q,OQO,(..'U t"'Q'••, ..:o
•' "'•IHUIÕe'l= f..'9
re&IS), para COnstltuiÇ~
a
,,
•11 .c;;ez IJ8.
agência da lomemo.
- R$877.000.()0t' Oü ........ a••1t:. - ~aema e
sete rnthões de re111•1 ran\ '· M\,ltll •.r! ,,., ..- .
Jl.WdO ao Banco Central d'J 6f11=1 ·••
.,,..,, "'-='"'·
III - R$1.420.1N~..uUU.C· ....., • ·nau, <111111· ocentos e Vlllte r'l'lllhões c1&t: l&al'llJ. ·••.! ·• 1.at1UF ao oa·
garnen1o da obngaç<ies ,.._ t.;nl'lec>- RI600.000.00l•.cu •sets"!-= 1~"~ ""'flões de
ra&IB), junto ê CEF:

-

R$313,000,(.1(J(),~J' IID"''~I

1 "'"'-

l"'lt."lltiJ'

lfll1~1

da I'IIIB), fiiiiiO aa 8PCC"·
-

RS507.000.000,('lJ lnur:t ·•- -

de oeaosl. r'""'"~

rv-

... r-~... -

eoqr.a

"W''riM

•-

R$346.336.UUU.W Jr.:'H'~Ir.•:.

"!:'

querl!nr-

IS

S8IS nulhões, trezentos e trorlll' e •e11 r..aosl, desuna·
dos ao pagamento de oLuc-qç-t-""' .. -~ -=::: a.oo IJIITc .;,
CEF. contratadas c~n fiWt"BI', '.,... ••
i 11•'11 1ô:l.J95.
cornbll18.do com o Voto .;... • "'""' ':.

o processo ae pnvatll"c~··

JO ......

Obs. A exceçilll' •1Eõ .;;,,,.,... •
tuiÇáo ·';, 1urtdo rte llflll,riel ..~~ ., ....

.......

-=-•2 viAUIIL" .~.-

•• .::. 1.-:

....

-::1 (

~ 1":\.1~

Jn~~;.u

llfl1"llfl
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os Incisos I a III serão atuaiiZados pala taxa Sallc di·
wlgada palo Bacan, a partir de 31·12-97, e o inciso
N, paioS enaugas COI1Inllados pala CEF na opera·
ção ong1nal com o eslado, a parbr de 7-5-97.
b) forma de libelação d o s - as libenlç6es dos recursos serlio -lzadas
pala Secrataria do Tesouro Nal:ianal, em pan:elas,
conlonne o ert. 1O da Medida PIOVisórie n" 1.65423198, JXX" c:onla e onlem do Estado;
- a liberaçio de cada palQIIa fica condiciona·
da à caneta apllcaçio da paroela anlenOI', a ser
atestada pelo Bacen;
- a l1bei&Ção de recursos para a constduição
do fundo de liquidez para e agência de tornamo fica
condicionada à CQII1H'OVIlção da constituição da ...

fenda agàllCIIl e à oblenção das autorizações._.
sé!B ao seu funaonarnenlo.
c)fonnade~

- as pan:elas dos racursos liberados -ao incorporadas à palQIIa (P) defo lida na Cl6uaula Quer.
ta do ConlraiD de ReliiiiUICIIIm8IIIO nas ....,,_da·
tas em que as lileraçiiaa, e amortizadas , . forma
ll8bpUiada no Nfallllo lnstrumeniD;
Vale notar que apoio fiiWICIIim _ . .
ponde ao con!plon no IIIIIIUIIIIdo pela Uniio PIID
ao estado, nos l8lmDII do Conlralo de Can7 'o,
Pran JS de Assunção, Consolidação e Refinancia.
man1o de Dividas callllrado enba a Unio e o &ta·
do de Minas Gelais, em 18 de '-nli10 de 1998. O
COiibido de Remalw:&l-. que lllrnbém está sendo 1Ubiii8bdo à apniCIIIÇio do Sanado Fedand, confonna delemwa a Reaoluçio n" 12, de 1997, estipula, em sua cM, . . ,.. Wgéslma laiC8iiB, a ~ICOOpOIB
çio de presenta opaiiiÇão de Cládilo ao montan1a
das dlvidaa objeto daqllele i8linanclar-m pala
Unilo.
A pras anta opai8Ção de cr6clitD i - ae no
PIOgiilm8. de Apoio à ReatruluiiiÇAo e ao ~
FIICIII de Estados, IIMdo e efaiD pala União, e enquenlo tal eslll aubonflllllcla às f'ew!IIIÇ&M' ri' 70, de
1995,. n" 12, de 1997, do Senado Federal.
Exigem raeoiiiÇiies que os 1illllildos obae~Wm os seguintes disposlbvos da Reaoluçlio n"
69, de 1995, do Sanado Fedllral, corno cooidlç6ea
plávlas à COiibidailãO do financlarrailo:
1) autonzação ~iSialiva para a _ ...ção do
f11111ncoamen1D;
2) certldi!es llll!lllb"a& de qudação de lnbukls
lederalll e de l8gUialic!ade de lliluaçlo do FGTS e
daclaraç6o de adimplência JuniD ao Sistema FinanCIIIIO

Nacional e aos cnldoraa

•nternos:

3) comprovação de cumpnmento do disposto
nos arbgos 27 e 212 da Consbluição Fedend, e na
Lei Compla..-r ri' 82, de 1995, -im como do
pleno 8X81CÍCIO da COITojiillênciil tributária COIIf81ida
pela Consbtução Fedellll.
Nos 181mD11 do ert. 1° da RtiiiOiuçio ri' 70195,
as operaçiiea de créc:lilo AIIJizado ao 8il!piii'O daquele programa encontram-ea dispensadas do cumprimaniD de uma séne de uigêiiCiu e cooidlç6ea da
Resolução 69195, •nclusNa doa limilea de endivida·
manto acoma menaonados. AsSim, a raaliução deeta oparaçio de ciácfilo 81 ICOnba-se clispanaada notadamenta do cumpnmanlo doa limilas de endivida·
maniD prav 1 1 em seu aiL 4", InCISOS I ali, da fie.
dçiio ri' 691115. Nesse aeniJdo, o monlanbJ e o serviço das Oji8i1iÇilel de Cltdito
ao 8i11J1U0
do Plagrama de Apeio à Reealruluraçio e ao Ajulle
FIICIII doa Estados nlo 8illiio computados, no - cicio financaro em que foram celabiados, nllll"limllaa

r='i_.,..

de encllvidanallo iiiil1nidos.
&-.o, ea Dji8IIÇÕ8S de cáa:l. em gaiBI, nio
illlllo diapai.,.... da ub&a ... ICie do lids clalitio no
Cllplll do ert. 3", da R +çlo ri' 691115, w.IIIE
"Ar!.. 3" As oparaçilel de cnka) .....
- - pelos Faladoa, DilllriiD Federal, pelos
Municlpios • por ....-~~vaa IUIIIIrqulaa, em um -cfclo. nlo poclldo der ao monbJnle daa daapn• de capilal fi.
xac1as na Lei Orçarraitéria Anual CDnalljiCIIItdenle, -"'ades - autormldaa maclanle
créc:lilos ~ ou eare •• com fi.
nalidade pniCiaa, aprovada pelo Poder Lagialelivo, par mBiOila ebeolula, abeMvedo o

rlill - - nsdçilo..
RelalivamanbJ a - limibJ de~
cu•lam• apuniÇiio contida naquele . . . - d o Banco Cenlnll do l!rall, a opa1 ;ift pi I ,-.. nliD ea enqlalia no linila acima. Todevie. culbn• " ' - I do
Oiçw1ai1D FiacaJ de MiMa Gelaia para
a dolaçlo para .....
de Clljiilal do CGI&. I IB U
a.lil. n-1e em R$4.3117 8112 643 Asan, a opa1 ;t
em laia aiCOI•a ea denllo do lirrila acina illfaido.
Ataudaido às cudt;&ile ....,. ....... o Govar·
nJIIIor do Falado de ..... Gerais encaninhou o Oficio
GAB. 2881118, de 11-5-118, aolicilallllo • aubizaçio
para o en.,.....,,IO aob _ , . , r:onlliqllardo enlni 01
documerilolea calid&is do Tillunal da Conlaa doEstado. de adiii .... ICie • de nigUiaJidade do 1lllllildo pilO
ao INSS, FGTS, e de Tilluloa Fedatas e cópas dea
laaaulon 1 al ... da apeniÇiiD. jé ctades
o Banco C8nbBI informe
do Estado
de Minas ~ IIIICCinlniH8 ãlllduuplenle jUiiiD às

1-.

que.....--
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,,_.çães mag...- do SIStema Fi118110111ro Naclo- portaniD astrutumiS, IOb pana da pardalem bena-
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1"1111, ccntome lrlloln18Çio constante do Cadastro da
DIVIda Pública - CADIP, cortida no P . - 1)1;DIPIDIARE-11111001151"478, de 1S-5-9&do Banco Central do 81'11811, "as dívidas em qiiMtão estão Incluídas
na niiiiiiJO IIÇio ,_.,.,.na LBt rf' 9.496, de 1897".
Par OUIIO llldo, da acoRio com l"lfoln..,...
~no c:ilado Paracer do Banco Central, o GcMimo do Estado de M1111111 Gai&B, &pi 1 rtau - - - . , do Tribunal da Conlas do Estado da Minas Gerais, . , _ a p10cassado. - - . d o o
cumpomaniD, no uaclao de 1996. do diSPQIIID nos
- · 'D a 212 da Consbtwçio Fadafal, 8881111 como
O pleno IIIIM:iclo da 8U8 COII!plllêiiCIIIIribul6nL
Todavia, com l8llll;ão à obsafvêncla do 1111'11111
m6uno da
com pas-'. delarminmo
pela Lei CalqJ!an&llar rf' 82, da 1995, o Tlllunallnfarmou que o Elltado dilpandau, am 1996, 77,411%
d e . - rw l
COil&.._ com p na MI CamD as
g11111a1 c:alajjoiiB con811pondanlln a 7'8,58%
das I'8C8IIIis am 1985, dapl-lda ea que o &lado
niD Mti CUII4Wiliido a dM&niW..,., OJiiilllii'M 110
art. 1•, § 1°, da lllfalida Lei 11, por CD1811QU11118, o dillpoaiO no arL 13, inciso VIl, da Rsaall~ rf' IIMI5,
do Senado F'adamL
Nlo CDI8IIUn doa clocuna*- anvildoa 8D Se181o Fedalal, 011-iglo:IDII pala R ctlçllo rf' 117, da
1987. Ou eaja. nllo slo -lilicadas as lllfolnliiQilaa
ISI&:WdW U p.wa1 r• no eslado. Enbiii&IIIU.
..... III alo• que o Suplamo Tribunal Fadend, por
vallçio . . . _ , am 11·12-97, daleriu o pedido da
rMdlda Cllllllllllr, lmpilb_. pala Elllado da Paldla.
PMI IUIIplllldar, com ai'IC6cill a - . al6 dei • ' final da açAo. a I I UljiD 8 ..,.. ..,... . . . . da8 lnclo8
X a XI do arL 13 da Ru~•ç~o rf'6111115, na rwte;••
que a. fal dada pala Reaallçllo rf' 117, da 21-11F11. (ADIN n" 1.728-8).
I -IMrllo a YOID

.....,do

Da poniD da villa das finarl9a8 pihhs, pode-

am no Pala um IJIMde
lljulle -... a
do IIIIIDr IIStlll8l como um
todo. ...............,., o Canjpl c ........
llpnMIU • - • • • • a t.. n" IIA8111117, ..... laaado
o GcMirrD Federal a aawguca • clwdasn.......,
COIIIII a IIIUII' parla doa cldblaB CIINIIIIU8Ia doa
-

afimw que ....,

•••111111111

7 tc. ....... aCCI
Soie•T 7 daurn..,_.
lli&_,o da onlam da 10% do Wllar daa diwJ11a a 88IWI'I . . . . . . ehs e a um cuato fiiWW60
,....__ tam...,. Dili I' J • (6 a 7,5'llt da jwDa

elo fi

...... com

ao._ pa1a a ••IIIIIIZ&flo).

Canludo. aa a.~~~!~! e ea obrigam a cumprir ma,_ da ...... flaad, j l l l b l 1 - • lldrnlnillnliva,

liCIOS linancelroos concedidos no l'llllnanc:laiM.
Co,npromatau.-. sobretudo, durante a vlgincia do
C0111181D, ISIO é, nos próximos ·3tJ anos, a não contraíram novas diVIdas, inclusive IOb a fome. da
8I1IISSiies de díllldas rnobiliánas e a daapend111am
alé 13% da suas conantes líquldaa da
transferências COIIIbiUcKinaiB com o po;g&~l&lllo do
S8IVIÇOS dasaa ralinanc:iaiMnt. Ora. os C\lqlnlll·8011 II8IIUI1IIdos amalizam para o das finanças púbiiC8s, porquanto as liberações doa amprésbrnoa ~ ll8lão atreladas ao ~
manto das ~. antes Ciladas, a ser ......-cio
palia SecralaiB do Tesouro NaciOnal e pelo Banco
Central. Por OUIIU làda.-eit os EsMdos ed!o - . ·
mornaniD sarda banaliciados com a fadapA çlo
das dividas, diiJBIOIOI lar 111111 manta que a deaorgaIIIZBÇAD da suas finanças dava se, am grande medida. às politicas IIICXIIIIi6ria e cambial dlledaa pala
pnlprio gonmo ladanll nu úlbmas E'+ adaa Ou
....., a alallaçio das da JU1118 .,.,......, nagaliv-118 o jllllfil da andlvidarnanlo doa EU 1DB
a , - 8lllllldo, alaatan~ fonun vl'laMB das politicas ecaebnicea da c:urlo jlfaZD.
Com ralaçlo ao Elllado da U... Ganlia, a
Clplll1lçlio COI . . IIjllll CIIIIICIIIriBIICIIs ~ danllaasquais~as~:

a) a Ojiiii1IÇio da crédiiD 111-ldida daoMnl viabilizar a lr&llllfOIIIIiiiÇin do 8DMG, am aglncla da
daaanvotvil•••kl. a priw r• ;ln da Bamge. a ~qui-
dação oniNria da . . , . _ _ , _ , como • liquidaçlo da al'llpl6ationo -*Rido pala Er' 1 , para
raal2ar 01 . . . . . . prévio8 à privatizw;;in do Banco
da CNdiiD Real da MiMa Ganua S.A. - CREDIREAL. A da juloa I8Bia da 6'llo a.a. e jlfaZD da
3D anos padaDm um CUBID ralallvamlll-. nauque o ll8lipulado ..... D8 OUII08 dMIIms ~
caloa no ctmo CUilbiiiD da ,,..•• _.lWI.., da dividas do Estado jurlllo • unlo. e- CUBID lllw : I o •
- - fllwla6oalpara o Estado, quardo - ......
do ao CUBID m6dlo af1lllwo wlliciodo pa1a M14Willfi
n.- COI'IIrallldae JuniD • banco8 prtvadoa por ~
m6dio daa Oji8I1ÇIIaa da antac-eç61 da I8Diilll orçat~W~Mria. CorrD - .... o progranw. de ........
- d o s E............ Unilo. que prwl malas
e~ ~a ajwtaa fiacaiB e lllwllllllilaa a
......, cumpodoa pelos EatadOI balllllil iado8, incorpora tuas da , _ reais entra 6 e 7,6'llo ao ano a
piU08 da amcJil" ',_ da 3D anos.
COidçõ1111 da~ e da.,._ da pagamanlo8 slo irdcaIIVaS daa COIIdlçliea liiWICIIIIII8 favoni- da 0j111111·
ção da crédito Plllllandlda:

e..
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b) arn c1ac:ontnc1a do exposto, entendemos
que e COI.,idaçio da prasente operaçilo de crédito
nlduz o valar absokllo do ~ e dos •rw;os
de divides do Estado, &Diga o perfil de emorbZação
e, conseqilenlamen Vl&biliza um alivio !l118nceiro
indl&piiiiBihal ao .,usta laudeuael daclmanle na ralação llllflri9oa de dividulnlceilas conanles. Com
elailo. a apeiiiÇiD c:onbibuilá nio apenas para o neCIIIIIIério lljusle 8lllrUiunll ,... con1as públicas do Eslado, IIBBIIImbém para o niOideoai&ID
ças públcas do Pais.
poolaam, de Wlodição
ildispei:sáoel l rnanul8nção do PI'"
o de eslabilização 8CIIi o611ica e de p!8p8IIIÇão l -..da do
U6&111'&*» am bases andoganamante sustentáveis.
Cabe enflllizar que o governo de Mines G-is
j6 adoiDu unw. llllrie de medidas ......,. ao ,.__

T-.

das..,_

I1WIID. denlnl elas a *''IÇio de ~
25 mi F 11 ces nce quadros da admilislração dirllla
e lndi.-; a edoçlo do PDV, que cukninou na adealo de 8.200 funclon6Jios; a priwlização do Cnldil8al (!leio valar de RS130 milhllea), 8l8im como a
lllieneç6o de 14'llo do c:apilal da Cemg. Eaaes rac:ur- . bem como os advindes da pnv •i ;•o do Bemge, da c - e de Cu1mg, conforme ralalado anlellonneule, a.iiD lljillillidos llllllllllmiÇikl exbllllldorWia do ~ pela Unio 11116 fins de no. . . . tN61iiiiO. CMD nlo 88jam cumpridas as malaa
o Eslado 1an1. ainda oomo penalidadea a ...., ;• do Cll8llo fi--no do Rlfinanciarnerllo -que p&llllllé a ..- igual ao do de rolagem da divida públic:a IIIIOblli6ria fedend
Salic)
bam como a ...., ;ln Iam 4 poniDB J16C11111Ue1s de
CXJ114iiiiDIIiliilliila*» de . . . aa:allas com o paga~••r111 das ~ ou . . . para 17'11. de ... lllllllila 11qukla...r..
Em - . canelderando-ee a II8IUniZa ealnlldgica da QP11111!;1io. . . IIOb a 6lica do programa de
• . . r;:li'l 8111-. ou eaja eob a 6lica do 1801"dal•la*» das fio•~ públic:as dos •ados. conclulmos ,.._pela ap11M1Çio da apeniÇio
de atiiD IIOb - . medienle aullorlza;io pelo

-dada&.

<-

S. alo

Fedenll---

do llllgllinla:
PROJETO DE RESOI..UÇAO N" S7, DE 111811

Aula lia
Clllllll I

trn ' 11 no
diiD. de
llmdo _...a
a..la, o

Elleila de.._ Genila a
de cri '11 COI I ...._
de Allllrlunl de Cr6• ,...... de Aa- ......
o Elllldo de..._
do Eallde de M.._ Ge-

O ll8nco ... DIIIH~.- - d e . . . _ a.nla SIA -IIDIICI, a a
cata E c an6mlca do Eallde de.._ Ge-

.... -
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raia SIA - . .NASCAIXA, , _ lemw do
dlapoelo na Madide Pnwlldrta ri' 1.115423, de 15-4:1111, no lmbltD do Pmgiac• di
Apoio lo llllllrului"IÇH e ao Aju8ll Fr.Cill de l5lllocla, no valar talai de
RS4 344 331 DCIO,OO (quatra bllhBia, 118-a
a qualro mllhãaa, 118- . trlnla ..... mi raala).
Sanado Fedelal .-olva:
Alt 1° É o Esalo de Minai Gerais euiDrizado
a raal!zar a ope<ação de crádllo consubslanciada 1111
conlralo de aballllra da crédito e de C0111J18 e VMda

....-.ra

de ações. lonnado anila a União, o Eslado de Monas
Genus. o Banco do Estado de Minas Genlla BEMGE, o Banco de DesenvolvimeniD de Minas Geraia S/A - BDMG e a Caixa Ecoolllnlca do Eatado
de Minas Genua S/A - MINASCAIXA, 11111 lennos
do •li&j'?Sto na Medida Proviaória ri" 1.1154-23, de
15-4-1111, IIII lmbilo do Programe de Apelo io Raealrlllllração e ao ~ FISCIII de Esladae, IIII valar Intel de R$4.344.336.000,00 (qualro blhilas, b-IIDs
e qU11111111a e qua1ro nollo6es, - - e rmte e

aaismil-).
Panigrafo llnico.. Oa rac:uraos do lil18nc:illnwm
relaoido 1111 aaput dealinanHia,
e Clbllgalu- · a pqwlclar a llllfoçln da p-nça d o lar púbico esladual . . alividade &lancalna llilnl*le,
nce 111nnos da Medida Proviaória ri" 1 654 231118 e
da d6usula vig la" ,.....,.,.,. do ColllraiD de RafinenciamaniD cellbnldo...,. a União ·e o Eslado de
Mlnu Gerais, 8111 18 de leveoaiiD de 111118.
Ali. 'I!' A ap :• de cn!dlo nillllide 11111dgo ....
tariarlllnl• sagWIII8
•aw:aiw t++
a) Mllor • c:Na1llo . . •
• pela lmBo:
R$4.344.331 000.00 (qualro blhllas, b · - •
qual8llla e qua110 nlilll!es, b-llnB e lrinlll e llliB
nilraaia). ciPwarda asracuftiOS...,.. w• +• ..
cluaiva e abrigelorlllman da 1111111*1111 forml:
I - R$1..581 000000.00 (11111 biNo, a•-.t•a-llnB118
e 11111 11a e 11111 millllaa de 1811is);- ~ lljuelaa pi6vioa in4Aaa:8idl\'tlis io pi+M" ;i' do Banua:
- R$310..000,000,00 ~~~~~ • daz mill618), para COII8Iilui;lo de fundo para ~

""'*•'va

COI...,.

rn6veloom1Jienallar vllallcia:
- R$383.300 000,00 11(11n-!7a"!I<,ID6,. e oilanla e
três rnlhões e lr&ZIIIIIDS mi - ) . para a compl1l de
dirados Cllldilórioa daa Clllllllraa de cnldiiD;
- R$7.700..000,00 (seta rnlliies ...........
--IIDs
...
mil raais), para CCIIqllll de bana do Bamge, nlo de

uao IJIÓIIIIO- R$250.000.000,00 (~e cinqOenla milhllas da ,_), para aqooisiçio de do Bemga,
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Jusllflcaião
Em 14 dã setembro de 1921, nasciB, em Forqulllnha, p16x1mo a Criclúma, Estado de Santa Catarina, Paulo Evansto Ams, que VIria a ser uma das figuras de llllliOr prqeçio da lg"'l'l Católica, no Bl'llllll,
um dos mais mpoltanles brasileiros de sua geração.
Filho das colonos alemães. Gabriel Ams e Helena
Ste1ner Ams, ambos dascendentes diretos de alemies. Seu pai foi negoc•nle e propnelárlo de senana,
chegando a cner uma coopembva para a venda de
maden benefiCiada. V"w-se, no entanto, obrigado a
vender o negócio, por dificuldades financeiras. A familla toda passou a dedar·se aos trabalhos da
roça, Inclusive o menino Paulo, então com 8 anos de
Idade.
Seu curso pnmlno foi feito na cidade natal,
com ponegumento no Colégio São Luiz, em Rio
Negro, Estado do Paraná. Nessa cidade, estudou no
semnério das hanciscanos, de 1934 a 11140. Em seguida, cursou a Faculdade de Fdosolia, em CunlbL
De 1944 a 1947, fez o curso de Teologia, na Faculdade de Taologl8 de Pabópolos - RJ. Em novembro
de 1945, foi Oldenado saceldote. De 1947 a 1952,
astuciou na Uniwrsidade de Socbanne, Paris: ande
se llcenciau am Letraa e postanormenle, na Academia de Paris, ande se doutorou, abhllldo a grau máXImo, com a defesa da tase A tá:nil:a do lilno em
S.O ..len5n*no. Eapecialzau-se, ainda em Pedagogia, . . Escala Superior de Pedagogia, e, em Lltalallml, na é:ole dea Hautas ~llldea da Socbcuw.
Em 11153, no1om0u ao Brasil, ande leeioiiCIU no
Seminéria Menor de Agudos - SP, até 1955. Nesse parlada, lunclau a cedalra de Ungua e Literatura F - . na Faculdade de Filoeolia, Ciências e
Labas de Bauru -~ anos seguintes foram VMdoa em P
118. Ali, lec10nou TealogiB,
no lnstatuto doa F
, ande -ldanL Si~. lecionau Oiclébca Geral, na Universidade Calólica de PebópoiiS. Ainda em Petrópolis, _ , . . . alividade apastóiiCB, na baino opariria de ltamaJati, onde ooupou-se das escolas e
da p!OIIIOÇAo SOCial, em eslnlilo cantata com a população. No mesmo perlodo, foi, também, vicaprovinclal doa frades fraiiCISCBnaa, além de exarcer outras atividadea, como a de redator de I8VISia
e de outras pubiiCaÇiies da editora dos tranCISC8l1CIII naquela cidade.
Em llllliO de 19116, foo nomeado Bispo, pela
Papa Paulo VI e, smultanesmenta, ãldlcada para
llabelhar com o CanSaal Dom Agnelo Rosal, 111u1ar
da Alquldicl c I aa de São Paulo. Ai, como Bispo Auxilar, !ai designado membro do Secratanado do Vali-

v-
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cano para os Nilio Crentes Smultaneamente, foo
elatto Secretána NaCional de Educação da Conferência Nacoonal das Bispos do Braad (CNBB), entidade que congntga lodos oa BISpos do Brasil e centrabza as rasoluções ITI8IS nnpo~ sobra a atuaçãa
da Igreja no Pa1s. Ai, Integrou, airlda, a ComiSSão
TeológK:L
O pnnciPIII dos di"'ilos humanos orientou sua
abração frente à Alquldiocese, desde a inicio, que
coã ICidiu com o parioda nuus negra do ragime militar: quando pledomnou a rep1e 11 ia, com pnsões,
tortura, morte e desaparecimento de pleSOS, além de
outras abusos poiiCÍIIIs. Em 1969, deu 1niC111 aos aaIOIÇOS para apuração desses abusos, VISilando, na
prisão, 08 frades domuucanas, -IMdos de BfM)Ivtmento com Callas Manghela, dirigente da Açio Ltbertadora Nacional.

Em 22 de outubiO de 1970, foi nomeado Ancabispo Melropalitano de São Paulo e, já em novemblo, exigiu das a.-íclades rndilares que a Pe. Giul"111
VICini e a Assistante Social, lara Spedinl fooasem examinados por três ll18ldlroa da Associação Médica de
Sio Paulo, por ocasjio de sua prisAo e denúncia de
tortunL FAinle à rac:wa do Comandante do U &éft:lto, 180011eu ao Governador de SAo Paulo, Robetto
de Ablal Sodl6, abbllldo o n-1111 ~MUltado. Dei,
p&S8ICIU a ser impecfldo de visitar PIM08 politicos, ao
que l88giu mandando afixar, nas 'IIIIIJIIII da Arquldla- · n o dl8 de Pentencoa18S de 1971, uma C8lla lan•...,ldo que • ... - pala cnstão, quando estAo

em jogo vidas humanas, aqueles a quem Deus concaleu o IIÚIU8 de Pastor sejam anpedidoa da cumprir- n-ao 8ilji8Cilica, aliAs garanbde p o r Carta Magna".
Em junho de 1972, o llll"IK l't -'o pauflsla reunido em Bradoequi, lendo O. Paulo como Plaeidanta
Regional da CNBB, lançou o documento denarnilado Tesl8munllo de pez, no qual denunciava a formes am que vinham se dando a prisiles pallticas,
algumas careclarizadas como "vardaddliras seqQestrae". além das torturas ublizadas duranta os intarrogellliioa. Tal documenla IIMI impedida sua publicaçlo. inclusive no O SAo Pauto. o 6rgio oficial da
diCic III. Além disso, 0. Paulo fOI convacado ao Rio de
Janaâo, ande ouviu, do General Anlilnb Carloa Muna,
uchele do E"'Ú Maior do Exdn:ito, que poderia ser
PI c : 1 1o pela .,!8!!Çio "rnulo graw" contida no
documento. A ameaça, O. Paulo responde" que
"aceitava a pmc 1 s o, contanto que lasse públoo e que
ele pd
a dar gruanbas 11s taslalrunhas que, nos

hoaflt · e lugares, ~ p
que foram -..adas e rnonanrm".
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Nacoonal. Ainda nessa epaca, manifestou sua des·
crença no processo de abertura políbca de que era
poria-voz o Senador Pellõnoo Portela, alegando que
"e praposta de diálogo só sena lltil se , _ aq>lamente com o povo". Em dezembro, radigiu a apresentação do documento denonmado VIOiãncia contia os hutrrlldes. elaborado pela Pastoral doe Margtnaimdoe e divulgado pela Con 'o de Di111ilos Hu....,_ da Alquidlcl esse. Esla documento denuiiCia·
va a violilncla da policia. ~ contra os
llllllS humildes, adwtlllndo que •a viollncie contra os
humildes é o llllllS pesado de estruiU- .....

inteiramente falhu".
Em rnaJÇO de 1878, por ocall!ão da visita do
PI8Sidenle Jmrr~V Cariar, foi comndado a parbclpar,
juntamente com outras cinco personafldades brasileiras, de um eucoubo com o P-idenla Americano,
no Rio de Janem. Dele abfevoe, entio, pem .....
para divulgar uma cada que lhe enviara, onde ralacianava 27 b.BSIIainJB desspsnlcidos alé aquela
dllla.. Na mesma ocsailo, eubagw ao P-aente
Certar memorando em que abonlava três qc.uies·
a segurança nacional. as tn~lbl~ a as mnorlaa oprimidas. Em junho dessa ano. foi ~ a
_ , . pJávia 110 jornal da Arquidic caaa, o SAo
"--o, llllima publicação b - ' ·a a - libanlda.
CIBIS

lmacliatanwD,. o Canlaal dau inicio a uma ~
nha para racuperar a Aédlo 8 de Julho. Em outubro,
ocmanrando a
declaralória piillerida em ta_. da tamlllll do roma' 111. llladmr Hem~g, daclaJDu
ser hora de "'odos os peranbla de pesares d speracldas i1w:1aJam pill CIIID .....rhanle para niSpOnyhlezpr o Estado por aqual• que desapalacaram•
a "para que nio aa rapilam - coisas na história d
Nação". No .,_,., mia. foi elailo para o posiD de
p!8lbllaro das Congnlgaçõas Gerais doe Cardeais,
entidade que saria IIII$ICJn8ávlll pela prapiiiiiÇio do
CIIIICiaw que elegena p novo Papa. am eubaliluiçio
a Joio Paulo I (Albino Luciani), elailo em agosiD a
lalrlcido rnanoa de doia n - . dapoia. Neaaa conclava, foi elailo Joio Paulo 11 (KMII Woilyla). Em no-ao, raallzaranHa ai a"cõas 'ag" 1 11vas a.p ras•"adoa foram favonNals candidalos da opclllçio, noa rnaioras ClllllrDs do Pais. Manifaslllndo 8a.l
olimismo, Dom Paulo sugeriu qua os Clll'ldldallls
elaitDa podariam chagar "a uma -.a Conaliluinll8",
com "uma nlfornUação da IDeio o sialarna politico a
8COI Kl<ruco". AD rr-.no tempo, tomava pilblico perfido dirigido a IDdos os cancfldalos aleito& para que
"sa ~ am QXrlafo com suas basas".

-•ça

Noa primaiJos n - . da 1879, Dom Paulo, na
qcralidade de peltic:ipanl8 da III Reunião da Confa..
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râncra Episcopal l.abno-Amencana (CELAM), em
Puabla, México, apresentou o documento danomrnado Reprwssão ã lgl8f8 no BIBPll. com o prop6silo de
"semr de subsldro grupos de trabalho" que drscutirillm "as diversos aspacms da evangelização".
No México, manteve COI rlaiOS com axiadoe b-ilelros. Em maio dessa ano, rã sob o govemo Frguauado, diwlgau o documento A lgT8J8 a aslflivindicaçõas popu#af8B,. em ~ ils aarsaçi'es do delagado regional do Trabalho da Sio Paulo da que a Igreja estaria dando "cobertura exagerada" movi·
mantos gravistas. Subscnto pelos bispos de São
Paulo, esta documento dalendia a relomUação da
lagislaçio aocial, a nagoaaçio drrala anbs paiJ6es a
ampragados a o drraito da greve doe openinos. 110
mesmo tampo am que lllllfimlllVIl o ditem do clero
da "estar pnasanta110 lado doe 1111118 humildaa a tasllfDiagidos". Em agosto, Dom Paulo EVIliiRID Ams
lançou. abavés do Comtl de ~ doe Duailos
Humanos r:ara 011 Palses do Cona Sul vR:ulado ..
Comrsslo Alqurdic aana de D i - Humanos a
Marginalizados, uma campanha mundial para a loca·

lizaçio de cerca da cam mano-• ...-:w~ma~a arganbnoa a uruguaios. saq;)eWados a daaapaniCIdoe. s6a ou JUII(D ocm aaus pais. JuniD do tocuman111.. uma lista paJCiaJ com 45 na101• desaparacldoe.
na Argantina, UNguai a Bollvia. Em 111 lrbro, (110I"UICioiHa a fawlr da ralorma agrária, da ••••••
autfrholnoa bam -.ruratos,. noa quaiS. "em vez de
apoio ils grandes envesx a ils rnulllnacronals, se
daria apoio ils pequenas a médias .,......., em todoe os aaiDnls, 1anto na agricultura queniO na rndústria". , . _ maama época. u vãspa- da aprovaçlo do projato da llllfonnulaçilo Jlllllk*ia que lllldrnlll*ia o bi-partidarismo,. conaiden>u "lnevilllval" a lagalinçio do Palbdo Conuata a "normal a lllbculaçlo de um peJtido openirio", em ralaçlo 110 Partido
doe Trabaliadolaa, por anlalld81 "ser nac 11 éno
que todos os S8IIIXIIB da IICl c......... lllliculasaam,
para que nio se penlasaa O bonde 110 mOIMIIIO em
que o Pala passava por um sih'IIÇio que IIICigia mudanças ..aia enio apenas 18fon"nismo".

Em abril da 1880, nllllizou-aa, na Catedral da
Sé, ato lilllrjjiCO oficiado por Dom Paulo a now bispos auxiiO..., AIUIIindo aata mi p
vaa. am 11pc110

àag-doNY;;.
Um ano depois, p!DIIIInciou-ea contra as PIO"
poatas anunciadas pelo Mlnillro Abi-Ackal, da Jusbça. de aJbrHação IIII 1.111 doe Eslrangenos. por COIISIdarar qua "nlo taVDniCIIIIII lr.qcnlas qua rã aa ancor~
tnlvam entra nós, sof1811do sem poder con1ar com o
11pc110 do pais onde se adaram". Valau-aa da oca-
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s1ão para pedir "uma ampla aniSba para lodos os a&·
uanga11os que vnnam no país em sduação naguJar"
Na mensagem de " - da 1981, c:hiliiQI a· atenção para •a llljii8IIÇa na diSirtbuiÇBO doa encargos ela
cr.a ~ que VInham JMSIU!Ifo, em prlmailo
lugar, sobl8 as famlhas que já VIViam com o --...
mente
'no". E alar1ou para a I'IIIIPCIIISaNIIda·
de daa "grandaa ~. -lllllnd6gia parlgoM
de nllinlr- de onde o luciO é manar a nv.t1r em
luglns". Em abril, la! a Roma patllcipar de
_ . , planérie do Sacratanado doa Nlo CNnlw.

'*

oportunidade .., que aVIIIIDu- com o Papa Joio
Paulo 11, d-••ldo sobnl os ptQblai11U da aociadeda blallllainl a a pnaiçilo ela lgniJil em nllaçlo suidicalos, quwldo disse ao Papa JUlgar iMC
611o
"selvaguantar a unidade sindiCBI, dar naor a18içlo
-que ganlwn .,.._, daudcrll- IJI•iiiiCia ,_
i"'lff' :W,ões". Foi quando I'8IIIIDu ao Punlfllca aeu
pnljMo de 8UbdMdlr a~ de Slo Paulo em 11
dill 11 a1 n~ M ceda qual com aeu pn!plio
Blapo mas com uma admonillbeção - . n , "paaa
que os bainos l'lllliB r.- poe1111111 IIUIIIIillr os maiS
fliCibiw". Em 1° de 111810 deeea - · - o ..........
do do ~dlu, o que coluc:ov -cheque o.,_.
ao de llbellunl incledo pelo GcMimo. Dom P.uto
rei111nJu aau IIPOD a PfU
o, - - . l o
que ale dewlrie llignllicar "um ulllmaiD t*io e defini.
llwo para que • w.dede ...... Pi........ pana que
~ fell8 de cambllla covanle ......
Em agos1o de 1981, o Cardesl A•cetfi!J a de
Slll Paulo .... llou pedias os 148 ...... do
11llbalho lrlliiiMdo H e politica _ powo de Deul e
pail' - Ç'6o pallllca, daalillldo .. Camunldedaa
E ela neis de
(CEB). Raapoudelldo
crftlaas
sobnt o ....... pullllcc-ideoló gk o deasa llllllllllo,
~que "o <lei;' 00 é deiipeolllr o powo para
a gl8nda pollllca a ~ICMIIIwar a Jçlo parlidéria doa
leigos • pal1ir dos crll6rios .....................
o <:~lidado de nlo . . deixar ~.
.,... IIISIIUnWIIIIII a lglaja".

a..

Em I'ICHIIIIIbiO da 1995,

a

o. Paulo ~ 50
en à

anos da -ak:io, malade doa qums

'*'"'

Alqllidioo BSI de Slo Paulo. Tlllha, enllu, 74 da idade. Em 14 de salambro da 111116, COIIiplalou 75
anos, Idade em que os biSpos ~ formal.
manra- i8llllncla ao Papa. No dia 15 de llbnl daste ano, linalnall&. o NWICio At» w•"'oo, Dom Alio
Raplaanla 1ro11a o daGI81o --.do pelo Pullollo
ela CanglllgOÇio dos BISpaa, Caldeai Barnanllll Gra.... que o nomeia Actmnalrador Ap nllilico ela Arqu;.

diocna da Slo Pauto, até ap.-do novo An:albis-
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po, Dom CláudiO Hummas, em 23 de m&IO ccnanle.
Nessa upoi!Unldade, Dom Paulo ralanlbiou aliiBÇio flanle à A~qwdlocaae, sua ação em dalasa
dos pobres e dos pal'88gllidos puf._ a. IBINI6m.
de amprasános, corno foi o cuo da e!Jwção
como mediador en1ta os saqOeslradonla do ampraaáno Abll10 Diniz e a polícia.
Dom Paulo Evansto Ams, foi o Pallblr PRMdancial, aganl8 certo, postO no lugar calo, no mo11181110 certo pela Providlncia DMna, que, dlllla
modo, pn1111~ o Pala de muilaa lllbitranadadea 111111&, além das que fonun ~ dun11118 o rag1me mdllar. Voz suava. fala III8IISB e pauaada. gaakl8 c:atmoe& -aamlllanla ...-...........
ilummado par um soni8o ..,...illdot, Ourii'Jraillo-.
ba, corno '*lhum outro, lnlnqilllar o aeu
VIQilanl8. anélgiCO, dealenado. liiCIIIIÁIIIII, IIIUuu,
corno '*~hum outro, em delasa _... a IIJca..
lllias que IIIII8IIÇIIVIII aagu~B~Ç~. ~ o ...
gima de a•cwçto Dela disooe Luiz ln6ciD Li* de SI.,. que "0. Paulo Ama é w.utlalilulval, é diiqUII I fi..
gunoa que nunca deveriam ficar ldoaiiS".
do .... poslo, após ..... de lula. O. Paulo EVilrllllo Ama o fu cmn a b•lqilildade do diMr cumpfido • CM:ado da go....... do
c:allnho de IDdos os que llvwam o pllu'lfgi ... -

,.,..,oo,

Ao._.._

ale - · · Nilo VIII, caniUdo. gol8i' o Hc
claloc:ar.o: É seu PRltl 5d c "Dadoia- Ide-...
em algum..., ou c:llt1D de~· p&~nwe rdo em Sio Paulo, como IIII pediu o aeu u
1u.
Solllo dos wt•o:-. que, aaim, P'-•..., C!allonaor incanúvaL E, cerlllmanle, nlo lllri prilillgl c de
um asilo 116, pDIS rolo é do aalllo da Dom PlluiD _,..
c:am llo pouco. Aular de 47 ..,.,., Dom
Paulo ll8plll'8 111Hcoa•, ainda, um docunMtD ICibnl
aliiBÇIIo duoanla o ...... molàr.
Atê CUIIipllilllr 80 ..,_ da idade, 0. PlluiD IJir
denl rnanear os cargoa que .-ma em COI•WIJ8Q'Iel
de Cllria Rena• a, aa for o GIIID,- no CUIICia..
IJill'8. a -=olha da um ._... Papa. Que O.. o Plllerâll n6a, por nullos a rnuiiDa-. ..._de
lavá-lo .. Sua BBglllda jil l i IÇIL
No llltimo domingo, dia 17 da mUI, Dom Paulo
Evarilllo Ama 11 boou ..-. de rfwlt+Ha
corno Caldeai A1Cabla!l O de Sio Paum, C8lgO que
axan:au dui'81118 os ~ 28 .,_, A ea.dlal de
Sé não linha CUIIIO ~ BS 5.000 i
•• que.
duninle duas , . _ e ll'lllill. pelllcíparam de Gllllon&nia de adeus a D. Paulo. O JlláBtilo, que CCIIIIepOLI a
adanlrar a Cailldial a 15 l'iunl8 a s6 111111•- daz
miruiDs depois, aoa ~ de 17 bilpos e 3011
jilldlaB, além do homenageado, o llltimo di ......

199~
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ceb1do sob aplausos e gntos de "Dom Paulo, Dom
Paulo". Monsenhor SérgiO Conrado, o orador da homenagem, declarou, logo no miCio da nussa: "O seiO
de leglbmldade da 1!118J& que Dom Paulo construiU é
o sangue de Santo Dias denamado" (operáno morto
pela poliCia, quando partiCipava de um protesto de
metalúrgiCOS, em 1979).
Em uma de suas Intervenções, durante a missa, Dom Paulo pedw que "não haja ninguém com
fome no Nordesta e am nenhum pais do mundo".
Não foram só catóhcoB os que part~e~peram da cenmõn~a. Ali estavam o rabino Henry Sobel, entra outros, pR!Sidente do Rabtnato da Congragação Israelita PauliSta e o pestor prasblteriano Ja.me Wngth. A
certa altura da cenm6nia. cada um dos 5.000 partiCipantes acendeu urna pequena vela, Simbolizando
uma pnn ã'O de fé. o Govemador do Estado de
São Paulo Máno Covas. e o Prafedo da CKfade de
Sio Paulo, Celso Pllla, esbVeram prasentes l despedida de Dom Paulo. A M1811& se encenou com os
5.000 par!Jclpantes agdarldo lenços brancoS e ao
som da música "Novo lempo", de Ivan IJns.
Sala daS Sessões, 26 de 1111110 de 1998. _ Senador Pedro Simon.

(À Cotrrlssm> de Cons11tJJJfãD. JusiJça e
Cidadania.)

o SR. PRESI:JEifTE (Geraldo Melo) -

Nos ler-

mos do art. =~Regimento lnremo, o raquenmento será
à ComiSSio wmperenla.
Sobra a mesa.
enmento que será lido pelo
Sr. Prime11o Secreláno em exerclcio, Senador Lúdio
Coelho.

É lido o seguinte:
REQUERIIIENrO N.• 350, DE 1818

Tenda sido designado nslator do PRI!IIID de Lei
do Senado n.• 109, de 19117, VW~ho por esra, nsquensr, nos tarmos dos arts. 258 a 260 do Regimento lntemo do Senado Federal, que a lrllrnilaçio da ralerida pmpoaição legislativa se faça am conjuniD com a
ban oração do Prqelo de Lei da CAmanl n.• 75, de
19117, o qual&IICOIIba• na Comissio de Consliluição, JUSbça a Cidadania, obedecendo-se l Oldem
de pnscedêiiCIIliiSiabalecida no art. 2110 daquele Re-

gmento.
Tal requenmento Insnde-se ao fato de que o
p!Ojelo CUJB relatona a IWIIIII fot confiada bala de ma•
téna conelata l maténa do projeto já aprovado na
Câmara dos Deputados. A matéria é, amda, Idêntica
l do PIOJ8ID de L.al n • 2.021196, de aurona do Sr.
Deputado Eduardo Jorge, que tramitou na CAmara
doa Deputados epenso ao PLC n • 75/ITT.

Sala das Sessões, 26 de 1111110 de 1998. - Senador Ney S..uuna
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O nsquenmanto lido será pubiK:ado e postenonnente lnc;luido em Ordem do Dia, nos lennos do art. 255, inCISO 11, letra "c", item 8, do Regamento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A P-idlncia comunica ao Plenéno que os PIOJ8!Ds de Resolução de n"S 56 e 57, de 1998, -..ttan1es de pa- - lidos anterionnenbl, ficario perante a M.a
durante anco â1811 úteis, a fim de ~r emendas,
nos tennos do art. 235, 11, T, do Regimento Interno,
combinado com o art. 4" da Resolução ri' 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. !'RESIDENTE (Geraldo Melo)- A p_,.
dlncia recebeu a Mensagem ri' 162, de 1998 (ri'
6011198, na ongam), de 22 do conante, pela qual o
P..aante da Reprll*a, nos tarmos do 111t. 52, V,
da Consliluiçao Federal, saliclla sara aulonzada a
COIIbillaÇão de operaçiio de cládiiD extamo, no valor
equivalente a até ceniD e cmqiienla rnlh6ea de d61a- norte-amencanos, de pnncipel, .me a RapilbiiCB
FederabVa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconslruçio e Desenvolvimento - BIRD, destinada
a finanCiar pan:i8lnalle o Prog..,. de Modernizaçio do Seear de Sanaamemo (PMSS 11), a ser
exacutado pela Secnllana de Polibca Ulbana - Sepurb, do Ministério do Planeplmento e 01Ç81118nto.
A maléria VIII ê Com1nio de
Econ6-

-.

"-'n!os

O SR. PRESIIJENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se onl8m o PIIIZD previsto no lllt. 91, § :f', do
Regirnanto Interno, .-n que tenha llldo illlapoero
recurao no sentido da ap1a -;a..,. pelo Planirlo. do
ProjeiD de Lei do Senado ri' 118, de 1995, de autoria dos Senadorw Osmer Dias • Esperldilo Amin.
que aliara o § 2!' e - - • o § :f' ao 111t. 18 da

Lei ri' 8.880, de 28 de 1111110 de 1994, e 1illlflc:ada em
,. de junho de 19114, que dispiia eobnl o Pnlglama
de EsfabilizaçiO EcanCimicll • o SBIIIna Monel*lo
Nacional, inalllui a Unidade Real de Valor - URV e
dé oulniS pmvidlncias..
Tendo llldo rajailada em apnsciaçio lalnalllliw
pela Cornsaio de AssuniDs Econ6nw, a malérie
vai ao Alquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O SenhOr Ptwldente de República &nVQI ao Cong.-so
Nacional a Medida Provis6na 1'1' 1.512-23, adolada
em 21 de maio de 1818 e plblicade no dia 22 do
meamo ml8 e ano, que "DiliKMI raclaçAo - 8I1B.
2" da La ri' 9.138, de 29 de IICMIII1bro de 1995, e 11 ,
2!' e 3" da Lei n" 8.427, de 27 de 1111110 de 1992, que
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dispõem,

aobre a

.-pac~~Vamente,

SObre o crédito rural e

asio de subvançAo econ&nica nas

COIK

operações de crédito rural~.autoriza o~ Eacub·
vo a renegociar a obngaçOes frnancelllls relrdivD à
liqurdaçllo de ClpllniÇileB de En1Pitialln- do GcMir·
no F8danll - EGF, \WII:idas e pounogadas a palbt
de 1981, e d6 oub8a pravrdlnc88".
De acordo com aa i oclrcaçlles daa lrdenlnçaa. e
noa - - a. H 4" e 5" do art. 2" de ~ur;lio
rf' 11118-CN, fica BRim constrtuicla a Con rio Mista rncuntJida da emitir~ sabre a rralétla:
SENADORES

,..., w

Supl

1 I

PR.

JllioCan.-

JoMaPW•wwo

Ora 211-5-98- daargnaçio de eo-iaalo MilitaOra 27·5-98- rnatalação de Cor r rio M.Até 21·5-98- prazo para raoebirlarto da....,..
das e para a Cornoaalo Mreta emillr o ~sabre
a admisstbilrdade s-&:IIIJ. prazo final da Camlrtsio MislaAté 20-6-911- prazo no Corrguu a til aor&l
o SR.I'RESIDEffM (Genrldo Melo)- o ......
l'lesdaM da Rep"rlllica BD Coro
....,_
!IIII a Medida I'ICNi&clria n' 1 a 28,
21 da
nao de 111118 e
no dil22 d o - me. a
ano, que "Aliara a 1e;; • çlh do II1PiâD de 1a1111a a da
conblluiçiia _ , sabre o lucro".
De acon1o com as indtcaçõel das lldlnnça,
e nos te,_ doa §§ 4" e 5" do art. :z- da A 1 aWção rf' 1189-CN, fica COIIIIIilulcla a Cear · '
Mista rncumbrda de arrilir . , . _ sabre aiiiiMIIa:

SENADORES

Hugo Napalsla

Ja.l de Halalrda

w..,.-

pr.._..

•••

PMDB

1

PR.
Joio Rocha
.IoM Aives

PSDB

Lrldio Coallo
Geraldo Melo
Blaco CJpoeÇio (PTIPDTIPSBIPPS)

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnror

SebaslliD Rocha

EcUanfo Suplic:y

PPB
Epilrlcia Caholai::a

Laomar

PSDB

Qui•••

DEPUTADOS

Sair

Eduarda Suplrcy

m · w

&upl

1

PR.

AdUD
Enlldo Trnaco

..._._ Qulr .....

DEPUTADOS
Tl'rrl w

••. I

PSDB
Odllo Bdrinalll

PR.

EZidlo P..lliro
HI6Jio Cr*dn
Blaco (PMDBIPRONA)

Oa6rio AdnMo
ElaauRasande

Blaco (PTIPDTIPCdoB)

Anivaldo Vala
Man:io Fo-

B. 86.
8111111 Bnlalslra

... Allclla

PPB
Epilacro Celelalla

Hugo ~da Cunha

Penlini.IDII6 Racha

L6cio A• ' Blaco 0, OIIIÇkr (PTJPDTJPSBIPPS)

Coutinho Jorge

PSDB
PauD Mourla
~ID

ar.

Blaco (PMDBIPRONA)

PPB

Blcx:o (PTIPDTIPCdoB)

M6rio C.eM •ti
De~

Anlllnlo do v.lrl

IienMa PIIICIIII18IIo

com a Reeollçia n' 1, de 1-..cN,

fica ttalacida o aeguinl& calamMrio pan1 a lnlmiIIÇID da malária:

PPB
Jurandyr PIIIXio

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO DE 1998

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o segu•nte calendáno para a trem•·
tação da lllaléna:
Dia 26-5-98 - designação da Comissão Mista·
Dia 27·5-98- Instalação da ComiSSão MISia
Até 27-5-98 - prazo para racebll1lenlo de
emendas e para a ComiSSão Mista emitir o paniCef
sobre a admiSSibilidade
Até !H>-98 - prazo hnal da ComiSslo MISta
Até 211-6-98 - prazo no Congrasso Nacional
O SR. PRESIDENTE [Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da RepubliCa emnou ao Congresso
Naaonat a Medida PIOVISÕna n" 1.155-1, ado!ada
em 21 de rnaJO de 1998 e publicada no dia 22 do
mesmo mês e ano, que "DISjlile sobra operaçiies hnanceuas entra o Teeouro Naaonal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Ec:onOmico e Social BNDES".
De acordo com as llldlcll9iieS das lldenlnças, e
nos ~ doe §§ 4" e 5" do art. 2" de RaaofiiÇão n"
11119-CN, fica llSSIIII COIISbluída a Comissio Mista ncwrDda de emitir parecer sobra a matéria:

SENADORES

Tllu.....

SupleiPFL

João Rocha
l..eonel PaMl

RomeuTuma
Guilhenne Palmeira
PMDB

GeiSOII Camata

Jader Balbalho
Nabor JúniOr

Carlos Bezena
PSDB

O&mar Dias

Pedro Piva

Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSBIPPS)
Edualdo Suplicy
Se"ntio Rocha
PPB

EpdaCio Cafeteira

.__,. Quintanilha

DEPUTADOS

nu..,_

•

Sr'FI•..._

'PFL

nnoco

Eraldo
ManoAssad

PauloBauer
José Melo

PSDB

MaiCio Fortes
Ariosto Holallda

Roberto Santos
Ronaldo Cezar Coelho

Bloco (PMDBIPBONA)
Paulo Rita!

JoAo Malas
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Bloco (PTIPDTIPCdo )

Marcelo Déda

Femando Ferro
PPB

Fernando Ribas Cal!•

Herculano Anghinelli

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a barllllação da matéria:
Dia 26-5-98- desrgnação de ComiSSão Mista
Dia 27-5-98- "'""'lação da Comissão Mista
~ 27-5-98- prazo p;ua I8Ceblmenlo de emendas e para a ComiSSão Mista emlbr o pai8CIII' sobra
a adii'IISSibllidade
Até !H>-98- prazo final de ComiSSio Mista
Até 20-6-98- prazo no Congraseo Nacional

O SR. PRESIDENT'E (Geraldo Melo) - Selá Ieda

a dtMda comncação il CAmara doe DapubK1oa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Há oradotas mscritos.
Concedo a palavra ao emnante deuador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro11U11C18. o seguinte diacunlo. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidenta, Senador Geraldo Melo, Srs. Sena·
dores, venho hoje a esta tribuna para !ralar de um
assunto que me para» da maior importAncia, mas
que, Infelizmente, tem Sido nagligenaado llqUI nesta
Casa, embora tenham ass llu neata Plenério intlmeros e des!acados mlalectuale. Refiro-me il falia
de apDIO aos IIOS808 JCMKI8 aacriloras, de um lado,
relegados ao BIIOIIRIBfo pala mfdia, 8, de 011110,
abendonadoe il pnlpria 801'111 pelas auiOIIdadae da
érae de CUltura, que poderiam a deveriam IIUlllilloa.

a_.

Com
llllahaidade, i!nr>l I f i M - O
descaSo oficial para 011 Qi&idas 8IICI ilonls do passa-

do, CUJIIS obras estio 11018 oonfinadas ..,._ ila IJj.
bliol8cas, potque niD .. fazam ••• ... Estou aqui, porlanlo, para coblar do Governo blrr 'a i r
i~ que rnollvam o eecrilor que se inicia na li..,... • que iaagalem 011 gl8lldee livrae da nacionalidade, tqe fora daa IManas.
Na VMiade, me. do que exigir providlucias,
- . apnilanlllr aqu1 eugell* COI\Qillli8 para a euperaqlo daaeae dificuldades. Começamos. pcxdm,
lniiiUido da quatio de ilqlienaa, que, como se
sabe, dedica um eapeço cada vez menor ê lilaraluiB
braüalnl e mnde 1'1'11111 nlduzldo aos escntoras ,,.
~- O que me move nio é o desa!O de crt11cer
os )Omaia biadeiroa. mas, 81111, a vonlllde de fazer
uma breve anéfl88- paeai\MI de COI ilaetaçio, é clala
- das nulanças solndee pelo jomaJlllmo lileréno

tli.I~IJI iti1·11J!i~~·tll! H~l·f!lllfi

·fi;ll~il lf~if'lfiii;f
! ,I~

. 1i

.

tI

i

I

i:

1

IUiJ ll_l iJlJ!f i!

IJ;I:~fJfíl!!!l

lfl 1

fJI[ilt

1.

t: t

.I ts

til

•.

!:!i

~

uii t'ifi!HP11-;ifi'i iai•1,.-~~~HiHH ·jJ! ·!t~fiJ.~~
i• -~~~ 1l1l1}f I li ~·a l·t· aJI·J 1JI ~~~ i •Jiff ~
~~ !. d tUM .ii J!l. i lhihlrll ·hfif i!J~ J !
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•

'",.lo

• :. n•-:t·

..,

I

· · en.>r porte e que ocu-

~

!'$' r,

"'errado

• !.:.:::. :a\Jutt

- _.:. •

I'

··es- f:.,nresas. embora vennam

, ,.,.:~~

;: ---r '""

"liloras,
':!'ndas em

~ ~

c quero de:r;;:ar bem cla11a editoras que atuam basr" ·- , 1~.~r.a1 e que J..~r não opera· e ~C''"':f.ld tr&balham de manetra

~·r-:•t'"'~tãnl'"'3-

.,

·~smo

:r
·Q•

I ;:

-:.

ass•m atendem à

rt:> em COnSideraçãO

'"':!'to •,••rerro. que passa,

·- .'"'13:'3 ~'laraçCes

.-

o

•,:! •
":11.0

I

o

ol

•!.:. - ,,

i~ ·'

• -

lt)t.:::r

~ •

''i="•'·'-.::.

~-

•
•

~-ncentração

Nas granda •'8nda

o•s .,.,., detnmemo das
• d-b.a de fenõmeno
··r· •! ... ·~•il •".CCrr&ndo com assaf,•u· .o;- r ·•e tambem se concen..,, ..,,i",, .. :!h~'S. bem poliCiados e
• • ... ,,rpn J:.'• .n drsso. crescem as

... !ilf61•

d1

-=- --,,~fi;,

'"'al"'orarna, cabe sugenr 581, Sr Prasr!.ernbem pelo que V EJCI en-

.:

• S (J•'l'lemOS estadUaiS 8

'':::..;.t!

... .

... r•·-: . -:.s..='1.f"3. na tnbuna e

!2""1"'"=

••

o::•

!O -

.

,F r ·,:;bt:trl"oh.-am ou aprufun!er.• - '"::' ~"' Jt- ·, •er"••am · •una. política de dele-"=~~ .,,.
·:::J ... f'l ... ,ae estou 1nlonnado,
~.::~ '"-d'r!:ll•da lunCIOI"'a ou fun,
o.t•\·a:. ~""Om maaor ebcaaa, é o
-•a •ln 'lnsao ermnente Sena,(JI I .~1,
·~•
-&- estado. ,, InstitUto Estadual
k• 1
w• • ;-: •·~a•
e..~rtoras rag101181S, garan·c:: a u1r1 ·~..&r.ao • , "11elhú( tla produção lderana gaú.-:r,o~ 1oi .ai 1T6:,l :.,'i 11m l Olii SIStema de diStnbuçãO 8 dt..
''dCJa 8(. r1&SS•:& trdbalhos
~la are:! tt...o("'M~Jraf rãa sa percaoe 1nterasse em
~Celta. ·::.o:'=! f!'le:nio Extinto no mrcio dos anos 90,
:ar- I

...

-•·••=

...,

1

•

,.

I

I

1 •

••

''''

. . . ,m
1 ..

': lns1'!'1 '"".! "'1:5:t!ICYta.~ '"lo lft.'ro 18'.18,
:!'ti!St"3C" ··~'!''2...3.t'!a

a:a Pat i
, .••
1a~

.:,..-!;)_;,~

por

mudo tempo,
S8IVIÇ06

r'JEando ..e1evanres

•an.h ·

tenha stdo acusado, como

'1''-•.:. • · ;.:": •1st urbes brasileiras, das prarh ..an:::·:· r;· 3n•-!flt""·t! do compadno

~te1'•' ri.
en~

• _ .. ••
' ' u••

~
J

· ~ .:::k...:s ra:úras, creao ~.~ue Já está
., _ •• c: -= r!:sção ter uma politica
"t:E:ntfuo aos nossos escntores JD..... l..!t'e

los dáSSICOS esquecidos.

.. ·-·~e .te? carer.a-nos oue a real,..
!Sr.a..

ani'::Ji

,,. :. ......., ·1n ~.-..c.l tndl de um concurso ldaráno
t. ..... ,_ ';'•!.•.ar 1 •• •rosa ~ poesia, sena o Ideal

r)Bra '" en

I

·~r

.......

~·I'N!nlc,

c.ie novos valores nas

Letras Ahas Cl iE.nt•go ,,strtuto Naaonal do Livro
manteve. por mUit:>s anos. "m concurso llleráno que
prem1ou textos Importantes O que sug1ro não é a
reediÇão pu1a e s1mples desse préiTIIo, mas a raar,_
zaçáo de um concurso sob novas bases, consantâneas com os tempos em que v1vemos
Em pnme1ro lugar cre1o que essa preiiiiiiÇão
não deve ser como antes. apenas monetána. O mus
1mportame para um JOI!em escmor e ver a publicação
de sua obiB - e aq111. Sr Pres1:lente, faço um patêntese, porque o nosso eminente Senador José Sarney, que fo1 um escntor multo jovem e plel'lliado e,
agol8, mem::ro da nossa .Academ1a BIBSIIeira de LaIras, deve estar relembiBndo o que quero d1zer, poiS
fo1 no seu Governo wnch:SI'Je, que procuramos- vou
tocar nesta ctrcunstãr.aa '"!JIS adrante - dar Incentivo à área cuHu1al
Isso ddvera s.,r ledo ...om o ~.l1n1S!éno da Cultura- é o que sugrro -~ racorrendo a uma parceria com
edllol8s J:artlculdA.>s, \jue se sncanegariam de cobcar o liVro no mercado. O prêm1o em dinheiro conas·
pondena ao pagamemo dos d11edos autoraiS. Além
dos l1vros colocaoos pelas editoras nas IManas, o
Estado fiCIIna com palie da ediÇão para ãiSirtbuir à
rede naCIOnal de bibliotecas. Desse modo, além da
publicação garantida, o autor tena assegurado a Circulação de seu trabalho.
Se sug1ro a realização de um concurso é porque essa tem sido, tradiCIOnalmeme, !l porta para o
surg11nen10 de nO\'OS escntores no BIBSII. Mas devo
lazer uma advertência· o corpo de JUrados d!lsse
concurso deve ser lo1mado por pessoas da AICOIIhltclda capacldada l11erana e de moral 1bbada. A qualidade do corpo de Jurados é o que assegura niSpllilabdldade ao prêmiO. Por fim, é Indispensável que oa

conconentes se inscrevam sob pseudõnmos, para
afastar qualquer possibilidade de 11111111pUiaçAo doa
resultados.
O concurso sena apenas o princípio de u...
pollbca de 1ncantn.-o aos JOV811S vaiOniS. Acho que o
Governo Federal ctewna 8pOliiJ'- com vwbas, oriantação e recursos hu,.,.,_ espeaal1zados a.realtzação de concursos smllares no êmbl!o elos Eata·
doa, onde o ISOlamento dos escntores llliciantes é
amda maJS dramallco. É claro que ISSO devena ser
de IniCiativa dos Governos estadUBIS, mas nóa todos
conhecemos bem as carêllCiaS hna~11as de quase
todas as Unidades da Federação.
O Sr. Pedro Simon (PMDB-F.ISI- Perauta-me
V. Ex" um ap811e?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM) - Sr.
Presldeme, vou 1merromper meu pronuiiCIIIIIIIImo
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para ter o prazer de OUVJr o emonents Senador Pedro
Simon, que metam~ em solicitar o apatl&.
O Sr....... S.._ (PMD8-RS) - Sanador
Bemanlo Cabia!, fico nulo feliz em ouvir o pronunc18111111fo de V.
Relllmente, linlw. que panir de
V.
uma nciaiMI oportuna, nec 111tN e aalutamenla ,---..Tem razio V. &-IIII diZIIr

ex-

ex-.

que 18m dlrnmuído, ,_ peoiódlcos braalleln111, o eepeço deSIIuedo à Lilanllura. Jllllliça .aja leila a e&-

pelillllcos, pailll8m lllllll8l1l8do nulo o ...... •
deSIIIBio a._, a progranas de......,.., a Nloraa nas poputaJas, que despalfam uma.- allaçlo do que a LilllraluiB e a poesia. Por um lado, V.
Ex" 88linUa os ...,;~are&; e, de oubo lado v.
'--6 de... 1/llar ptoposla -. os ....IDN&
J6 ~ •• pndlcamente, " "IIJqiiiVados" por
pena do giBIIde público. Easa piupoala 6 lallz e
~ ..., .- o que debiirnil- a exlil..., do
lniiiiUD lla:b .. do l..lml. No Rio Glande do Sul, o
IMtiiUID EIIINIIal do LMo " - - mudO bem. No
meu Eatado, p1H obl&8 e pararnllrlllla polillcos de p 1 - como luiZ Carlos
que é
g8lictlo, de p
•• iluatJas ~ • de
- - aulla8 llilo
lllllc":IMe de
hoje. De OUIIa lado. p1lbil am-ee,
11111'"
~-- oblas de 1CM11111 poela8 ou _ ,. . . .
que, iaao, 11m uma chance de llp8i cus. Por
il8o. a ,.~ de v. ex- quanto • neeM ·~r., de
-6~aporllllw.. v. &-lenDa

ex-

P..-.

em-

-·I&Cidas .......

que ........ - - - tradlciol- alo ............
por pe11111 do público. Talvaz. uma fómUe de,,...,.
a lailuna das Gins~ escrilolas- nlo • o que
v. ex- ' - á de diz.-- seja uma oem·~ cwillolfllda pelo pn!prlo Eatado. e.. _. uma f6mule
~....
'ria. Eu gastaria de ....... 1111geMAo:: axn 11.- no uu jliQI1IIIICianw e ...
jlil4 . • padarfamos CIII1Vidw para
Co......, o . . .o da Cullura, para que p
·diDIIir ...
i ·~- • para que S. Ex"
....... o - pel-lkl. CIWiD que, ....,......e axn o daMIII nv1do _.o Mlroilllo da
Cl*n, IDdaa n6e l8rfMI08 nUID a IIPI•IIIIIr • nuiID a - · O pnllllllllliame de V. Ex-, que 6 11111.
Íllljlililai • • 1Talt6lio, nlo deve .. -.mlr - - nlleo.- .... fiiiNI*n geiV ~falas
,...._ e _ ..,...._ Por anamplo, lllfla dllnB a
r-fn ec"' de um concurso. Tamblm IIMill nUlo
bcwn que -uic!' I IIIi OlllllC8INglldos dosórgl-

r:?·,-·

* ..

01 c:ulluaill • dOI jomaiB para diacutinlm aqui -

-m.fl6riL Par i8lcl. ~ V. Ex"--Aptillldo a - piGpilllla • augiro que v. ex- convide ou =nvoque o Minilllnl de Cl*.lra, para que, na Com'aailo.
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jlii6SIIII10S debater e apR>Iundar eaaa quesllo• ...._
CU1Jipflm8ntosl

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - No-

bra Senador Pedro Simon, em pnme1ro lugar, q&aD
dizer que Mmpnt camnhamos em peiC8ria. . . _
que o último aumpkl da "Opalaçio Mãos Llrqlas" é
aigndicabvo. A sugeslio é daqueles que lalham logo ao pr"'llliro JUiglunenlo. até pillqU8 _ . . .
que o conlllúdo do meu dillcunlo fica conllllalo axn
a COIIIIIIuçio de V. Ex-.
O MluiSbo Francoeoo Weflorl. com quem V. exa eu tamos conVMdo- sabelolli do seu eallllo cullural -. havará da aa eaostilrzar. Vou tDmar a inicialiva
de conlllinar dabala com S. ex-. •1 Ido de
onde pertou eaaa augallio, P8IB que, juniDII, ......., _ lr8duzlr idl!ia. Nio é poaalval que .. continue como está.

N a - moc:rdlcle, ccwneçávernoe a ........
nas f81ia9õas doi jornais e aprwndlarnoe a ..tlglr. A
ierlul& ara oblogalól-. e um bcwn GUI'"
ao de Humanrdadea. Hqe, na 110188 p1ofl lo, o bac:hanll que . . ClllapUIIado deaaal faculdadal de fim
de ....... acaba radiglrodo mal • ~ pior
ainda; na dall8a doi inlal'na n ou no
doi
dinlrlas doi-. ....... acaba IJIIIlllldo .-lrag6dra.

,..,,..ado

•ocll*'

Por ..., - · eu tinha car1aza de qua nlo

ficaria aozinho na tribuna. ~ de 181" -

ex-.

voz

como a de V.
grandllaqolanla, para ,.. ejudm"
enop;ailada. Cam o llpilltlt de V. Ex" a axn a
p1
1 oçe. doa iiUiacll- na lllluna. coro•ldadu6
p e l o - p . . . . . . Geraldo Miolo. rolo fiao 116.
' " - que o Mil . I 'Tio da Cullura - é oulnlllrgeatao que faça. aMrn da que lez o ........
Senador Pedru Siman - d8valla aSb•• ainda a
p a , ........ de r a de bolrla8 p8l8 que JolaCidlns pa1
11 corui6ar......,.. ......
rios. Em Vliriaa pelal8 do IIUido, inatill~ ...-.

dllla ~ _......, bolrla8 *llallllllo • _....
- - . . _ podalia- faiD llicilo1-- ..,.,...,
no Bral. Allnal, o Mil "1of o'o da Fctnceçlo nlo a .
cada, 8NIBimanliB, . . . . . _de bolrla8 .............
Por que rolo corliilldar dezerw. delas • joveM pra;....,._ - ii •••• por

... • JliÓII1J'..,..,....?

um corpooaepeili,.. de avallmns -.

p8l8 qua

-

ÜBIIIEUSpiCijMDe?

Do me.no BJIIII«~oaiiD de que 6 vtllma o . .
crilar onicilor*, aofnl fiiiNI*n o aecriiDr do p
t

ou.-, ..._ ......... • livlol coroalder doa
<:llta IC •. llll oc·a· para a
do Pala.
ealio fora do
livoairo. Teia livlol jiiUdellllm
- ...tllldos, ,._ o Falado apc 11 • . . . . .

n.........,

CCI!qll_..,
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privadas, comprando delas parta das edções. a fim
a rade de bibliotacas públicas.
AJspnas deSsas obnul 8XIglllll IIMISiimaniDs II1IIJOo
- . ou porque lêrn lftlllas dusbaçilas. ou porque
llio volumosas, o que desa111ma os invallbdonls privados. Enbando o Govemo como paiC8ilo na acflçAo,- prablama _ . supanldo.
Eminente SanadGr PediU Simon, que ma deu a
honra do aparta, 1111110 no caso das ~. quan10 no da criação de um IXIIICUISO de lrnbiiD nacional
de Lilaralura. o ._.,. . . é que se axl8liluam corpos de JUrados ou ~ adiiDriais formados por
cidadioa inatacávais do ponto de vista inl8laclual ou
moraL Os tampos mademos não CCIIMWall bem com
qualquer tipo de IIIBIIIplllaçio, de panelinhas, de
igrajil•-·
um corpo de I:OI8IIIDia de alio
nMII garanbria a qualidade nos I8ICIOS ascohdoa,
seja em concuiBO, seja para a 188d";- o de cMsaicoa
A l88pllilabildade a a 811 a,.ncia dessaa cidadioa
..-n a garanba de liaura naaaas missões.
Sr. Pl8llldenla, SI"&. a SIS. Sanadoras, - . , _
do jll na COII8iclataçlo de fakns 8COiillniC08 a liIWIDIIiiUB pen1 a CIIIICI8IIZIIÇI daa iniclallvas que
88tDu IIOIQ8ii Ido - O COIICUIBO lillririo de AmbiiO nacional a a raadiG"" de liviDa canlrals da cultura bnltlilaila -, eu dilla que a l.itaratura é, haja, a atividada
aJtl8tica que 8lliga o pabUCinio mais mndeslo. A
IIIOIII8gllm de paças de a a pnJduçlo de Iii~ por illdllliplo, nac aasdam i..-timllrdDB wlto- . A adição ou a co-adiçio de um livRI, nlo. Se
pud'
moa ~~~a~a~rar, eu ciria que um IMo dava
_ , . - de manos do que um filma.
Ou, dilo de ou1ra forma: com o OIÇIIIIIIIIIIIn de uma
pmdiiÇio ci-rilllllgrlilca poderiam ser lavados ao
prafo cantanaa de obnls Jlla'*ias. Com illlo, que10
advaltir que, a partir de muaslii:&IID& singaloa, o
Gcwemo poderia dar um impulso 811 Cll!l ciooiBI à nosaalltandura.

de distrllul-las -

P-.

Em garal, quando se fala de lUlas. aa psmras
avllam anlrar am ....,._ aconllnlicns. Por 151111.
BCI. . . . que poucoa denlnt 08 SIL Sanadolaa 11m
18118 icMia cfanl da axiBnllio dos linancaie lunanos ~~~q~nlglldns nos 5810.- artlsticos,
no Brasil e no mundo. Nas Cidades que 1118111 bem
como Paris, Nova l01q11e e l..ond111S, os
l8ellos e caaaa de
los têm parhcipaçln

tu-,

deal&cada na entrada

lhalw de

divisas, porque 111n1em mO mesmo ocona com muuseu do Louvre, em Pans,

- . Por exemplo, o
AICIIbe, anualrram, ·
de 100 milhões
da dólanls do lfCMIIIIO nmc:ês. Mas, an companaaçAo. acclhe, IDeio ano, pelo manos anco mlhiles de
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Vlllilanlas. Velbas apliCadas em cultura não podem
ser COIISideradas como gastos, e srm como ri'MISI;.
mantos. Enlra 1994 a 1!196, por mero da Ler Roua11111, amp111S88 pnvadas rnvesliram em pniJIIIos culturars asrca de 192 mdhõas, o que. ~. é
lftlilo pouco para um país com a nquaza cultu181 do
Bnuil. Quanlo aos rnvestrmardD& públicos, nlo se
sabe quarm for gasto. O Mllllllléno da Cultura só
agora começa a fazer um levantamento sentido. E foi no Gowlmo do então P111Srdanle José Sarnay, haja no -.clero do mandato de Sarllldol", que
nos orgulha com a sua prasença. que se IOmoU con : - i n - de m.brnenlo maror na cultunL
Apesar disso, em nosso Pala, os ramos mais
pujantes, economcemente, das artes - a indústria
discogrãfrca a as telenovelas - empregam mlha111S de passoas a giram cifras astiUrlllnlicas. Um
levantamento da lisla de ativrdadas sobra as quais
incida o Imposto Sobre Sarvrços (ISS) mostrou
que, das cem tarefas arroladas, pelo manos anqOanta fazem parte da chamada econo.nia subaidléria da cultura. laJ5 como gráficas, inlormétlc:a,
baduç6es, iluminaçio e consultonas. Graças a invwbi awntos pnvaclos. o cinetM. bruileiro eatá renascendo. E ranaacendo danllo de um parAmetro da quelidacle, como bem damonsbam vários
filmes 1--.tes, dentre os qiiiiiS dois que concornnm ao Oscar de melhor filma -.ngarro. Em
suma, embora ISSO possa parecer uma henlsia,
qua10 repelir uma frase que jé se oúve com muita
fraqiiência: cultura também é uma ativrdade ~

mca allamenla 18111ável.
A cuflura brasileira, como se sabe, é daa mais

nces do mundo. PaiiH:OIIbnenta, fonnado por povos
Vllldos da IDdos os quadmnlas e que aqui se rniscigananun da uma forma inédita, o Bcasiltam muiiD a
contar, por nus livros. filnws a mrlsica. Mas é pracr. , rnoa1rar cultUra ao lftllldo. E aqui ccmeça o
papel do Estado. Se o cinetM. e a música fazem, pelea jliclprias pernas, cerralra inlarnacíonal, o n_,.,
nlo se drl com a lltaratura. que III' - de apoio.
Cabe ao Gavamo Incentivar os p!Odutoras naciOnaia
da cultura. No mundo globalizado, ao axllrário do
que se pensa, ganham força aa piOduçõee regionais
ou --m. Por rsso, não basta que fiquemos asparando que o "deus" Mercado, dos liberars ortodoxos, resolva IDdos os problemas, danlra eles o da
axpr a n'" cultural As naçiles maiS ncu cleslrnam
Y8lbas gar IIIIUIIIIS para epooar e IIIC8IIbvar seus artistas a eacntoras. E niose trata de patalllllllsmo. É
apenas a c:urljii-ISAo de que a tradução da um livra ou a exrbição de um filme no axlenor podem lun-
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oanar como ponte& erguidas entre duas viSÕeS de
mundo, duas culturas.
l..imltei-me, Sr. Presidente, Srls. e Srs. SenadOAIS, neste pronuncaunento, a enfatizar a ...,ortlnCIB do apoio ascntores iniCIBpleS e ao resgate
das obras-pnnas dos IMSin!S do passado, mas não
passo deixar de mencionar que as Jr11C1111ivas que

JlllliiOIIillo se ir-.m num contexto bem lllBiB BJ1111o,
que é o da politica para a éraa do hvro. Se não quiser ficar 11 margem do progresso ecooiOionc:o, o Brasil
vai lar que IIIVIISiir maciçamente em IMOS. O País
pniCisa de ..-.mos eficoentes pare oncenbvar o
hábolo de ladura. hoje ameaçado pelo avanço das
mídoas eleb6nocas, que asseguoam onlormação mas
não garantem formação. O GCMimo tem que ~•r
o IICII8SO dos bnlaileoros ao IMo, e osso se faz com a
cnaçiD de biblootecas e com a ampliação das hoJ"
- - All6s. existem apenas três mil bibliotecas
am fiado o Pala, IÚiiiiRI inexpi88SIVO o:Joante de . - .
sa papulação. o Govemo deve, amda, desenvolwr
...tovas que lacililern a aquosoção de IMOS por perte dos lllBiB pobles.
Por fim, para concluir, eu ptana de Je 'W r
a imporlllda da ll8ralula para a Vida de um país.
Ninguém deWiooilwce que - naç6ee mais ricas do
IIUido sio naç6es de leitores Da mesma fonna,
aabl S8 11gD1B que O SUCIISO econ6moco recente de
. . . palas . 'ft'(IS deconeu de pesados invaslt-nwllos na •ocap;o Assim, hoje, mais do que nunca, a nqueza das naçlie8 811111 sendo delemlnada
pelo nível iJBI "to•l moldio dos &alll cidadAos Ave. . c:anlileoiB que r 1 l!ava a ooljiOI!JiiCIB das riquezas naiUilliS, que ouvinos por IBntO tempo, pan:leu
um pouco do encantameniO. Temos que Pf8P8'
oar, ontelac:tualmenle, nossos Cidadãos pare enfren,
lar o desafio da globahzação. E. ai, o lovro e a lltere-

IUoa são onstrumentos IUndarnentals.
Sr. Po811ideolte, So"s. e Srs. Senadores, encer,
rando este pronunciamento, lembro que a cada d1a
que se edila um hvro contnbu1ndo para a
gRindem de uma naçlo. Bibltolecas aberras são
presídios fechados. Por ISSO mesmo, vendo que o
Senado quer contnbuor para a cetteza de que está
na hora, que as novas gerações preciSam atenlar
para o lado intelectual, é que concluo dizendo, Sr.
Presodente, muiiO obrigado pela oessão do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo
a palavra ao emo181118 &inãdor .lo8aphal Mannho.
O SR. .JOSAPHAT MARINHO (PFL - 8A. Pronunaa o ll8gUinf8 dtscuoso.) - Sr. Prasodente, So"s. e
Snl. Senadoles, bnMis serão as monhas palavras.
Nilo ct....,n a ser um discurso; é um apelo que d1n·
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jo ao GIMimo. Não chega a ser uma advertência, tal
a espeoança que tenho de que não se c:onlinnem as
notícoas do fim de semana. Como alas sepom de assustar, acredito que o GCMimo não as tomalá reali-

dade.
Certo é, porém, que a rmprensa publicou, no
fom da úlbma Mn'lllllll. que as autondades IICCIII6mtcas e linanceinls estio adnibrldo novo pecoll8 de
ajusle fiscal. Todos os goandes )OOIIIis deram a noti·
CIB sob inlonnação, prinapalmenle, do MlniSIIQ lntenno da Fazenda. Sr. Pedro Parente.
Começou ele por mformar que os !écnocos de,
verão rever, para pior, sua prev!Sio de def1:d do setor públoco brasileiro este ano e que terão cue fazêlo lflCiusM! porque assim observa o F.;nd< 1\.fonel>!i,

no Internacional.
De ouiiQ lado, - ' 0 1 1 o Mnstro ontenno
da Fazenda: "As~ p(Hcas de 98 solrerlo, ainda. o Impacto da elavaçio das taxas de JUros após a
cnse na Ásia.• E conbnua: •Além d:ssc c. ..ef.:;rr.:";&
admmstrabVa. a ser promulgada rs. D:'\J).t"T.e c;.e:""'.2.·
riB, não teni efeiiD aolxe as ~ deste ano•.

No ell&llder, hll culpados por essa sitUação- não- .. sacio os ideados. Diz ele, porém,
que os grandes culpados são a~ <'" • •
..,. < •
ciência e os gastos com o dtnhe&ru e;., ... c_,_ 1 ~ ,.. •
wtozações . - Estados Nio se1 come S6 j.Y.)derão
ser apras arrladas as contas da p,_1<à:1::ia CO'Tõ
essa graVIdade. Tanmém não cileQueE c. .... - ......Jr.,.,· .... são - talvez por não ser um pento no asSL.nto - per
que haJam de produzir lal efeito os gastos com o dtnheiro apurado nas privatizações nos Estados Certe
é que, diante dessas obser.rações, o M1nistro deixa
claramente vista a possibllldao:::!e Cf:: &:! ~ t:!': •: :.
outro pacote fiscal O que esta ""' ~ ,,. o' ~ -:;:
hoje, segundo o )Ornai, foi denoo1'1:"'3:; ~ "'' - ., . ;:s ,.
feito César Maia "pec:ol8 do desemo:e~ ,.
Sem dúvida, o desam...,reso a· '3.~ .-cente. As últimas infonna.ções da · - .....
coam que só em Sio Paulo há ce= o: • ~ •• . • _
sempfBgados. Mas não basta 1ssc l"- , • : c_ • · ,' ·

graça,

CI8SC8 O ~mprago IMC!~S

''= " '

.-·;,o•;

e, agooa, por efeito também da seca
Também é certo que :l G"";;co ; ••• • ~
medidas pravenbvas com re'açãc a:.. i=- ..J::, õ c.~
seca. embOra ~ fazê-lo, po1s,
se sebe,
havaa 1ndiaos -..eementes de que a c.e.la... -=-~c~ cl.;c-

"""'=

gana.
Ao lado disso, observa-se q<.!e, com e. ;>ollttca
de retenção na economoa, aumentam as :alénc:as e
as concordatas. E mais: avuba a onaa•mpliinc•a s,
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""!JUndo o notiCiano l1l8lS recente, J8 agora abng1ndo
~ população de ma10r l8flda.
Há, ponanto, um c18SC11111!n10 de dlhculdades
10 Pa1s. Vê-se e ouve-se na teiiMSão que populaçõ"" pobiiiS do Nonleste estão se almentando de
,Jiantas contra-Indicadas paiB o consumo humano.
A implensa tarm6m noticia- e nos dias _ , _

:es - que peões estão sendo -ldldos a R$3

p&IB

'rabalho, por dia. Conclui-se, pois, que há um CI'I!SCImento de dilicuklades no Pais e que, se ao longo do
.empo já empobracenm1 a clasSe média, agoca es!io levando à necessidade as categonas msis po3ntS. Enquanto isso, declllla-se, pela palaVIB de órJáos do Govemo, que não é posslwll baixar os JU:os, pelo menos em pmporção ~~~g~ariCilbva. Afinna•• até que a taxa de juros só csilá a 8% em 2002.
o\lé lá, Sr. P-.denle, que selá da população brasi.e•ra?
O Sr. Lúdlo Ca alho (PSDB-MS)- Senador Jo.aphal: Marinho, pe~nllle-.ne V. Ex' um aparta?

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- Pois
oão.
0 Sr. L6dlo C aIlho (PSDB-MS)- Senador Jo.
.aphal Mannho, é impollanle o piOI1III1CiaiiW de
1/. Ex'. Nio fico apreensivo com a ewnlualidade de
1m pacata; o Govano Já teve a c!Jsposiçlo de com,~~r rumas quando 11110 se fez 1ec a náno. l..enDaria
a V. Ex' que entra os raapousáveis por esaa llilu•
;ão estamos nós aqu1, no Senado
República. que
IPIOVIImOS todos os pedJdae de endMdarnenlo dos
estados - com as 1ustificldivas ,... Vllliadas. em
:aiBieriDICIIpCional- desde que aqui Nio
.ne I8COido
~ negado nem sequer um pedi-

da

da

Jo de empnistlmo. Os recuiSOS das pnv li ;5es,
am quase todos os Estados, estio se tnuJSfonnalldo
num
dMJiga,
lados
os
.-.. lasiNal
nolfciasda~=
sobnl
lançando
obras,
.:orno se lldnwiiSIIar a · pt;blica fosse~ fazer oblas. É ,.. saério que énla ecou6mica lllnha a
dispwçlo e a co~Bgem politica de fazer modiliceçõas quando elas se lizean ,_..,.._ Quando da
omplanlação do Pleno Real, parbmOS com a moeda
supervalolizada, e o Govemo não lave a dalposlçAo
IIIIITI a coragem de fazer as moddicações 1madiafas
.,.. a Nação sabia serem necesaérias. O pmnuriCIIlmento de V. Ex' é muito opoltllno, pDJS chama a
atenção do Pais pala o fato
que no plano de recuperação econõnaca estão faltando '*- coisas
básicas: a n!dução da J:UIIIos e o IWII1IIIIIo da tas, medidas lndispensolooaJS para o controle dos gastos públicos. No Senado, também não conseguimos

da
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IMiar o lllBIOr endiVIdamento dos Estados e das
grandes PraieduiBS. Mudo obngado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) Com a franqueza que lhe é propna, nobre Senador
Llldlo Coalho, V. Ex' alinna o que lhe parece e wrdade. E o faz pondo em xeque a pl6pria posiÇão do
Senado Federal. Nio posso contastá-lo, como não o
conlastrrai, mas é cunoao 8SSinelar que eseas aprovaç:ãas se fazem com o prastigJO da Bancada GoV8111811111111a e sem que se COI•'Iaça, da pede do Gownno. nenhuma objação. Todos os Estados ou quase todos os banaliciados são soiJdénos com a palibca do Govemo. Nio há, po~&m, dJasOr1ênc:Ja en1n1
o Poder Fedend e os Govemos Estad1181S.. E se a
1'1111101111, nesta casa, aprova laiS encargos é porque
não lá fonnulação em senlldo cantráno, feila no
teqJo pnlpno, pelas autoridades govemarnentaJS.
De naue1111 que a lliluação não se mocifica, por
essa CIICIII1Siincia
o que . . apura, pollanlo, é que hli ..... crisa.
Esta cnse se desdobra sem que haja as pruvldêlocias adequadas l proleçio da população. Enquanto
se ISio, sabe se, por OUIIo lado, que a divida
inlema e a ex1ema sobem a cen:a de 400 billiies.
Mas, ao longo de lodo ease taqlo, o Govano nlo
cuidau de um plano de ação capaz de conduzi.lo a
adotrr medidas IDI8Iivas • ~ paiB ......
beleciJr um quadro de nonnalldade. As piOVidlnclas
são IIIIIIPI8. circun81anciais, sio de eneglncia,
como agora as rela- à seca. N6o há medidas
de longo praza, da vislo lalga, capazes de III-*
a altuação para debelar ou, pelo ~ raduZ.r os
malas.
É por isso que valho à tribuna, nAo, prapriamente, para fazar uma advertlncla, nws para fazer
um apelo ao Govemo no sentido de que não agnMI
o sofJ••IIIIID do povo bnlsleiro com outro pecolalis-

cal•

O Sr. Laa • • QIIIIIWIIIM (PPB-TO)- V. Ex'
me pennlbt um apelle?

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA\ Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Laamar Gulnlmilllll (PPB-TO) -lnCJalmente. PJalelldo BBBOCiar-me v. Ex' em re1aç1o às
praocnpeç:õea que lnBz a 111118 Casa nesta tania. No
1nlcio do seu p1"0111111C18111, V. Ex' menaona as
especulaçõea que já surgem na impransa nacional a
raspadO da llllll1ência de um novo pacote. Agora,
onstanleB antes de me conceder este aparte, V. Ex'
faz um apelo ao Govemo no senbdo da que não baixe. niO ouiiO pacote. ~ Senador Jo.
saphal Mamho, quem sabe se esse novo pacote
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nlo vina para comgor os rumos que tanto estamos
dluBJIIIIdo? Quem sabe não wna para redum os ju-

""' -a.antes que estão criando o ITIIIIOI' constrangmento para os agentes produtiVos deste Pala?
O setor primáno - a agricultura e a pecuãna - bem
como a poastação de semços e a rndúslna es11o arnlbenlados. Ouanlas empresas não fecharam as
suas portas, faliram, desempregando muita gania?
Quantas não estão no vermelho, enxugando e reduZindo suas dvidades econõmiC8S? Quem sabe nio
-.ãno elelavamente rnaas um pacote corretiVO que venha atenuar esse custo elevado que a aocl8dade brasileua está pagando para ter a sua econorma es1abdlzada. Nunca v1rnos um índace ele cteS«<Ijllago Ião elevado e urna VIOlência Ião wa:erbada nos quadrantes do BraSil A regão que V. Ex-Ião
bem rep-anta. o Nordeste, com a situação agravada pela seca, esta eJCpel1mentando o que Já ocorra
em outros países· os desviOS co~ da
desobediincia civil. PrimeitD foram os ...,..-,
que IIIVBdiram as propriedades. A tellwisão maAau
como se fosse um movimento natural, sendo o produtor e o fazendeiro os wlões da hislóna. O MovtI'I'IBnlo das Tl8balhaclanls Sem-Tena, no anlanto,
não se imitou. Cresceu, tomou piOpCII9iies dilaaaciadas, IIWIIdiu pnldlos plblicos e, sob a 6gide de
fome e da seca, está lriV8dlndo supannen:ados pan1
subbalr o almenlo I'IK!Isdno e mitigar- mal.

sere

CIITIIII-

Saqa.....,.. não s6 estab ale
cornetclaia ou
de a~~.....-. mas ll8qilMbam wfculas
que esllio transpcltando allme~-- Enfim, o Pais
está à baila do caos. Penso que da descllei:IIIIICI8
cM! para o conflito é um salto, um pulo. É pniCI80
que se tomem provadênci8S enérgacas, u~ nio
so para a rep..são dos atos llagranlas de deelespeito à lei, mas pnncapalmente na dilação de ajudar
o Cidadão, acuado pelo desemprego ou pela fome, a
bu&car altematNaS de ganhar o seu sustento e o de
sua faml&a. Com essas ponderaç6es, compaJtillar
de seu pronunciamento a das preocupaçEias que V.
ex- traz a ala Casa nes1a l:alde. Muito obrigado.
~

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA) - O
tom enérgico de suas JUStas ponderaçi5es, nobra Senador, - r a que só pode ser por IIOIIia que v. e.cogtta de novo pacote para comgir os males p - . .
tes. Em vaidade, o que está na Imprensa é que sobnltudo o Mirusténo da Fazenda confessa - não
tendo podido comgar os males com paco1as decorrantes da cnse das bolsas asiáticas, outro pode !Ornar- necessdno para que novas providências venhmn a atender aos obiebvOS do Governo. Nio se
tr-. de oomg11, mas de enfrentar os males que eras-
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ceram. Por tudo ISSO respondeni a anciadade . . . .
!eira. mas dela Já,não hd o que __.enimalllria de
encargos. A ela não se pode pedir mais sacnliclos.
Por isso. Sr. Presidenta, é que, corno diaae de
1níao, maiS em forma de apelo do que de adwlrtêrac~a, estou nesta tribuna para manifestar a expectativa de que o Gow!mo não laça desabar sobre a sociedade bi'IISIIeira outro pacote SM181hante ao anta-

nor.
O Sr. Vllson Klelnübing (PFL-SC)- Senador
Josaphal Marinho, pemute V. Ex- um aparte'>
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA)- POIS

não, nobre Senador.
O Sr. Vileon KlelnQblng (PFL-SC) - Nlo poaaso perder e oportunidade do seu pronui1I;IBIIWIIo,
quando V. Ex- aborda uma quãslão que cousideto,
desde que aqui cheguei, a mais impottante do Pais,
qual seja, conlrolar as despesas polblicae, pana diza'
que sempre haverá pacote do Execubvo . . . nós, do l..egiSiebvo, não eatall ai C. . III06 OS .......
de"'-gastos pana as prefeituras, para o Governo Federal, para os 'Gowwnos EstaduaiS e para a PIIBIIidlrlcia. Oubae palses do mundo controlaram ,.... ta..
de JUI08, porque o~ bnou a COIISdll~«a e
prafl6s medidas de conbole no ocçamenlo. Se nlo fizennoe isso temllém, não COilbulalamoe gastos. Asaim fez o Cenadé, onde o regime é parlau• 1tarisla; asaim faz a lnglldarra; aseim fez Portugal,
pais que, como está sendo canlado e decal'lllldo em
- n o mundo inlalro, Iam a menor taxa de desemprego na Europa; e assim fez o reg1me republicano

com o Coug1 as o dos Estados Unidos. O Co11g1 r
amencano lixou hrntes de endividamento, porque
sabem- e todos nós sabemos -que ao lilfar ,..._
de endiVIdamento públiCO acaba~ ind1111111n•m
lucando as taxas de juros. F....,.., inclusive, os llmttes pelo qual o Poder PUbliCO vai à sociedade e dinheiro. Se os gowmos gastam demais vlo à socoeclade e tomam drnheilo, que falia à essa 8lll ciedade para irMisbr em crascimento, ~.
em llldllslrias. Por isso quero aproveitar mais wna
vez. além de esperar que nio saa o tal pacote que
v. ex- rnamfasla, para dizer que é pi8CISO que cumpra o dever constilucional, art. 52 da Constituição Brasdena, que diz que ao Senado cabe filiar os
llmiles de endMdamento da União, das Ealados e
das Munaclpoos. Alé ho(e não consegumos filiar os limotas de endMdamanlo. E quando não há bmile gasta-se o que não exista, gasta- além do limita, resultando em divida alta, JUro& altos, ina.cliulplloiCia
como as que se vê por aí.

M~OD~E~I~99~8~----------------~AN~~~S~DO~S~EN~ADO~~FED~E~RAL~~------------------------~~7
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA) - Ninguém, nesta Casa, Senador Kletniiblng, tem 1118111
autonclada do que V. Ex" peratonnular as pondera·
ções que acaba de expedir. Não obstante solidáno
com o GCMHnO e com aua Bancada, v. Ex" tem repelicla.- dhlatgido quando se trate de aprovação

de ...elidas COIIC ISSIVB de 18CUISOS, de vantagens
011 de Bllipiéslin"m naata Cua. S6 tenho, ~.
por que louvar aua coan!nc::a. v. Ex" o taz pera assinalar a nec a 'lide de contenção de despesas, por
ale rasponda o Goveroo..
Tenho sido &qUI um modesto crlbco da boa
perta das ~ olicims.. De manellll que . .
cebo as obser;raçiles que acabam de ser feitas
como um acréscimo ao que tenho adwKtido em
rane do illhll ase colaiNO a, sobleludo. em lavor
dos menos favolacidos. Certo. Sr. P-.dente, é que
o apelo que VISO a leza" ao Govamo é no sanlldo de
que nla agrava os IIIIC8lgOS, jé insuporléV811 por
perta da se ciedade bralileira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobnl Sanador L__,_ Quontenllha.
O SR. LEOIIAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Planuncia o segumllt clscurao. Sam nwisão do orador.) - Sr. P.-idenla, St"s. e Sra. Sanadoi8S, no último mls de III8IÇO, oaupai esta tribuna panl rnanifaslar a minha paocup•ção e até a minha inãlgiiB·
çio pelo falo de o a-r ser o maior •rnportador
mundial de anaz. No ano passado, irripl)rtamos
1.700.000 llln8ladas e esta ano dlwBIBinos impOrtar
mais de dois rnillões de toneladas para alelldar à

demande--.
~

agora, com o aumanto ex·

tniOidn6rio no preço de leijio, que sa11ou de

RS6II,OO para cen:e de R$110, ao a I8C8 de 60 qur108. Uma das-.. desse aumento foi e quebra da
eaha ptovoc:ada ~ seca no NÕidllsl8 e pelas chu·
no SuL Em lraCê,-na Bahla. bads:ianal região
~ de faijlio, 90'11. da ..... foi perdida por laJ.
ta de c11uvaa. No acumulado do ano, o p!8ÇO do teijlo pi. subiu 233%, com visiYal ptajulzo pera a ecof8milar brasileira.
Citei dedos apenas para mostrar que a
agricullura no Pais aprasenla dellciêiiCIBS na utiliza·
çio de um dos - . pniiCip8ls Instrumentos: a •rnge·
çio.
A agncuftura tem,
"'COI
. .i~~>lpilliallliva.

a ceda dia,

se tomado rnaJS

Nio hll ~ para processos de
culivos rudimanlaia,
o arnprago de tecnologiBB awnçadas e d
liio-aomente das
_... das chuviis. Nesse contaxlo, a Irrigação é
r 1 ••11111. Nlo bllsla - agncu~ disponlm

da meiOS tecnológiCOS sem que hBIB ana polllic:a de
Irrigação cons•stente, cabendo ao Governo fomentar
a disponblizar os recursos hldricos à aiJVIdade agrícola.
As novas franteuas agrfcolas estão localrzadas
8JC8IanaU nos c:enados da Região Centro-Oeste e,
também, nas Regiiles Norte e Nordeste, onde e aliVIdada só padeiá llonlscer mediante um siSlen"a de
irrigação eficaz, pi. que a PftiCIPitação piUVK>métrica é
inconatanta e escassa
Enbalanto, Sr. P1'811idente, Sr"s. e SIS. Sena·
dores, o Governo niO dispile de um 6.-gão especifico
para as açãas de irngação. Por molivo, entendo ser mperaiMI e uig8nb! - e aprovaiiO o 8111810
para sugerir ao PI'IISICiente Fernando Hennque Cardoso - a criação de uma Secretana NaCional de lnigeção. vinculada ao Ministério da Agncuttura e do
Abn' Mnaido, por razões óiMas.. A inigação, a produÇão agrlcola está eslniftamenla, intimamente liga·
da à ati\>ldade do Ministério da Agnculbira, a quem
compe19 baÇer as politicas de produção e abastec:imeniD do Pais. C1810 que essa seccatane poderia
pianlljar as .,.aes de ""'JIJÇlio do Govemo, fomUar
politicas e, sobnltudo, fomentar de 11"81181ra racionei
a ulii"IZIIÇio dos recursos hldrtc:os voltados para a alividade agilcola.
Nilo hlll8miOS compsrativos quando obseiYB·
mos que pralic:analte estagnados no volume de pRiduçlo, ao longo das últimas décadas, enbe 70 e 110 mlh6es de IDneladas de giãos, quando
os -~.com a m.me eKtenSão tenitonal, a
n1a com uma COIIdição c:limébca melhor do que a
brasileira, produzam 1118111 de 250 IIII lÕeS de toneladas 116 de mlho. Nilo podemos . - contonnar com o
leio de que o Brasil exporta 80 milhões de dólares
de " - . enquanto o Chile, noaao vizinho, com uma
axlenSiD 18mlorial muiiD menor, com problemas físicos a~D~~MS, jll que seu tarntório é praticamenle lOmedo por mcha e geleiras, COIII8gU8 exporter
USS1 bilhlo a1n trutas por ano, um dado comparativo exlnlrnBmenle ~. quando nós só 811·
portamos US$80 n•liies em trutas por ano.
r- nos mosba que é pi8Ciso nos dedlcarmDs
1118111 à produção agrfcola, porque, além da ser uma
alividade nobnt que provê o ser humano de um elemento esnnaalà Vida, que é o allmanto, é uma abvidade esbiiblglca. PntCiSIUIIOS pRMtr da alimanlos
ragiõea que têm dificuldades de piOdUZir; é pntc::ISO
dar concfiÇÕOIS nec:essérias e adequadas à agncullura para que possa, além de gerar nquezas. piOduZir
os alimanlos ..-ários à demanda nec::ICirlal, gerar
8ll'8del- que wnham trazer dMsllll para o Pais e
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vou o ProJeto de Le1 ao Senaao n• 3t, de 1998, que

•oã nova redação ao § ~ -:!o arti(~O 15 da Le1 nv
4.320, de 17 de março de 1 964. que estatUI normas
gera1s de D1re1to Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços éa Umão. dos Esta·
dos, das Muno:lpos e do D1stnto Federal". em reumão realiZada na presente data
Atenciosamente - Senador Pedro Piva, Pres1·

C<~~Mnal

eonced•-r

N'do
Pra
00

_

..Volor lá

Valor(om-)

(omlleolsl
338391

Fo.ndaçào j251
naaonal I
97-43
de Saude

300028

SUFRAMA

452<195

1 455 717 10 2 568 912 75

672 767,95

672 767.95

dente

320814 SecraiEsp 03900001955 17 890.480.58 21 176.000.00
de
9NI4
PolabcasRego

OF.N° 2811998/CCJ

I(PIOnafton>J
310149
DNER
5111

011111$

(AnaiV11ino

Brasll1a 20 de ma1o de 1998
Senhor Pres1aente.
Nos tennos reg11nentms .;omuno:o a V Ex< que
em reunião realizada nesta data esta Com1ssão del1·
berou pela aprovação, com as emendas n"s 1 e 2·
CCJ. do ProjetO de LBI do Senado n• 149, de 1997,
que "De11ne os cnmes resultantes de d1scnm1nação
genetiC8".
Ccml~almente, - Senador Bemardo Cabral,
Presidente da Comissão de Consii!Uição, JustiÇa e
Cidadania.

O SR. PRESIENTE (Geraldo Melo) - Com
referência aos ofiCIO& que acabam de ser hdos, a
Pres1dênc1a comun1ca ao Plenano que, na forma
regimental, art. 91. § 3° a s·. abre o prazo de
c1nco d1as ute1s para 1nterpos1ção de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetas de Le1 do Senado n•e 292 e 298
de 1995, 149, de 1997 e 31, de 1998, CUJOS pareceres foram lidos antenormente, se1am apreCiados pelo PlenáriO
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
, _ , raquenmento ql)e será l1da pelo Pnme1ro Secretáno em exercíCIO, Senador Lúd10 Coelho.
É lido o segu1nte:

REQUERIMENTO N" 352, DE 1998
Senhor Presidente,
Requetro, com base na ConstrtuiÇão Federal,

artigo 71, IIICISO IV, que se)S submetido ao Plenário
do Senado Federal o presente pedido de audltona
nas contas utiliZadas para movimentar os recursos
referentes aos convêniOS numerados contorme tabela abaiXO, firmados entre d1versos orgãos Fedenus e
o Governo do Estado de Rondônia.

2799 99999 2799999,99

!J6.70

de .l-Parara
312428

300705

s 190000.00 5 4110.000,00

DNER
fBR-4291

5111
!J6.72

Seco-•

44000007661 6539.40067 7 128 131,83

de~-

~1

Sala das Sessões, 26 de ma1o de 1998. - Senador José Bianco.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O raquenmento lido será publo:ado e votado oportunamente.
Sobre a mesa. raquenmentos que serão lidos
pelo Sr Pnme1ro Secretáno em exercíCIO, Senador
Lúd10 Coelho

São hdos os segu1ntes:
REQUERIMENTO N" 353, DE 1998

so
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Q(l

R~NTO

tp354, DE 11M

ORDEM DO DIA

Senhor Pnlaldllnle,

No& termos do ArtigÓ 336, b, combinado com
338, 11, o do RISF, nlqU818moB urgência, para o PmJSID de Resolução ri' 57198 advindo da apraii8ÇAo do
Ofício
ri'
da 1998, do "Senhor PniBIIIIdl do
Banao CenlraJ do Bnuril, ~ à lojliWIIIÇio
do Senado Fedend o Wiib&IO da abellunl da cNdiO
a da compra e VWida de açõaa, linnado 811118 a
Unilo, o Estado da Uma Garals, o Banco do Ealado da Miras 13-. - BEMGE, o llanco da 0....
volvinalto de u.n. Garals- BDMG, e a Caixa Eco~ do Estado de Minas Garals SIA - MINASCAIXA, 11011 tanllll8 do di&pos1u ra Uadida P1o,_
na rt'UI54-23. de 15.4.98, no lntilo do Proa••••
ele Apoio à Reesbululaçiio e ao Aj.- Fiscal da Estadoa, no valar da R$4.344.336.000.00.
Sala dM Conuaaiiea, 26 de 111810 da 1998.
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O SR. PR I IIEMTE (Galaldo Melo) - 011 ,._
~-ldoa . . . , _ . ap6a. OnlamdoDia,

na llam8 do..._ 340, incilo I, do

Rlgii••.,

lnllmo.
O 8R. P?ESIR!IIITE (Gerald!» Melo) - A
Pnlllidlncla
Uenaagem ri' 1113. da 1988
{ri' 81111118, na origam), da 22 do _......., pela
qual o P1a d n1a da Repdblica, 11011tannoa dillllt.
52, Inciso V, da Conllillllção Fedrral, solicita ..,.
auiDriuda a -illillliçiu da oparaçlo da Cl*lll»
- · com g&l8lllia da Unilo, no valar da ollanta uilliilw de d6lanla no~ da principal, anlnl a TIIINPOillldonl Bruileil& Ar :lufo
Bollvia-Braad - TBG e a Cotporad6n Anilina de
Fomento CAF, bem como a alavaçãD tan41016na
de HU endiVidamento, destinada ao linancianwllo
paiCI&I do Prqalo de Construçio do GasoduiD Bo-

,--..,a

llvia-BI&sH.
A llllléna

-*Coi•

r •deAaua EDalilli•ixa.
O SR. PRESIDENTE (Ganddo Melo) - ~

1ado o~ dellliiado ao Fvpadienla.

~-·
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Sabia a - . RIQU8RIII8Rio que senl. lido pelo
Sr. Primetla Secratáno em exercício, Sanador L6dir)
Coelho.
É lido e &piOVIIdo o segurnte:
REQUERJIENTO tp 315, DE 1 -

Noa l8nnDII do lllt. 175, . , _ d, do RagillaniD
lnl8mo, l8qiMftl m-.io da Ordem do Dia, a 1m de
que e maléra __,... do ilam ri' 12 Mja aubmelida ao Plen6rio am pnmeirolugar.
Sala das Sa IIÕBS, 26 de R1810 de 1998.- .....

cleHaU.ida.
O SR. I i

B"BfJE (Ganlldo Malll)- ._12:

PROJETO DE LEI DA cAMARA N" 74, DE 11197
(Em ragima da urglnca, 1'101118nn011 do
Requerirr.m ri' 347, da 1998 -lllt. 338, 11)
PIOjlm da Lá da Clmai8 ri' 74, da
1187 (,. 3.548197, na Caa da CIIIIIMI), que
diBpõe sobnt a sláillluiçia gnálal da m.
oficial da wlculos e clll OUirU Piowidlncilrio
tando
P - daa Cou' 'Ciw de"--*Sociaie e de SMrÇaa da lninl-EstnUa (li
WJIIidos pelaa Co:nl 1 I!M).
(Dependendo de ..,_da Ceai· sla
da Conallluiçlo. Jllllir;a • Clr'r'anla)

Jllll-••

Sobnt a - .
que sirio ldoa paio
Sr. Pm.ro Sa ullillo em -ciclo, Sallldor Llldlo
Coello.
Sàoldoaos .....,._:

PAREten tp:lll, De1Dacac''cle•-a a::
aalnoPn:l t clel.tlld&Cin-.rl'74,
cle1-, . . 8 Dip1J . . . a 1! • .,
, . . . Jlllde ............ de
I C
d i - 111M' 'R
R 1, .... da .._.clellal nele
5

a'•••.

1-FIJ'Io

can...

O PIOjeiO de Lao da
ri' 74, de 11197,
(PlC ri' 74R1), 018 aubillillil» 8D da CcJnW.
slo da Asaunlos ~ do Sanado Fedanil, "Dia:
põa . . . c ........ liç:Ao gl&dual da fnllll oliclll5 da
vclculou a dá OUii8s PiDVIdlntiw".
O prq111o em paul& clataen• • que a '~~~~""'*'
de veiculas levw pa111 a fnllll o1ttia1, bem a fo.
ceçlo de vclcUoa da jliOjlililllada da laicairos, ......
rio 8IMIIvcr - - IIUIOIIIóorals ll'llhlidaa.-
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~ estabalecodo, .,nda, que todos os veículos
leves dotados de rnoiii<8S com capacoclade volum&trica superjor 1.000 cm, adqUindos por pessoas fj.
S1CBS medoanle OICalllMlS fiscais OU qualquer outro
bpO de suiMinção ecanãmoca, davetão utii2ar cam-

a

busllvais ~A poopc Biçio ride•'-t•mm.nio"'IB, também, que lii'IIIIICiamentos ou canaórcios para a aqwsiçio de valculos
mowfos a combUslivais renovávaos dewHio lar prazo supenor em pelo menos 50% (conqilenla par cento) aos estabelecidos para veículos somdaras que ut>lozem combustíveis llquKfos nãiHanováVH.
Em SIBU art. '!I' o piUji!ID em exame maddica o
llll 1° da Lei n" 8.1189, de 1995, que concede isenção do Imposto sobra Produtos lnclustrialimdos (IPI)
para dr•anos casos, inclusNe para deficientes flslcos. Por- mudança a l8lericfa MfiÇio é estadoda, também, il aq11isiçiin de automóveis par rapreSMIIantes comerciais.
Penlnle esta Camissla, a Senadora Enúlia
Femandes ..,._antou, ao presenta PTojeto de Lei, a
-Ida cilada abaixo:
"[)6.ee a ~ 181IN;in ao art. :1' do PLC ri' 74,
de1997:
ArL 3" o arL 1° da Lei ri' 8.989, de 24
de fawrairo de 1989, passa a VlgDnlrado do segwnla IIICISO V:
ArL ,._ ·---·······························-··········-·
v-~ COII8'Cials, aqngados -ldadoJias viaplnllls ou poacistas e
prapagancliMM de pooduiDa fannaclubcoll ••

I - AnMee e YaiD
O prn anta pnljiiiD busca, eu ocialrnenla, inC*IIivar o eqngo do lilcool como comlluslfv8l aullllloKIIIW. P- 1an10 de&IB aJg,..
em que
o 1180 dallsa Cllll'lllusiMI aarla oompule6rio - de
wlados laves da fnlla - - -ou __ ...., - C8IO
de wlculos
por p I •lfsicas.
O 6lcool • - - - san dilvida, um ~
..... iiebidégico
pollliclll Sllllf'géiiCIIS e aoolbiaidal em
Pais. Hé, oo pon lf&,
uma eaoidiiiCia a soa
a~ dasse combuSifvel, em
da queda sognificllliva oo
pniÇO do pabóleo que se sag~&~ aos dnlsticos aumentos ocomdos ao longo dos ...,. satanta. eraduçiio nos praç:os ongonou-ee, obllilunenla, da
quedll na taxa de co 11 =rento da demanda par peIJólao, lruiD de prahmdM tnuafonnEç6eS ooe siiltaIMS de pnxfuçlo, IIIMllvando a CIIIIICIIflle edoçio
de tacnolag•• poupedalas ele -.gia, bem coroo

sauo•,...

noe

lavaa..::::.t'

de poogoamas voltados para a conservação de energoa em grande numero de países.
~ forçoso raconhecer que, sob essa nova estrutura de preços, e denliO de uma 6tica de cus1o pnvacfo, o álcool passou a enlrantar piOblenas de
~ com a gasolina. O agravamento da
crise financetra do Estado boasdeiro mpossibihlou a
1U11i118npão de um patamar adequ.wto de scl:lslcios
ao lilcool, lev•ldo a ...,.
redução na demanda por esse c:an-DJSiivel e a um S8V8iO enfraqueci......, do Poogoa na Nacional de Alcoal- PIOálcool.

d,._

Ocone, todavia, que essa queslâo esbalégica
não deve ser anal"osada, unicarnenle, sob uma 6tica
econõnica privada. Qusrldo a produçio de éJcool
derivado da cena é avaliada em um contexto llqllo
de beneffclos econ6micos e SOCIBIS. seu canllar merilório toma-se evidente.
Um dee-. beneficias é Oepn!SBIIIIIdo pela for·
ta gBIIIÇio de 8II1JI8!IOS nos segmentos ele produção de cena e processerneniO incluelrial da ..-na.
oom significativa llbsocção de mão-de-olHa pouco
quUiicada; há que 88 CDIISiderar, ainda, que 8iiiB8
gereçio de empoego e renda ocorra, oom fraqiiência, em ragiiias economcamenta claprimidaa. Tal
qo..a1o 888URI8 irnpoldnCia vital em um - I I D
tiiid6oico no qual as iiliigiiiCIBS CIWCBI- do mercado de lnlbalho 1omam wtualmBriiiB ,.,._.rve1 una
ebsolçio dessa mão de-Otola, anda que em pequena 88CIIIa, pelos satoras lillfuslriale de sar•Ços.
Oulro benefício da maior llllevlncia, rasultanl8
deS8a IIUbsliluição en11a , _ de enelgia, é de nalillaza embial ilal, rapra 1 rtsdo pela queda &ignillcallva da polnÇio atmcliMrica .._ gniiEdee OllliiRI8 urbenoL A severa polieiçio l8llliiiMIB do ••4h8110 in..,_da goosolna ~ aJ6m da radi!Çio dlálica .. qo.o•lidede de Vide 11M meb6polee, um ....
manto.._ CUBIIIe de *ICia médica.'- a uma
oc:aclliiCia maior de doençae, priiCifllllrMnl rB811ii•
t6riaL A rBriçlo an1rga qurno prCiblriioms ambientais deconar&s do Yinhl*l há muito penleu

uso · - - dessa subproduto
como larlilizanle, . . própria cu11ura da cana.

S8lllido, , _ 80

-

Hil que se coriSiiderar, ainda, os efailos poartisobra a balança comeraal. caoactarizeda, em

...,. ,_...., por défidll persisler ilae., cujo financoamenlll tam ~ sério entrave a uma retomada ..-ilávef do ClescilleiiiO eCOIIÔIIÕCD.
Por fim, deve se enfatizar a ....,artlncra de se
U8Bglil8ii a sabravNii ... do P1oáloool, como inBtnrmenlll para a racluçio da depei idêi iCI8 brasileira
oom raspeiiO a 1ontas _,... de energoa.
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cpo o pme: :18 Pf0181D dela, . , cnar
dênc1as' é subi'Y"endo a'l I!XSI1"Mt da Com ·to de
~ LllijJOIIiLLiill6 de esiÍnUo à paduçio de
SeMQOs de lnf:a-Estoutura
~ •• , ...... aspeaalrnarU o ák:ool daiMtO pi'OfBio ora anal:sado est:pula que a aquiatdo da~. tem a:nda o ITIIiltiD de r i i o - ção de ve:culos leves paoa a frota oficial, bem COI110
ii
aabnJ asli1anças prM:as
a locação de veículos pa:a uso oficial, devalo en-Tenms
tocla1118, em ralaçio à BnWIWIM!r somente autornóve:s moVIdos a cornlluBifwis
da ap'8s :dada 11 propos:çio ora em exame. AD
ranováve:s É est:pulado um prazo da c:nco .,_
1
modificar o art.. 1 da LBI r:" 8.98QI89, o projeto em
para que se processe uma co~ oenovaçlo da
pauta estaide apenas aos rep..-nlanlas comerfrota ofic:al com o llpD de automóvel sup.. lad:
CIBia o ba lfcio lilcal ~pela iunçlo do
~ sobre P~ lndualriaizados (IPI) na
O PLC n• 74/W delanmna. a:nda, que IDdaa os
aquLIIIÇiiCJ de aullllnóva. de pasngeiros com lllé
veículos leves dotados de motooas com cap+ · h:rllt
127 HP de polflucia bruta. O rep..-r:tante comervolumétnca supenor a 1 OOOcm3 , adqu:ridos por pwz
Cial é e p
1!8 que JaBIIza mediação de IIBgÓC'iOS
soas ffsocas med:ante :L'LCB111111os fiacafs ou 'I'IBlqLmen:anbs, rwlação de emprego com a ....,._
outro t:po de subvenção aconõm:ca d-oln Ulllzar
. . . . . . . , . ; ISID lignlfica que ele atua. afaliva·
combuslíve:s renovávem
mente, como um IIIICioernpreúrio.
O pooJI!Io em pauta c"- um :nstrumenlo da inA aowida submellda pela Senadora Emllla
centivo ao uso desSes combustíV81S ao d , naw
Femandaa abjellva
rMaiiO bauafbo
que f:nanc:amentos ou consõiCIOII paoa a eq:niçln
li8cal a ao:p;ayadus -ldedora:s V"'J - ou p_.
de veiculas ITIOVIdDs a esse t:po de combulillwl tetas • PftiiiiiCILII1I da piOdulos ~~
veoão ter prazo supenor em pelo menos 50'llo (c:inOcona que
quadnlm ................ da IIUXII- depal ...... ex·
qüenta por canto) ao estabelecido pa:a velculo8 •
tanx. que, por daliniçio legal, aio c:onsidaiados
miJaras que ut:l:zem combuslívaos líquidos nln &mfii'8CIF*'* Enmora
que, na lrilica.
vá-.
as aoijli
bu8ciim -ldedoras que po•uam vai·
Fmalmenle, em seu art. s.•. a prq ""(h em
culo pn!priD, ·-~que, leglllinMIIt,
exame alta:a o art. 1.• da l.ai n.• 8.989, de 1a, qua
slo dllaaa baoNfteio li:lcal aos -:dadoras ,.....
COI :cede :sanção do Imposto sobnl P~ .......
ll8lllaria 1M11 •llbaldio nlleiD b Wlipii M . . . . . . . . .
IM'izados (IPI) na aq:oaição de aulamólfBil por dtdoias, o . . . ~ ........ado Por- -..o,
, . . _ grupos SOCLaiS, :nclus:ve delica- lillilxa
Por 111810 dessa mudança. a oalaoida, iSBI:çlo é _.
no axpDSII•-. potiBniO, pala
BPI~ do Pqalo da l.ai da c.nw.. n1 74, de
bmdida. também, oaprwentanllaS c:oonani:lil.

,..I..

:poda...,......,
•-::;6as.

co;..a -

-ldadol-......... p...--...
_,_:do

a__..

--CCII**io•
ec- ._. ---1987,epala:
Sala da

I';• daemandaaalaapran....._

eom·

silo, 6 da meoo de 111118.- Adalllk'Aiid: ' , Pi "hlle- Joaldallalll 11, Rela-tar- IJI;iluw . . _ _ oloa6 AhwJaa6 A l liLLi Anud:l - "--! ....... - e.lla
Fw- 1
- c.rtaa Wlaan - ...... , . _ L6aiDA'
· - L •• Quis. . . . . _ . . . . . .
olucll- lll!laiD Alwww- c t'da 11 11 w - S.
ba1'11a IIDcha- EdiNn Lalllo..

Bailo......,-

E

PARECER JII2S7, DE 1 III;; Cu::; I

la da S.wl;a• da....,
........................ l daUidaCiz
rt' 74, da1187, qua "DI pBI ...... a
• ' lll::il;la gr 1 oal da fiai& DftciiLI de
u I wiDB edil aulrw pnMtl 1 'r".
A til, ar. S.iBdar Rwna T....
1- Rlls:lli5ifo

o PnljaiD da l.ai da Clmara "" 74, de 1997,
(PLC n" 741f17), que "Dispõe sobre a LIUbBiilwçio
goadual da fiala oficial da veiculoa • cl6 OUiia8 pnMz

·-~-valo

A cnse do pellólao na déc~ de setan1a a LI1Íz
dos anos BJqllicitou, de forma dia;...,
a wlnarab:lidada do Pais em ra' ÇM a
llldllr,
nas de a :erga. Do aslooço da ll<l c:ada'la ~ ult" a
na busca de font8s aul6c*lnal de aolllfgiB

CIO

a.

••=...,..,

capaZ88 da oeduzir, s:gnillcabvanwil, a dapa:dll~z
c;a do Pafs em oalaçio 11 IIi •gia impoilllda, IUigiu o
Poogranw. Nacunal do ÁICOiJI - PROÃLCOOl, faz
zando uso daa av:clanles VMIIIgana COiiiplilltllua
de que o BiUd daafiula nasae - · O PIIIM: I ~•
, _ da enorme &UCIIII80, LBPI santau • niBP08'
ta COI..,ata da Nação ao desafio anargoilico.
Cons:deoando o aat&g:o alUai no d t FIIIDiv;..

manto de !antes 181:ovéveis de -rgia, . . .idaonoa

que o P10J810 de La: da CAmara n.• 74lfl'r objallw ln-

cenbvar o emprego do álcool derivado da eua-deaçúcar como combusllvel a~ e IOI1tl1 - o
Pooélcool Com poopósilo -balace a CCIIILpUiz
soriedade do uso dessa combustfvel por Vllfculaa .....
ves da frota ohcial e :ncant:va o uao do !MaiiO, me-
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O Sr. Gela/do Me/o. 1• Vrce-PtaSKiettcadeiiiJ da presidência, que 11
ocupada pelo Sr AntoniO Carlos Magalhães.

diante incentiiiO fiscal na aqUisiÇão, por pessoas tisi-

te, deoca a

cas, de valeulos movoclos a álcooL
Ata pe1apaclivas das fontes ranovéWIS de.-.
11111o que se aligu~~Mn altamente proiiiiSSDras no
periodo irnediatamenle postenor ao choque do petróleo, aohaam dláslica redução, como resulado do
esfolço bem-auceclido dos pelses consurndoles em
AldUZJr o consumo de pebóleo. A taxa de creacimenID da demanda rn.ondal por pebóleo reeullou multo
i1ferior ao p;awisiD. lavando a um quadro de excedente de oferta e _.vel queda nos preços ao longo de toda a déceda de ....,__

O SR. PRESIDENTE(Antorvo Carlos Magalhães)
- Os pareceres das ComiSSÓI!S da Assuntos Soctms
a da SeMÇOS da lnlra-Estrutura concluam favonMIImente ao projelo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramaz
Tebet, Relator designado pela Comossão de Constituição, JusbÇa e Codadanoa, para prolenr pouecer sobre a maténa.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para prola-

nova esiiUIUra de preços, IDme-68
viabilmr a produção de é1coo1 na ausência da subsfdios A percepção desse lato, juniD com
as deliaências na unplemenlaçio do PmélrQol, lavaram a um VIIIUal allendono do referido prognuna.
Mas nio loramrapuesde~a ~
-llléQ·:a do n. .110: pn....u pela COIIIIaência de
_. DIIIDnival O eajjCIIII&IID das
de ...-go&
llllait e, em agundo lugar pelas illlgj- bauaffaos
8COI6iiws. 8DCIIia . . . prograrr& pitupalli&lde
8llb as lonms de jjiiliiÇão de 11f111111110 para rniiiHieabnl pouco qr E 1a nllllua I'ICIIáiiiBI da qr.....,...
do ar nosg~aid&& cenbas wbenas anldução no gasiD
de diviaas com inlpollll!,lio de pell61ao..

nr parecer.)- Sr. Presldenle, Sr4s. e Srs. Senadodo Prqeto dalal da CAmara n" 74, de
1997 (PLC n" 74197), que 'diSpõe sobre a subsbtutção gradual da frola oliaal de veículos a dá outras
piOYidênc:as'.
O prqeto ora analisado -!pUla que a aqulliçio de velculos laves pa1a a frota olical a a loc'açlo
de veiculas para uso oficial daooarão ser -fRw!as, abngaiDnamanle, com unidades niCMCias a COIIIbuatiYais
ra10ll'áw!l& O prazo pnMB1D para a eJbeliheçiio Integral da frola ofi:al de veículos é de anca anos.
O PLC n" 741117 datermna aonda que lodos os
veiculas tav. dolados de moiDras com cape ·ada
volurnálrlc:a supenor a 1.000cm, adquiridos por pes-

Acrdibunoll na 1mpDitlncia c:ruaal em se raalibuscaniL aa um equilbno ama os
banallcios ..... aciladoll • o cusiD rep~ por

soas físicas medianle iiCIIIIIMIS fiscais ou qualquer
outJo topo de subvançilo acon6mica, dlwerilo utilizar

Sob -

~lvel

u-

VIII' o P.oélcool,

irwvilávem subefdias l produçio do IUcool. A cona.sio 11-. subsidio, em caréler ganandizado, esbarra. porém, nas Imolações financeiras do Estado
bru' I o..
que o projalo em !*da estabelece uma IICJ!iiÇIIo adquada, ao iiCIII olivar un111 subsliluição de cornbuatlveiB em carálar lnoladu- renoVIIÇAO compula6na apenas da frola oficial a IIICIIIIIiw
lillcal para gRip08 aoaais onde banalfcio mais
aa juBiiliqua..
classe modo. um ~
na:anlsrno da
da combustl'veis
. . IQV4veis, &em que.
resulla em &lUa B'ICBIIi
-.sob a ' - da
do déficit público.

Julgai•-

-ruçêo

ena-.

A luz do expasto 1101amos, portaniD, peta aproVIIÇAD do Projeto de Lal da ClmaJa n.• 74, de 1997.
Sala da Ccrfnln, 19 de maio da 1998.
EIDI Pcr1111, Prasldente -

~-

Er-

-d••
AmMm- G6r80II c.m...- Hugo Napolalo - . . _ , . _ - ,._., Kllllnllll • - Liiclo Cnlho- .__,. D..a- , _ P U Miro- Oa-

-Dias- Arlindo Por1D- Emllla wr.m. ~··

combusli- raoovéveis.
·
(: inegável que o projalo em pauta ena um .,._
trurnaniD de Incentivo ao uso desses combuSifveis
ao delein•w que financamantos ou COIIIIÓn:IOS
para a aquiSição de veiculas, nxwidos a asse tipo de
combustfvel, ~ter prazo supenor em pelo menoa 50% ao eslabalacida pa1a veículos IIIITIIares que
utilzam combustíveis líquidos nio-ranováveis.
F.......,..., em seu 11111. 3", a proposçio em
exame COIICAida - çio do lrnpoaiD sobna Produtos
lndustnalizadoa - IPI - na IIQUISiçlo de auiOmÕveiS
por dMinlos grupos aoau, inClusive deficientes fiStcos. Por maio dease lliUdança, a raleoida iseriÇIIo é

estendida também aos ....,.rantes - ANÁLISE E VOTO

o

, _ _ Tllbat, Ra-

lalar- Joal da Holllnda- Elclo

1811, trala-68

Prqeto da lei da CAmara n" 74197 oiJ1ativa
Incentivar o ampntgo do álcool derivado da cana-daaç(H:ar como c:orrmusthlal automotivo a toitalecar o
Programa NaciOnal do Álcool- Proálcool. Com asse
propósdo, astabalaca a compulsonadada do 11110
desse combustlvel por veiculas laves da frola oficial

• estimula o uso do

~.

mediante mc:aniMIIis-
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da combusliV81S em caráter limitado - ranovação
compulsóna apenas da 1rata oficial e mcentivo fiscal
pal8. grupos 80CIIIis ande esse benelicto maJS se justifique. o ménlo do projeto foi IIICOiollecldo nas duas
Comissões nas qU81S foi analosado, a Comi-aio da
Assuntos Soaais e a Oomna'o da lnfra-Eslrulura.
No que se ra1ent l cansbiUCIOnlllidade, juridlcidade e raglfl18l1labãclat da pnop ctM,ão sob aacame, nio
llfllllllll8l'1 61-. que possa iqlecir a IIBiivnllnlmitaçlo razão pela qual somas pela sua apmvaçio.
O SR. PAFSilFWIE (Ar*"*' Cada& Magali - s)
- o paniC8I" é m-ável.
A PraaodiiiCia informa ao Plenário que os pareque acabam de ser lidos encontranHie à dlsP oao;ão dos Senadoras nas respacbvas bancadas.
Esclaraca 8lllda que poderão sar olei8Cidas emendas l prgposção até o encerramanlo da discussão.
Sobla a - . emenda que será Ioda pelo Sr.
Primano Sacraláno am axan:ício, Sanador Lúd10
Coalho.

t: Ida a sagunla:
EMENDA N" 1 - PLEN
06-ae ao art. fi' do PP.Ijalo de Lili da Clmara
rl'-74, de 1987, 11 saguinla r-dação:

"Arl. fi' Esta lai anlra am VIgOr qutnhantos qual8f1la d1lls após a dela de sua publlcaçlo."

.'u IIR

~la

Embora marilllrio, o ProjaiD de Lei da Clmara
ri' 74, de 1987, 8llbana. am
'4ic1ua1c1a118 inbmlsponlvel, capo a ntar1a pelo faiD de que ala damanda uma Plllfunda allaraçlo nas lnha de montagem da llldústra ~lslica brasileira, o que,
avidentamanla,lllliga piam conaidonúal.
Na aualncia daaaa llllara!;iiD não ' - i a dispanibilldada de wfculoa II"IMdoa a M:ool, , . quanlldada I"'IIC
61'111 para 111111 cdei ls dalllrminÇiaa da
lei ora proposta.
Sala das Saniles, 26 da m1110 de 19!18.- Sacwlor Arlindo Parlo.
O SR. FIIEIIDENIE (Armno c.loJ Mciyll ,.,)
-Em c!iiCI - •o pnljaloa a .......... am llmD
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL- MG) Sr. PIWidllnla, P1190 a palavra para discubr.
O SR. FRESIIENI'E (Ankno Cada& Magali - I
-v. Ex" Iam a palcMa. '
O SR.. FRANCELINo PEREIRA (PR. - MG.
Pala discutir. Sam I8VISio do orador.) - Sr. PcasidJnle, Sr"s. a Srs. Saclllidoraa, pannilcHna lar um

••litaçlo

cnco.

documento que racabi de MIIIIIS Geca.s e qua dez
raspacto ao pcqato ora em doscussão:

Prazado Sr. Senador, esta tramlando oo
Senado Federal o PIOjii!O de Lei da Câmara
ri' 741!f7, que dcspõa sobre a subsbtucção gradual da frota oliccal por veículos cispo&tos com
Clln"CustiveiB rec oollá'lets.
Da ongem da ComiSSão de Monas e
Enacgia da Câmara doa Deputados, asse
projalo já foi aprovado pela Câmara dos Depulados a, oo Senado Fadecal, recebeu parecer favorável das Comcssõas de lnlra-Estrutuca a da Assuntos Soccais. Encontra-se
atua1manta aguardando relator na Comcssio
de Constituição, Justiça e Cidadania. Enlretarcto, foi apresentado e aprovado raquenmarcto de urgência ao PI'OIIIID e o mesmo já
foi incluído na Ocdem do Dia da ontem, 25
de maio de 1998, ctem 12.
Chamamos a atanção de V. ex- para
ae1a PRIJIIIo, onde 111 obsaMim llagranlas
vic:ioa de conslduc:lonalidade, uma vez que o
maamo ttam, além de outras partccularidade&, da c:onc aasio de ~ liscscs, asseno de casponsabclcdada IIJiduslva do Poder Exaculivo.
Naaa parbc:Uiar, o 3cMKno Federal
está am fase final de d•sa cssi5as na defino~ de uma nova Polítcca Nacional para o
Aloaol (Pró-Álcool), stravés do CIMA - Conselho lntaiiiW'Iistarial de MaiO Ambiante.
Eala Cona alho -.eis, an1nt OUimB ~.
ap
bJklada da aslímulo l oaiDVaçilo da
da aulaVIIículos etravás da allqualas dlferaiCiadas de IPI para aquela con-

!rala--

-*lor que opiar pelo veículo a cllcool, dasde que,~. saja pcopnalério
de vafculo usado c:om mais da dez .... 11
qua seja l8licado da Cllaclaçi0 para
p aaaaoior suc:ataanwdO a I'8QIPIIIIIÇiio _,_
gética das partas, alravés da I8Co 10iogia da
•• . largem da malenais.
Ademais, a proposta, da loma como
a8lll cadcgida. bar•ficia apenas uma c:atagona de valculos, que amda não são labncados por llldas as rnonladocas cnstaladas r10
Psls ou 1111J0rtadonls, uma vez que obriga o
COialll1idor que lanha doraito de adquinr um
valculo com cncanbVOII fiscacs (exemplo: taxista) a comprar, obrigaloriamenl, um automóv81 coovido a corilustlvel l'lll10VIlvel (álcool). Da&la forma, o consunsdor ficaria cas-
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tn10 a poucos modelos que anla alo fabri.
c:ados com motorização a álcool, o que Imitará ou _ _ , IIMIIbtlllará sua aq1 "'Çio,
larlndo _ , . dnilas consliiUc:ional do codadAo no exercício da IMe opçAo e llbenlede de escoiiiL
~. lllnda. que a prapollla
tem COIIIO objebvo poiCIPBI a BllbsbluiÇio da
frota oficllll governarrauJ por WIÍCUID8 1'110vicloe • axllbuslivals ~ o que-11Z811'1011 inlllgralmenle. EnlnllaniD, 1110jelo tanQI doueuaC!as 1111110188 e 11 oconsbluao propor lfiC8IIIM)S fiacal8, lirnlllndo o COIWIIIIKior na hbenlade de _ . . ,
além da llb8alula falha de * - a leu" I lilla.
Projeto nio ellllpUia prazo ....
as ~ e• ae adaptenlm il8 IIOV8II - .

e..

gkiCiu PICJPIItaa.
Neaae ..a~a. o ss..
...~,.IPdordor Arlindo Pono ace11ou

de .......- - - .. Mesa.
A indll8tria ..._.,._ nacianal. com._.de .... de trlnla - - dilltii*B, ne_ . . de 11111 prazo m1nmo de clezi*D me-

-
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....... adllplar ... IIOV8II exigiiiCias

dalla ~e d
NOiuar a IIIICIIOklgw
de
a dlcool. O art. 411 da JIICijiillla
-..ma a lllmllaridade doa wícnloe, obrigando, a.im, que a nall&doia ou c:omariei
doa veicula& tenha IDdoa 08 1'110deloa, .-.çlo, naa Wlllliaa dlcool a

""*"•
*..

~ mcxlladol• ll8tlo __...._
CID ..,... Mbiica& no Pala. com inu kaar
toa ...._ Bit o ano 2000, da ordMI de
R$20 lllllliaa,
dadoa cllvulglldoa
pelo Mil I 'I io da lndlillria, Com6lâo a Tu.....,- MICT. Eaaas ••1111
_.., fiNIU"'•lia cam • apCMV~D da pr~ cantam. ... - pois nlo dilpollam da limpo

-dw••

IWJ
( iD . . . . . . . . . . . . . . . IIIQde..
... .. . . , . i
r
I -le do JJ*!Cado inlamD.

o - fonnll, ~ a V. &- aau
apom no ....ado de que lllljlm rwu· IM U.
guna ponllaa de pmjalo de tam. a adeql.._
ID à -.lllade do n•çado e, Plili:ipiiii!WIIII,
que ldBIIda legllimamenla I bll I
do
c~. avilando o CBiceamaniD d e - diNIIoa de --.ndor.
e.•ndemoa como iupreacindlvlll a mcluelo de 11111 artigo llllbpulando um prazo
rnlnima de dazoilo .,..._para as &i4JI IRS
. . adapl8nlm àa IIXIgiiiCias da JllupcMIL

Certos de poder contar com o VIÜCIIIO
de V. Ex". 18110Yamos nossoa da
llllllS alia es11ma e CCifiSKielaçAo.
Esta. Sr. P-ldanle. é a ~ que
quero llpi8S8fttar .11 ~-e que corrobora, de fonna
lft8CIUÍVOC8. a en11111da ~ pelo SeiiPdor Arlindo Porto.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP) ~
Sr. P188idente, peç10 a paiiMa para discutir.
O SR.. PRESIDENIE (Artono Callas Mlijjlll - l
- Cancado a palavla ao SeiiBdol Eduardo Supllcy
O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT - SP.
PBJB dJscullr. Sem AMSio do orador.) - Sr. P-odenle, wu discubr a matéria tMS me penmla, .,....,
ublizar da palavra como Uder do PT e do Bloco da
OpoaçAo para lllgiSirar algo ...._
epil6tb
da...,...p 1 er1e
Quem agradecer a alllnçlo de V. Ex" por terme dedo esl8 corte de hlmo, que dia!* daa
cift:u1181Anc1as em que ooonau, no llllimo dil 21, o
apCIICI

epw6dlo que " aport\ndade de eoplicar Sla. Selllldcns e ao Pnwldenla
em U8fCÍCICI enlllo,
Sell&dor Geraldo Melo.
Eu
pniCUMdo levar para o S.V.VO Mé-

-w.

dico dias PIII()D, uma daa qt.- arai-'-aon.a, de -40-. pai I I - aaxnMrio no Piauí,
que t.wa lliclo aerleli•ll&lendo no olho dilallo e no
OUVIdo. Na albalda, alguns pobais 11181 loe1M1 que
eu nio dewlla ......,, embota 18nha-me epn~unc.
do como S.l&dor.
o SR. PP IEMIE (Adanio Callas ....... I
-AIIIdlliaem*' 1 ' éauh.
O SR. EDUARDO IUPLICY (BiocoiPT- SP)Sei diaBo, Sr. P1aaidenla, mee pedi a peiiMa pala
on&lm, Plimllilo para falar como Llder do PT e agradecer a v. ex- o •-llleci•am de que'- imPiiCijWiedada no PICICiillln•IID - - - ...,._ deetgIIMa pwra guanlllr o edlfcio pllbllco. Se um
pam um pallciale lw infolnw que eelll
leualido uma paaaoa para o SeMço ••· • , . . .
develle, de p11111111 - como - luiWIO e, PI~IC\MI
E

s..-

••lllca...

menra, clavido ao aau b••••IIO Pilafil "IHIBI -, aju-

dara _.-tia.
o SR. FFR?EEB•IlDIBIEN111"EII (Adanio C8llaa Mil;;#
- E. puwauetaaM.
aao pleiWio.
O SR. EDUARDO 8UPIJCY (BiocoiPT- SP)Elralamenl8. R.aiVi sair do elevador e dl1ilf!-me ao
Sennço Médico, •ng~ com ~ oalendos

oca•••a..-CUID

E

)

pelo plenérlo.
0 Gowmador Ciisi6WWR Bualque ~III IIWIOU
ao Sr. Secraljno da Sagurança que, linda hoje, o
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.,orr.anoan·:. aa- Pohc1a Mlldar peça aos poiiCISJS m•:llares presentes aquele eposod1o para que venham
.j1a1cqar com1go e explocar o seu procedimento lmoropno ""ra com um representante do povo.
V Ex". com essa gesto. defende o Senado Federa• a:;oraue defende um de seus representantes.
A Iras" oubhcada em O Globo e na Veja cons'rtiJI uma 1nteroretação Inadequada por parta da pessoa nuP. rena Informado a V Ex" que este Senador
P.Stava orovocando tumultos. Como já aJCI)Ioque1, mau
F1tu1to 101 onme•ro. o ele acalmar os manifestantes e,
seoundo o de salvar uma pessoa. É óiMD que semore aefenaere1 o Congresso Naaonal e o seu edifíCIO. Jam&IS pretendendo realozar qualquer açáD ondevtda. Assm. agoadeço e ace110 a piOVIdànca que V Ex"
toma em llelesa do Senado Federal.
Sr. Presidente, o PIOJIIID de Lei da Câmara n"
7 4, que "d1spõe sobre a subsbluoção gradual da frota
:>foc1al de VBICulos", na essãncoa, encamonha oncanbvo ao eonprego do álcool como corrtluatival automotor, tomando este uso compulsono para alguns segmentos.
Trata espacialmente da aquiSição de 't9ÍCUlos
laVas para a frota olocoal, prevendo um prazo da cmco anos para tal renovação e detanninando o uso da
combust1veos ranovávas. A mesma ~nnonaçiio
estenae-se a locação da veoculos da poopnadade de
terc&lros, bem corno a todos os veoculos dotados de
motores com capacodade volumélrica supenor a
1.000 cm, adquondos por pessoa fíSICa medoante ln-

centniDS loscaos.
O piOjeto datarmma, cinda, que linanclamantos
da CDIISÓrCIDII na aquÍIIIÇiD da veículos movidos a
combuSIIVBIS renováveis deverão lar prazo aupanor
em pelo menos 50% (c:inqúenta por canto) aos Blllabalecodos para veículos somlares que utilizam combustíveiS líquidos não renovavaos.
Além da dahmç:áo sobra o usa de corrtluslt·
veis, a ptoposla estandjt a osanção do IPI ptevosta na
Le1 n• 8.989, de 24 da ltevaraoro da 1995, aclaa:entando a sau art. 11 o ~ V, que inclui a catagona
da representantes c:omeiCIBIS.
A proposta recebeu parecer favorável da Cornossão de Assuntos Socuus, sob a JUSbficalrva de
amploação da geração de empregos nos sagmantos
de produção de cana-da-açúcar a prossaguunento
ondustnal da mesma, alam dos beneliciDS que podarão ser produZidos com ralaÇão a maoor protação ao
ma10 ambiente.
Foca ass'"alada, também, a mportáncl.. da ser
assegurada a sobrevnttncra do Proálcool, aspacoalmente no que se relere a opções de lontas da ener-
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goa. O Sanador Joel de Hollanda IUSbfiCDu a proposoção, mclusova falando do tempo em que esta País,
em 1986, chegou a produzir 700 md veículos movodos a álcool por ano, estando a produção em apenas 40 veículos em 1998. Obviamente, se ~
garantir, por taJs 1IICI!IIbvo$, a posslbolidade da um
estímulo à produção da veoculos a álcool, com a
Umão adqu1nndo, na hora da renovar sua !rola. vaicuJos movodos a álcool, então estaniiiiDS atendando

a asse obfabvo.
Na Comissão da Assuntos Sonaos, acompanhamos o voto do Sanador Joel de Hollanda, Relator
da maténa, favorável BD prqeto.
Gostariamos apenas de assonalar que, por se
tratar de questão que envolve aspectos ficais, sena
própno que tal proposrtura também pa••assa pela

Comossão de Assuntos Econõrnocos. Coqlo-ldamos, enlnllanto, a urgãncla da malária a avtdamos
aqu1 que os membrOS da CaT ão da Aauntos
Econ6t111CDS asliD sendo sulicíanl&il&lle Infamados para avaloar como pDSIIIVa a pqmsiçAo
Por ISSO ancernnhamos m-&velmant& BD
projeto, pelo Bloco da OposiÇão e pelo Partidos dos

Trabalhadoras.
O SR. ppu;ES!IJIDniEJIII'Inllli1'EI'I! (Ananio C811as Maga1 - Cam a palavra o Sa lidar earn. Dias.

)

O SR. OSIIAR DIAS (PSDB-PR. Para discutir.

Sam nMSiD do orador.) - Sr. Plasidanla, 51"8. e
Srs. Sanadores, assa pro)IIID deva aec -losado sob
doiS ponto da VISia. Prinatu. sob O lngulo MXMillnliCD, a aquo é pi8CI8D que laçamos as_._ de lonna
completa. Há aqueles que dizem que a produção de
álcool no País é ínvi6val se CCift1I8IBdo o élcaol ao
petróleo. Tenho aqui os números: um banll de gasolina custa US$34 dólares a um de ü:aal, USS62 dólares. Só que quem faz eossa cena se aaq~- de
incluir nela o serviço da divida, que deva ser coo illlbilizado no preço do bani da pebólllo. AI o CUIIIII do
banil da pabóleo ultrapassa O valor do bani de 61CDDI. E lazaldo.sa apanas assa~ jll valana a pena apoiar assa projaiD, pcxqua, aJdm disaD,
há a quaslio estratégica: apoiarllms a uliliZIIÇAD da
recursos renováveis, como é o caso do élcDal; a niD
tannos de anfrantar, no futuro, uma outra crise do
pelrólao, que podaria pruvucar uma craa sem pracedantas na aconomoa brasileira, CDmD VIVW11DS, alás,
há décadas.
Sr. Pretlldenta, eesa dado comparativo anlr8 o
álcool a a gasal1na tá sena sulicíanla para apotar o
nDSSD ponto da VISia. Mas ~ falando de um
sator que gera, no Pais, um rndhiD a 1111110 da empregos drretos, dos quaos 800 md sio ligados d i -
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unidade produbva rural garanta a sobravlvêi'ICIII da
duas lamllias e que a
méd• brasileira é composla, geralmenla, de conco ressoas. !aramos 5 milhõas de desempregados. A paralisação do projeto
do éloool no Brasil ~ rapidamenle a es5 nilolles maiS 1 mlhão e metO da lrabalhedo-

l..ameniD apenas, Sr. Presidente, não lar podido receber os aplausos.
O SR. PRESIDENTE (AmXuo C8llas Magal "n)
- Ca &dais se apla•ddo pelo p'lls e lias.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Maio.

, _ deiJBLiipiegados.

cutir. Sem nMSão do orador.) - Sr. PIBSidenla, &es.
e Srs. Senadores, eu desejava, esnncialrnanla, tor~nular um apelo aos emnantes colegas mnairos: ao
Senador Alindo Porto, que ~ da clanonstrar,
como Ministro da Agncuhura, ume notável •ISibill-

tamn•

As cir'Mes estão entrando em crise em funçio
do d IIII jAhO dos agricutloras à pnx:ura da eqx&go. Na Capilal do meu Estado, o Paraná, nos 6llimos
seis~ recebamos 150 mil pessoes. Sio pauislas, agnculloras expulsos da l8rra no IIIIBrior do própno Estado e ralrrantas nonlestinCM que chegam dia....,_, uma média de 5.500 pessoas, ao Termnal
do Tlelê em São Paulo. A metade desses agricullo-

ras se cirige a Curillba e à Região Mebapoltlana.
Nos úllirnos dois anos, a Região Metropolitana
da Cunliba teve um aaásc:imo da 400 mil habilanlas,
em lunçio do êxodo rural e da c:onlribuição do Paranê ao fechamento de 500 mil unidades pracMivas
rurais, que foi da 50 mi unodadee pnxlutivas rurais
fachadas. O resullado disso, por ......., em Curiliba e na região Melropllilana, foi o ac~ésclmo brutal
da vtollncia. Nos 4 , _ da 1998, 1.560 llnobus foram esnttnrlos e a OapdaJ do Paranll se transformou na reconlisla brasileira, denlra todas as capitais, em rúmero de veiculas 101Jbados
O MBallo no 6nibus é o c:lime famélico, é o asI parado do trabelhador desempregado.
Com uma viollncia que acarreta, inúmeras vezes, a
mor1a do cobrador, a morta do mcAuiisl&, a morte do
ens'snta ou do pessageiTO, o traballador da aaaparado tania anacadar o dinheiro que nlo ............
.,.._, com o seu trabalho, tania pegar os trocos
dos 6nibus, ,_....~$5,00 e A$20,00. Foram
1.580 MBallos em 4
, com a proliferação da
viollnaa a as clriatles não conseguindo assmilar o
~na 11111ego no
Os trabalhadoras rurais.
..,. c:ullura urbana, nio conseguem po_,ICher um
cargo da pedreuo, de
da rnalalllrgico.
Da rBBID, se III; num o pnJparD nacar f"io, nlo ancontranam emprego, pelos ~ aabatégicos.
saio d

-ou

Por tra1ar do uso de um dos combusllveal que

rravarao

a economa no pia.- Terra num futuro
rnuilo poÓICiino, J1C11S as -rves da cornbusllvels não
.. IDVfveis serão. taJvaz, sufiCientes para os piÓXI1111111 30 ou 35 anos, esaa pro)lllo merece do Senado
da Aepoiblc:a o apc110 filma, forte e dec:iclido. E que o
prajelo llllja, como cleMta o meu colaga da banl:ada,
Senador Osrnar Dias, regulamentado o maiS rapodamenla possível.

O SR. GERALDO MELO (PSOB-RN. Para dis-

dade, uma eooorme compreensão dos problemas que
os agenlas produtivos I1IICIOfiiiiS enli&dlam neste
momento; e ao Senador Francelina Pereira, que, ao
longo de Ioda a sua trajelóna política IIMIB Pais, im,as- ao respello do povo braSIIeilo.
Quero fazer um apelo a V. Ex"s. lndepeo ldeo demanl& até de c:omenlários sobre o conletldo da emenda, eu gos1ane de dizer que se o Senado
aprovasse hqe essa emenda. a maléna voltaria à
Clrnara dos Deputados. Os que estilo di8c:ullndo
esse assunto de boa-fé sabem que essa n1o seria
ume fonna de ac111arar a produção de flcool, de BOcorrar os ~ p~ que ai esiAo, nem da
os clesarr!pll!gll que ,., ~ • lar
emprego se vollar a lloresca' e a se daaamolver
essa - - - . . Em segundo lugar, quero jKIIodeoar
sobre um aspecto da IIIBIIIfestaçAn que V. Ex' acaba

de ~ ao conhac:imenlo da Casa, as ddic:uklades
da produçio de veiculas a alcool péla FIIIL Quem

COlo..,_, como a opinião pública mundial COirMca, o
alto nlvel t6cnco de uma en!pl'asa como a Fllll, sabe
que esse é um problema que ela !alá facilidade da
superar rapidemBnta. Ainda mais se ~

o seguinle: hé poucos dias, o jornal o Glallo publicava uma maténa, assinada por José Manlaa Passos, uma ....,. reportagem sobra a llllroduçio dos
veiculas a ÜXICII nos Eslados Unidos. Enlnt outras
coisas, afirma-se ale
A a.y.lar 111U1C10U, eles aliás, que pralinda pnxluzi' agora 250 mila.mno6--.
. . e caalii •6ia rncvidaa a alaoaL A Fon::l
Pllllll•••labrlcar 200 mil velculos, e a Galaal
Moas . , . fabncer 100 mil, ou IIIIJII, um 111181 de 550 mil canos. piei• .,. e ,.... - .
can1ra a proclJçio alUai, llllenor a 50 mil.

rrn-

E-três montadoraS amellcarms estao aplas
a produzr. Poderlamas alé cizar que nesbs Inundo

da---.........

globalizado que lodos asilo delelldeoldo, se houver difin+tpcte de ........ pot'pafta
ra r--r, poclarflnos apelar para a 11ipllllaÇiD de
velculos a ÜXICII prodUZidos em outros pai-.

*'

)()(•

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Mas não creiO que

ISSO 3ala r

e-·- .:o

-·

penso que há ab&olulos molovas c• ~--~ ~ - " '
para aer que uma amprasa do r:IY-1!'' ·,y : • • _
piclarnane superanl as ddiCU c.r.ae- -ralaçlo a..,_ Esse ara o segur• •
O tan:airo ponto que ~ • -~·''
apar-. ralolçar uma afirmato"" m c~
-,,
Selador Osmar Dias Srs. :=.an· ...aC' -=--:
1 -:. ::
esta é o únoco e úlbmo grand'3 ~e·oo ··e ·, •...,,., ••

- . 1 que pertance a braso.eom• ;; - · · :-o ~o\·
resta ma11 qualquer setor rmoon=t'l~~
.--.• '·'=~'e!'
ta)a ollegralmenta nas mãos cos • ,.,. • .,,. · ·~·r.~etiiPI&ga d1ratamem13 ·
,..
?1r
da ~- E se forem cons~o :-:-=-o, ~ ,,s n:a•"dadae canaxaa e as dos fomecao.-r
'r ..... co: --..
se 3 mllõas da empregos. Essa •• ,.--. ,••.- "' o

ta esee. que

que se dedicaram amprasános trasneo· s ,.. ac· ·
dia o Govamo. pNeiiiOIIIIdo por nrcc•Pnas \l~ o:T'"!rr
ptlbilca. baleu U portas e OISSG ' •V'•I.Pm 'IS
Pala po--. que vocãs DR.'IJo..i. .. a~~:e:-•·
O Brasil passou a produzir ~
stn"'.Antr,s
maia bandas e maiS allcientes e r.':P ,....elhrj • ·... ~

10. pai8 o

gla

no~

-'i•••·

o 6lcool maus barato • _, ,,._,Mr r'l'

~

lidada do mundo. Os padr&ls da !)''"'"a • "'"astl8-

ram a.., --lidas tanto para o a.cc;·u

::;.,,.,...~~·Janto

tiâ.:do 8 que foram C<!'I'OIT" •• -..to BraSil
nlo foram I8PIIfidos em lugar "'C''"' '" .,..,"'((o
paJII 0

Quando 1111 pooblemas que causaram ,.. "st m•o·o à onCIIiatlla alcaollhJa - . n ra~ ae ,.,ae.,...
por ou11aa ~. o Governo "'' >'J-~e o11ra ........,
~ e clia8e: "Eu nlo PI'I!CIS<• ""'"' """ sanno- ; 1111 • • . _ podam quebrar a •lnf'ta<l<' •
E8la é uma ClpCIIIUnodada de 'M.INPr !.J!T".a •ndllalrla que 18m um grande futuro no mund<> ,. COJ:O
fulurD podaria ser no Brasd. Se ms -teshzer·
mos de tadoa 011 precoucertos co~ ~·..:ca =- :111""'?..... mDII, llldúslria tará um granck fto!Uro no l'lUI'ICO
.. para W*), pr8CIIIa ter, senãO Um .,.,;1"2.fi"P l1 ... 1m
no Brasl, pelo menos algum •ururo "l!t;:•f? ., ... -~

Par iiiiiD, ow.oM dniglr llll8kl ·· ..~ ..: < 3e·
nr-'oi.So...
lll• Arlndo Porto e Francehno Paraora. , o .:snem da que n1o 16 1111 produtores de 'lk.ooo ,
".,_
bém o povo blaailatro contara cc:n " o:""~
"
~e firme da parte de am:.os """ ,
=o·-~
Já. agl'lldaço.
o ... PIIEIIIDEN1'E (Anlon!o .- ~ ""' •.<;, - .... ""
-Com a palavra o Senador Jaaer baraa1••..., ,,":"":.. .. .:.
Cama palavra o Senador Romeu - oma e. c•- ;taionnente, o Senador Coutinho Jorge.
O SR. ROMEU 1U11A (PFL-SP. Para aiSCUUr
Sem . - l o do orador.) - Sr PrasKiem~. sara• :-eve, po111 -addD que os Sanaaoi'E's aue ·~~ecerr
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: n a a;..w:::~aae no camco - Senacsores Osmar D.as.
r"l:- f-ano e- outros - trou:.eram ao conhaelrnanto
.... .; s3 a .mc;onãncla cesse !'lrD!etO
-:, Je"-: ratenr-me ao Que ocorreu no naJ Esta~ :•. c•.A •• retere ao trabalho rural. Antas do de.. ,i

"nvo!VIrr..,,.o da oro<lução do alcool. antes do plan~ iaca,'lo rural era uma atMdac:le de su-!'fi•tJrl!go ..... orr. o desenvotv.mento da produçlo do
~.coo • ..arourame ou não, Senador Osmar Dias.
.assaram ; raspanar o bola-lna. Ele passou a ser
::r.,,ner:aco .:.om oo.a quente: seu transporta nlo era
• a.rs 1 r~oe•ra oe um carmnhio ou de um tnllor. A
~g.s•acao .:.1 senao atteraaa oa mecSrda ~ que a
emaoo!Klac;e das usonas p!Õdutoras de álcooliiiiiG~umnao

condiÇÕeS de orerecar um tratameniD ma-

..., ,.quete ~ue desenvolVIa seu trabalho no campo.
~om a queda da produção do alcool- lalvez
.a•a concorrêncoa desleal praiK:ada entre as~
.s•ras. ~om o aVIltamento do preço ou com a produ,ãc ••c •çucar- automatoc:amente clasapllr-.t•3V<.oiAComento ao trabalhador no campo, que coo-.
... c::.J a destacar-se para os centros urbanoe.
:>aoemos que o cnmiiiDSD não o é por aer po:re ou por ter doflculdades ,......_,.._ Nlo mialuoo
.nm,nalodade com V10iênciiL A VIOfincla é pnlpria do
cidadão em sotuaçiio da dn aparo. por falia de em'"'9.J oo• exemplo. A pniiK:a da VIClliiiCIII é i•a•ta
,, nomem. e uma reação às falhas na a 1 • llllCIII
~ue a SOCiedade é obngada a lhe dar- e o Ga\an10
carrnaneca alheio a queaiÕIIS Ião gniVBS como o de-

"""'Prego
Gostana de homenagear. se V. Ex" me penrite. o Senador Guilhenna Palmeml. que, par lcingD
tempo. todos 1111 . - . sobe l trlluna pa1111 defen.
oier as mveslilnBntOS na poodnçlo de dlcaal
Este PID!Bio vem, sem dúwla nenhuma. abrir

espaço para que se readquam a laCi IDiogia que foi
'1eSerMIIvrda pela llidtlalria automabillllllca. E que
sso soova de exemplo para aqt ales que p - • n
'Jsar as combustlveB reucMive-. O Brasil lllcllnQou
alto índoce de taa oologia na prodnçio e ut• ~· • do
Jlccol como cornbustival - talvez a prinCipal no mun.'J- a CC"11!ÇOU a uportll-la De oapente, vifWnoa aa
COStaS para OS produtores do combustível I&L!Jável!
Não oodemos nos furtar da aprovar o poojelo.
'< CI'DilDSIID. homanagetCI OS ~ CDI'IBI'•

:1111s cor emenda tão ompo-. Allés, a11é haja niD
oor aue razão não são lo atados como oa.........,
,. aau111es que ~Idem do V8ICUia pallll ;ua BIMdade. Os aut6nomOs .........,_ IXIIIB'·
•:OB.S CU)B emenda foi acolhida pelo Ralalar, em n:>sso respallo e nossa solldanadede.. E >BI
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Srs Senadores, nossos cumpnmantos por taram
acatado a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Coutinho Jorge, para
doscubr.
O SR. COUT1NHO JORGE (PSOB-PA. Para

doscubr. Sem nmsio do orador.) -Sr. PI8Sidenta,
S.-s. e Srs. Senadoras, venho de um encontro no
Hotel Carllan am que parbapava o Sr. Maurice Slrong,
que foi Secraláno-Garal do rnBIOI' eo ICO<dro rrudal de
desarNolvmanlo e maio ambiente a Rio 92.
Ele aquo está para o lançamento do documento
chamado Carta da Terra, que sani diSCIIbdo pela
Arnénca Labna no próximo mês de dezembro em

Mato Grosso.
O assunto que discutíamos no encontro de
hoje tem ....,ito a var com asta Pf'OIBio que, no nosso
entaoldat, é necessário e oportuno. Em 1992, o ....,...
do clecldou, em conco docu1'11Bf11o1H:have, mudar o
CC11111011Bmanto do hamem em relação ao seu Pia, _ -Terra. E uma das convenç6es aprovadas por
todos 08 palses e raferendadas pelos Parlamentos
foi o documenlo chamado "Das Mudanças Clirrábcas", cuJOS acordos foram avaliados em dezembro,
em Kk*J, no Japão.
Daquele grande documento, - . n acordos como o da reduçAo dos gases de eleitos tóXKXIS da a1mos1era, que geram o chamado "efallo
eatula" e que é , em grande parte, provocado pela
ermssio doa gases derivados doa combustlvais de
ongem fóaail.
Dois mil e quonllentos doa melhoras aa dislas
do mundo, coonlenedoa peles Naçllaa Unodas, raunoi'BJIIoSB e ~ em 1<'10111, um ralal6no sobra o comportamanto doa gases tóxicoa sobra a vida
futura na lena. Qlegaram a uma conclu8io muito
séria: o de 3% na ternparalura do 1'1111-.
pode gerar eleitas nalall08, como, por earnplo, o
fen6n•oo El Nlllo- daaarlificeçio de vériaa " - e
IIIUIIdaç&ls de outras. ll'lllnllaQiies de vérias ragi6aa
do P~ jé foram dalacladas e analisadas pelos
melhoras ..... ibslas do InUndo.
Eles demousbam que o exc eno de emisaio

$cornbusllv8ls

de gases t6xocos
fóseais é o
grande responsável
isso e alertam para o fato de
que, se o homam não
r compostura e bom senso
para mudar seu co
rtarnento, o apocalipae vml
dentro em brava. lsao é lmMirslvaL
Os países reunidas em KioCD chegaram à conclusão de que, como 08 palses dasan•ohncl08 tomemos como exemplo 08 Esbldoa Unidas -, nio temoa condiÇÕeS de cumpnr aquilo que foi acordeclo,

ou sej8, n!cluzor a emissão ele gases t6xicos de ongem fóssil no ano 2000 para 08 nívaos de 1990. Fizaram um acordo aqUIIIOCildo em que a Europa um papel ralevanla. mas tal acordo niO foi aoaito pelos Estados Unidos, pelos palses afncanoa e pelos
sutda anvolvldos. De qualquer maneira, chegaram
a um acordo e o ompo- é que 08 ci&iolilltas e 08
dirigentes elos paoses concluíram que é nec
•no,
a lan de salvar o futuro do rrunclo, mudar o tipo de

combustivel que move a

8COIKAtia

INindlal.

~

mova 08 veículos do mundo. Para que 1880 ooona, a
esbalégoa e subSbiUir 08 combusll- filaaels nico
renovávals pelos renováveiS, como é o caao c1ease
PIOJBIO. Por ISSO, esse piOf&ID esté de econlo com
aquilo que se pensa munclialmenla: é PBC 1
- q u e países como os Estados Unidos- que criticam o Brasil e outroa países quenlo ea 11'1810 ambiente -, que jogam na 8111 iOBianl ela T - 38'!1. do
clióxiclo de carbono onundo de ~ l6aaeia nico
ranováveos, O que gera O elello eEifa. PlD L•M
dessa 1'1111118118. Por 111110 , _ . , qualquer prajefD
que poaaa viabilimr 111n11 rioção ecan6mica arnbienlal oorrata, como eelit, é bem-vindo, nao
fi'io

+rio

• _,.,..,_ É ~ diz8r que, ..... o 8niliil,
além doa iooipaCIOB ambienlaill fiMriveia. a projeto

baZ ...,.. ... 800116micoa ~ pemil..,*» a garaçla de &qll8g08. clil ranclas e a ............ clil um
ii8IDr eoooo6mioo iqlorlarM como a agricullunl. o
que )6 lai bastaiCe •"11"' ita"o aqui por algun& iluaSenaclocaa. Por sua llllpOIIIncia &sbidégica.
eoooi6nLB e
o projaiD Iam que - . - do como um aaaoopb para a Brasil a pMIO IIUido.
O SR. PRESIJENII! (Ar'illno Calla8 ........ r ~
-Com a palavra o Sal iBdor Alindo PoriD.

••oblanlal.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG. P - cbculir. Sem ravisão do orador.) - Sr. Pl88iclenla. S..._
e 8111. Senedoraa. dasooa:
'rio
apofuncler,
na mria nolação com o ii8IDr nnl, a ilqiai!IIICia ela
pnxluçla • - e clil ÜXICII 1'181118 Pais.
Cllllcliçio de
clil .. . . oriundo clil lado n.,ortanl8 para o ii8IDr 1111111, como a l&lililao
da Agncullura. que viu clil peltD a Pl1l c 11 c clillmdo
rund. de descaplalizaçll do 1111111, •illioclo
~ ..... argumentoa que ....... a
~ ela piOdliçia de ÜXiCII no Pala, da ellirnularmo& O pro CIII C proclulivo a tact dói!il que
aclquirirnoa desde a mornanto da culbn. ela alé
o pra c 11 a> produlnlo do ÜXICII.

.na

....-...o.

Em...,.

Quando~- . . . . .
o inluila de chanar 11

e.

Sr. PniliiBI1ÇID
para que a cadeia como um lado puda11a _.dllculicla. E clesnecessério tarnJém •lfalizar a in4XWIIIrsiclante, tínhamos
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CUI da PIB I!IIÇii do Podar l'llbllco, , _ II'IDIJI8I'IIo, ,_
bla:a paraaa conaurnr um carnbusiMIIraiDIIáiNII.
Pnlocupa-ma tanm6m, Sr. Piaeidanta, o _..,
de se poder a l e - CCJIIdi9óes ao ••I!Niio canun
r10 a.1lldo de que ea111 paua paiiiCipar daaM ~
- · Nio poda
P1UJB1D IIP8IIM pan1 pracbçio de INifauloll • 6lcool para órgios p!)bhco&. Chama-ma a •o;ão o IIII. 2!' do ptOjalo. que llillpOe
que os niiiUialaa de táxi lanlllán rr•n* IMdo abrigadas a utilizar cnnaa a álcool. Al6 ai liiMI6m
nada de - d i IMo, haJa Vl8la que -..IIICIIIIb918 a a indúlllna aulomobillabcll danaiBIIw, rum
mornaniD ~. na crilla do !IBin*o. a llllilidade, a eliciiiiCia, lamndo com que ~ as

_.um

....... - . ll1dllatrlaa .. praparaDMI panl pnxluzlr
wafculall a álcool.
Pnloc:upHne tamb6m, Sr. P~. que, a
pMir da a.IÇ6o deaaa lai- 30, 60 dias-, patnm a
llldgir que o ...... !linha que ~ wlculo .....
coai; ele irá ao
niD o •m•aé. ~o
n•cai» niD 11m; como lcaré niUb-. Pi...... wl? ToHdo pala ••lP .......... da CXIII1JIIW
1.-n 'III8IIUD iiDIIID, . . . . . . . , gari-. Eien, o abJeljvo tai dwra a âiiçlo para que nlo
ap0\16ii108 uma lei que, depois, na aplo pi ,
nlo - - I li ..... nlo .... -dadaiiL
Obww que on nalna S.i&doiw que ma anlliiCiidllnllll •illlll2wwn bem • ~ do ~

•••CIIIl> •

o-

gl8lliB- 8 IIÓil O QII~IIDB bem. Em CXIIIIIID Qllll

Wrosçw. c!ema
da pnlduçiD de illcoolall6
• pnlduçiD de a11Uito6•• pornlllbl que .... .....
dem que......_..."'...., que . . . . . _...,_
n 1 w .._. PftiiiiD, com~ 11v1a a apartu-

o.

n••
r-....._._.

ndsla de aqui - · - - - OS SiW" I± -

.,..._

Tebrll • Jalll cta Hc611• n ar-w ... ,.,.., ..
com TJa••*ICia.
JIICililu.
Em fun;AD diaao, . . ql ...... de ....... que
d lealdo ............... 1'16'
. . . . . . ......

••. , . _ pr~ociPI*••• o
,......'P"ÇÇo com os
praptlel6.iDa de ...rcuD. MDaol:
~c rm Wvefcllllon de q1teülde, ._,..
tadaa a um pr c
laiaoalf;
Em funçlo cão. eu gclllalia de c:harrw a
........çlo
.... do Llder do Govarno .. c.a. o nabM Senador Elcio Alvarw, riO Mlllido de que fica aqui ....
do que uma advMAiiCIB. uma
que,
110 fllzw a nogulirtiwdllçl dlase lei, que • bu8que ........... ., CCINUINdar.
. . . . . que quiler Mqulrir
apartunidade de ~ 110 n•cnodo o que aall6 dlripun:VIII, a
nlo IIP8nB8 que haja ~ ' - * com
~de~

illaaoL
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u. IIIIIIWm linho a

-lidar-

que 08---

•-••ldllçlu:

"*" ........

um...,.,_ a

que, da madoato, entra vogor uma lei que n1o ,.._
... exeqiiival.
É pniCIBO que se compreenda a in~
IIOCiBI daaaa piOJ8IU •• llfiiCIIl8lmlnl, que .. _,..
pr-1118 que 8llblmDI
um n~an•au sn que
toA a •• 1 • Lwtp da garaçAo da mst . . . . . . . no
_...., ... codada. • n l o - Mia Gar.. o &lado
que ilia opoHI8
mcNimaniD
Em CXIIiiiiiO com o nobnt Sanador F1. . . . .10
Penlinl, que i8lirw o 8IICIIIIIrilama . . . . prqatu l Ccr-"reio de Conaliluo;ão. JualiÇa a Cldarlanrll.
na CXII llliçio de Bllllac:rilor da arnanda. ralinHI, com
a advaitlncla ao GcMnno a, ~ aom o
objlitiwo IIIBIOr de gllflll" amptago, randa a dignidade
ao Cllladio biMilaoro.
Enr o que eu tinha a dizer. Sr. Pl88idanla.
O SR. PRFSI"'ENJE (ArJunou c.toa ~ r )
- Tsn a palavra o Ra!elor.
O SR. PAIIEZ TEBET (PMDB-MS. P - dlscubr. Ssn IIIVIdo do cndor.) - Sr. Pnrlldalilll, . . . . .
SnL s.n-' ••· com a flllrl&ibihdada. com o
....., da - - que 111m o Sanador Arlindo Porlu •
...., S. Exl. por iuo ..-no, 1illilado a ••••
que .,... ....... a llinda, r 1111' --., CCMIIO audon o
IIDnrm. a iilljiCifiAiaa
aJOCIIIIIdll-. ~
jalo. -pouco 110 PalriJur
.... prajalo baráiCIIri ................ nrpyanrdiWqllwgon. nlllllliOiú
a Jl ........ c1e gamç~a c» ••4Weuoa .m noao
Pala, bem d!eaa o S.i&doi" Coutinho Jorga,
querJu l
I
-......da pi-ivaçlo do iMIDbianla.
Sr. Prwidilta, Sr"il. • Snl. S.iBdll - .
&tadaa U'**- da América do Norla CiBIAo 4 7 ido
pelo cano a 6laaoL Se!P1do niplll1aQJer., 16. 5110 mi
llilklm6- pMsetio
J1R1C1i*1. O ii.,..
_,.6queoGcwamodoeE 'r 01U~twl bna,II1Qllniu leio, o .... doe ihiMdaa alllaool
para aa tNIPar a polui;lo do ar.
o Bnrlil Clll;paio do nuido- lillaiOUyla
de MlaoL Par
5llulo7 ~
mo. --•.-~a. niD - - - p8iiiilii que . . . .
pllfMI p r aem l
nac: r1"c'wte, nlo
.... vaidade de ... c:arqlllllo, pele , .
. h.
de 611biidjgra -.llnlica aiiCICial do Pala•
Sr. P-ilfari711. Ngilltio a mon11a • 2 r ;'k de
?III" ialalado um Pf1IIII1U de _ . _ _ , . tn a

-mo

a-

aa-,..,_

Qlii,..._

-ollo•-ilar.

-c:orr. · ·,
'*

a--

08

1

'oque--,.....-,_,por

.....,.,..ICIL

O SR. PFIEIKIB'IE (ArD1il c.toa ~
- Sobnt a n-. requarimen7o que _.Ido pelo Sr.
Pilmairo Secra76rio sn ~ S.i&doi Callon
r

Pa7nlclniO.

)

ANAIS DO SEN o\00 FEDERAL

MAIO DE 199R

~ lido e aprovado-o sagu1nte:

REQUERI..ENTO N" 356, DE 1998
Senhor Presiderle,
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regomento Interno, a retirada da Emenda ri' 1-PLEN, de m1·
nha auiDria, ofereada ao Pn>Jeto de Lei da CâmaJa
rf'7WT.
Sala elas Sessões, 26 de 111810 de 1998. - Arlindo Porto.
O SR. PAESIDENIE (Ankno Carias Magaloães)
-Está l8tirada a emenda.
Sobre a nwsa, raquemnento que será lodo pelo
Sr. Pmam Secreláno em exerclcio, Senador Carlos
Patmcinio.
~ lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N" 361, DE 1818
Senhor Presiderle,
Nos tarmoe do BIL 312, &IlMB b, do Regimento
ln118mo, requeiiO deslaque, paoa wlação em separaelo. do art 2!' ao PLC ri' 7WT.
Sala eles Sa11a., 26 de maia de 1998.o SR. PR E 'BII'E (Anonio Carias Maga'"' I
-Ammêria dw'w ada será votada oportu-.
Em WIIIÇão o pmjalo, _ , poajulzD do I I 1' •.
O. Soa. Seuaduw que o apmvam queooam
pennanecer_dados_ (P.....)
Apmvado.
Em valaçla o 1111. 2!' destacado, conforme raquerirraiiO de aulllria do Senador .Jelle.-1 Pérw,
apmvado pelo Plen6no.

O SR. .IEFFERSON PéRES (PSDB - AM) Sr. Pnllliderdll, peç10 a pallma para ancarninlw.
O 811. PAE EllENIE (Anonio Carias Magal 'as)
- Cancado a palavra a V. &".

O 811. JEI I=PeRES (PSDB - AM.
Para awarir•IBI"-11MBio do ooador.)- Sr. Prallidenla, Sr"s. • Soa. ---rw, &OU inl8iranalle la_.,. ao prajalo e nlo taria otJjeção maiUI' a fazer
ao art. 2!' nlo .._una dolvida que ma assais
0 jii'D Cli
legialabvo, laniO queriiO posslval,
diMI - - dernacrélico. Os segmeriiO& soci8rS atingldul por uma lei diMim ser pnMBJI1IIIII8 OUVIdos paoa
que digam . . ...., ou não prejudicados pelo projeto. O IIII. 2!' obriga, Sr. PIWidenla, os taxislas, os
IIIOIDrilllas de praça, a adquinram canos a álcooL
Temo diNidas se eles foram OUVIdos, se são lavorá- l medida ou selim .-oções a lazer. Se estamos aiBIIIIalldo- illl8r assas ra1evan1es dOS pnxtullnB de élcool - inl8resses que, no caao, atá
se confundem com os nacionais -, por que a calego-
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na doa motonstas de táx1 fo1 esquecida? Não me
consta que tenha sido oUVIda em audiêncoa pública
naCãmaoa.
Sr. Presidente, não gostana de aprovar esse
proJeto sem saber se ele fere ou não os Hlterasses
dessa classe tão respedáwl quanto qualqiMr outnL
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sr.
Presidente, peço a palavra para prestar um -=!are-

comento.
o SR. PRESIJENTE (Anlono Cados Magali )
-Concedo a palavra a V. &".
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para um
esdaracmeniD. Sem revosão do ooador.) - No mau entender, Sa ador Jelfarson Pérw, esee projllto não lera
dirailo adquurdo. Paoa que haja dorato adquirido, é neCIISSiirio que Já 8lCISia a CUiSI, e o prqeiD celas ao ils
011111pras Vlllrem a ser afaluadea daqui para a flwlla.
O Sr. Jool""sw Hres (PSDB - AM)- Senodor Ramez Tebet, não falei em direito adquirido, n-.s

am Intel essas.
O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB - MS) - Sim,
11 e que wnham a ser
coriCeddae No seu art. 2", a lei Mlahaleos que:

mos o projeto trata de ontar

ArL 2" Todos os velculos ..,_ com

I""' rHado do niiiiDiozaçlio lql&iara wn mi

osnlfmelms cúllicos adquiridos por r 1 •11licas com incentivos fiecals ou qo"'q!• ...-o
tipo de suiMinção &XIIIÕIIL& doli&á> ser

mowidaa a carrDJstMis ra~
Aasim, não vejo em que a lei possa ferir algum
inler n aa, porquanto só terão ;,_. iliow os osrms
com a capandede expliCitada o que utrliDram cornbuslfvais I8MVáveis. Peço vênla - em que pesa o
1SIIjllliiD que tenho por V. &" - para diza" que nlo
"" ruão para dolvidas.
Sr. Presidenta, votarei contra o deslaquo.
O 811. PR IlENTE (Anlario Cados 'Magd' s)
-A Pl8llldilncia esclaraOS que os que votaram "sim"
rnanllria o texto; e os que vo1an1m "nlo" llljoilar6o
o art. 2".
Em \dação
Os Srs. Senadoras que o aprovam queiram
pemiiUIIIC8l asntadOS.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA) Sr. P18111donte, _ , _ Wlando o ~ou
o projeto?
O 811. PAESIDENTI! (AniDrlo Cados Maga'!' s)
- O :-aquem- jli foi votado; agora, _ , _ votando a manutenção ou nio do texiD. (Pauaa.)
Aprovado o artigo 2!', com os VObl8 CCIIIbdrios
doa Senadores Lúdoo Coelho e Jeflenlon Péraa.

o prqeto- à sanção.
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Ê a IBguonte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA cAMARA
N"74, DE 1917
(n" 3.541117, M CU. de aarirllg•-111)

. . . . aubdlulçio .,....
aliciai de veicuiN • d6 . . . .

~*pie

'"*

da
Pllllrilillml r
o Cong- Nacoonal decreta:
Art. 1° Qualquer llqlisição ou IIUbB1Jiuiçia da
veíc:uloa levw pe~a compor a !rola ofiQal, ou • ?J
de vaiculoa da pn~p~oadade da laR:airos para ,_ alicoai SOIIIIIf1lll podari aar 18111izada por ullldadas movidas a~~§ 1° O PJ8ZO para a substiluoçio inlllgral da f1o..
la oficial da valculos IIIYas por wlculoll movllloll a

combustfveill fBIICIVáuels é da cinco--.
§ 2"
da Obiiyaluiiedada ........
,_.. attigo IIII wlculoa ~- da !rola das
FOIÇIIS Annadas qua aa daatlnem ao ,_ como carroa da
ou lianaporta da~ ou à pi8Sia.çao da
faixas d a , _

emu.m-

-•ibal&

-tliçoa-

Art. 2" Toliloa IIII wlculoa laves ~ "P' idada da n~ IIUp8lllll" a um mil cenllmalioa cút.x. adquirldoa por p - lisicas ~ __ . . .
flacu ou qt•lqi•CIIIInllipo da IIDiaçiD -lllmica
carrDistlv8il •ICMiveil.
§ 1° A aqulliçia da wlculoa l1iOVidoa a comDUsllveis ... _..... por da financ:oan.mo ou
-I8ÓICIO tará J118ZD aupenor em, no mílwno, cinlll*à por caniD dOII pmzos aatabalacllloll pela a
&qUIIIÇioo da _ . aquivalema rr.avidos a Cllilllll.uveis Kquodoa nlo-t'allhávaa.
§ 2" ~da obngaloriBdadB prewillla no
aput daatlo llltlgo 1111 "'*'lias daslinadaa a pallrldl>,.. da dallcill-llsicu.
Art. 3" o lllt. 1' da Lei rf' 8.988, da 24 da fwvereiiO da 1988, paaaa a vigorar a:oBIICido do 8llgllinl8

...... _.I'I'ICIWÃW.

oncisoV:

·Art. 1•

ooooooooooouoooooooooooooooooonooooO-oooo-uooo

···············································-·············

V - ll8fA" li antantes COII181Q88.•
Aot. 4° Para cumpnmanto do di&poato I'IBIIa lei,
08 vaic:ulos movidos • combustl- ~ daatinados à IIUbatiluiÇio da IIOIB oficial da wlcukla leves e aquelas a _ , adquoridOB por paaoaa ffllicas
com ·~ li8cai8 ou qualquer outro tipo da subvençAo econon- bdo 8888gUtada a simllllridada
modaloa ~ rncMdo8 a COIIibullfv8is
danvadoe de palióleo.
Aot. 5" Esla 181 entra em "'!!llf na dala da publicaçilo.

Art. fi' Revogam-se as~ em conll6llo.
O SR. PRESIDENIE (Anlonoo E:arlos"MagaNaa

-11111111:
Segundo dia discussio, em sagundo
tumo, da Propoata de Emenda à Conalllutçio rf' 28, da 1996,1endo como ptimliiio aignaiAiio o Senador Mau10 MiiBnda, qua allllnl
a iedação do art. fi' da ConsbtuçiD Fedelal
(inclUI. os dmlltoa socials, o ciNilcl à
moradia), l8i1do

p.,_. 1.-ável, sob rf' 2711, de
1997, da Corruasiio da Conslltuiçlo. ..1u1111ça
e Cidadania, Ralatoi': Senador Romeu

Tuma.
Em c:fiscnssão a pmposta.. (Pausa.)
Nlo havaldo q.-n peçf. .a pelavna,. a clilaJ&-

sio tacá p!OII8IIgUiilll na J)iÓIIili& 8ftllio.

o SR. PRESIDarrE(Aiàmc.taal' a ,

5

1

- .... 2:

Ssgunclo daa doacl••o, sm a.gundo
turno, da PlfliX*a da E"*''la à CoMtllutçio rf' 32, da 111111. 1endo como ptinalio aiglllllldrio o Sal &dor An1anio c.toa Mlijjall I
que aliara a ladaçio doe H 1• e f!' do m
143 da CcnllluiVID Fedlnl (&aiiii;D civil oboig1116110), IBndo

P . - , sob rf' 242. da 11188, da Conaelo da Conatiluiçio. JUSIIÇa. Qhtt4ania,
Rd • • SeMdor Romeu Tuma. cN candCI
a iedação para o aagundo turno.
Emc:fw=ioapt•r- ~)

O SR. Do'*' MA BE88A (PFL- BA)- Sr. ,..._
sldanls, paço • palavra para diacullr.
O SR. L L
l!llm (Adanio Carloa .......
I
- Ccncado a paliMa a V. &-.
o SR, DJAI . . . . . . . (PFL - BA. Paaa .....
eullr. Sam ovvidD do cndor.)- Sr. P•*lll' . . ~
e S.S. Sei~ a PoGjiiiBIIi da E"*''la Corlillllu:
cionai rf' 32, da 111111. macLILica oe doia jiW:lgsAx do
alt. 143 para Cllllro RM90 ~civil . ...,...,_
Hoje, IIIi w•allll. o a.viço ntaar, Apoddlla
nptmGjiiiBIIi,nno..; 1 - * doia
às Folçaa Ain .....
o mliLar s o cM, ambos abligatónoe.
A p!OpOBIÇio disqllli& a nllaçio JUridlca enlnt
as Foiças Arrralas e o "; ......,, agora ~~
r 111,
porque alguns-~. liiOBufoB ou poUiaoa- ,._
5

--•i908

t

cuaam-se à praet ;Ao do serviço mlllar. - · · -

.,....,.,.,.. por iiopiHallwJ da - iBC!Ii ...
Como o ... , •• alUai pnlcisa modamizado, laniD para ......... .......
CIL*dO ,.,. """''' '"' .... ....,.,.., doe ~ - . .
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gam a atender a convocação para o seMÇO m1lllar, a
proposla oferece a solução· rnodemiZB, cnando o
seMQOCMI.
O recrutamento para o seMço CMI é amplo,
dar-se-á em vánas aiMdades. na rei1Qião. na educação, na saúde, na SB!Jirança, no mao amblenle, na
cultura, na lusllça, na 1nlorrnábca, na sss· lêllCia SOCIBI.
O seMÇO CMI não será gralurto, mas remunerado, gerando emprego para J0W111S que lerão saláno e poderio ler 1ncenllvos.
A sugestão Indicada pela proposta 1nsp1mu-se
no modelo francês, e adotada na Europa e tem o
apoio das Forças Armadas bras1le1ras.

do art. 143 da ConsiiiUição, por ser oportuna, proce-

dente, conven~ante, necessána
Era o que eu linha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Caltos Magellães)
- Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra a maténa
constará da Ordam do Da da próXJrna sessão para
prosseguimento do lerc&lro e úlbrno dia da refenda

O Sfl PRESIDENTE (Ankno Caltos Mageltles)
- lllem 3.

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1995
(Tramllando em con1unto com as
Propostasde Emendla a ConsllluiÇão

"As Forças Armadas. consliluídas pela
Mannha, pelo ExérciiO e pela Aeronáullca,".."desbnam-se a defesa da Pátna. à garantia dos poderes cons111uc1ona1s e, por lnlciatiVB de qualquer destes, da le1 e da ordem." (Art. 142 da ConstlluiÇão Federal)

rfJs 3 e 10, de 1995; 18 e 34, de
1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998)
Primeiro dia de discussão, em pnme1ro
IUmo, da Propoeta de Ernanda à Constrtuição n' 2, de 1995, tendo como pona.o aignatáno o Senador Ronaldo Cunha üne, que alIara diSpDSIIM>s que rnai'ICIOnB da Conslitu,..
çio Federal (1mu111dade partarnental), tendo
PIIRICIII', sob ri' 283, de 1998, da Co-

A propos~ura em nada afeta, pelo conlráno,
IIJUSia-se à mossão das Forças Armadas, que não é
de guena, de agressão e de hostilidade, mas, únoca
e 811C1usivamente, de defesa da paz, da segurança,
da geranba dos poderes cons1lluc:lonam - legislatiVO, Exa:ullvo e Judiciário -, da lei e da ordem.
A ConstituiÇão, por ser a lei MaiOr, a lei Magna, é feita para durar Há constituições duradouras,
seculares, emendadas muiiO pouco, geralmente cha-

madas consbluições~ por serem menores. A
noesa carta Magna te 1o anos e jé recebeu quase
20 emendas, urna
, por smal alta, de duas por
ano. Essa é urna ewfênca de que lo1 uftrape••eda
rapidamente. As reformas conetduclonaiS elualizaram-na, adaptaram-na aos novos !en1JOS; outras
emendas precisam sar fedas para aperleiçoé-la,
como é o caso desta proposta.
A adoçlo do seNiço CMI é do 11'18101' acerto,
considerando-se Blnda que há fundadas e grandee
razões para se crer que o Brasd vive bem com o sau
povo e com os palses •mltrofas. Eetá, p o - . em
paz llllema e extemernenle e não VISlumbra qualquer ailuação inamlslosa
A proposição 1nlelgenlemenla melhora o texto
constilucional, resolve um problema, afasta um im-

passe, beneiK:ia os I0\1ens. serve às Forças Armadas, diSCiplina bem o leiBCIOnamento 1uríd1C0 entra

os jovens e as Forças Armadas.
Afinal, é de se aplaudlf o Senador AntoniO Csrlos Magalhãee, autor da Proposta de Emenda à
~ rfJ 32 de 1996, pela feliz IniCiativa.
O Congresso - Senado e Cimara dos Oeputados - haveJá de aprovar a &fteraçio dos §§ 11 e 2'
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IIIIIIBão de Constrtuoção, Jusbça a Cidadania,
Relalor: Senador José Fogaça, favorável,
nos tennos da Emenda rfJ 1.CCJ (substrtutiYO) que apresen1L
A matéria foi 1nclulda na Ordem do Dia em VIrtude da aprovação, no último da 21, do Requer~
menlo n' 348, de diSpensa de lnlersiÍCIO.
Transcorra hoje o p•n•ilo dia da dtsn•nfo
Em ciMmslo a praposta e a emenda.
O SR. JADER BARBAUtO (PMDB-PA)- Sr.

p-·.-·polavra-clacullr.
c-

O IR. i I II"Flm!
C . . MM!III- I Concedo a palavra ao nabra Sa llldor Jader BeJbelho.

O SR. JADER BARBAUtO (PMDB-PA. Para
Sr. Praldenle,
Sr"L e Srs. Senadoras, a maléna que ~ a
~. na tania de hote. tem tomado conte do noticiário da ll1lpn!f1&ll e diz raspeiiO à imunidade parladiacubr. Sem nMSio do orador.) -

mentar.
Primeiramente, entendo que a 1munidade perlamentar p e - à insbluiÇão, mas niO sou_,_
vador para admdir que ela S1!J8. s1n6nirno de 1f111Unldada. O perecer da ComiSSio de Constlluçio, JUShça e Cidadania, da lavra do Senador José Fogaça,
procura adequar o inlenlssa da instiluiçiO peJ1arnentar de presentar a unumdade e dar, ao ..-no tampo, uma resposta à SOCiedade em ralação à poss1bi-

lidada de o mandalo parlamentar S8Mf para cobertura da 1mpunidada. Venho à tribuna no inicio dellla
diSCUSSio. que 8llidentamanle 8IIIIOivwá as suga.a6es ap111S8ntacllw por DUirQs Senaclolas que tamb6m
viSIIJII a conciliar doiS objetJvoa.
Cuelo, inicilllrnanle, Sr. Pnad111 .... cumpri-

_ , v. Ex", que, PI8Sidante daBia C.. e
dD Cong- Nal:ional, loriQI a iitialiva de raunir
DI d,__ L.ldaN8 partid6rioa a fim de~ abai ilifllçlo dalla iliidihia. da forma que o f'l8n6no do
Senado pud 1 a apniC!Ii-111. juntarneniiB com a mantlaslaçio de Cuu · 'o da Constlluçlo, JUIIÇII e Cidadana, a partir desta IlUda.

o.se., al8r-me ao substJtubvo apt aaa illldo
pelo Senador .IoM Fogaça. aprovado pala Cou
lo
de Conatituçllo. JUIIIiija e Cidadana. Tecaiciiuaila, o
Seuadur .IoM Fogaça IIIICXII•w una f6mUa que me
p&Nil8 lu ldilnalfal no Pft1C8SS0 jUdic:ala dllltmdlico: o Wl ib&ill6uo. Um doa pilluas de ao cia!.'&!l& d&IIIDCiética é o w•&dil6rio. a &818 pn1J111D o plhiiil&.
O~..-.. teÃI o Suplwmo TIIIMI&I
Fadelal coma cllglo para JUiganaiiU. Hoje, ~
de fama bul\iCIMca. o Supremo aimJ' .........
cabe a ct.úncia e a 81lC81iillle ..., a iiiP' "'t"'
lrivi& aubnt . . . ptooad&lilli ou nla: . . . . . COA. . . ~ 111n um '"*'-'lo de vtnc11a polfllc&, o
que, lamanllll:aliiiWIIe, 6 nulO conun na vida ptlblice brallileira. Por ptQJMa. o eca&&ldo podani aer
ouvido
&81&. teÃI clinlllo da d&lau, que é fuidenail&l, a o ~ Tribunal Federal bem coma o Poder • ag 1a""10 Rllo "'".,.....
do IICOI1N6 . . da URII. api'IC..... i1ipiVJC6Cielll8..
Meus
ao Sliil&llur Joa6 Fog&!jl& a • ...,...... da a.n · • de Coo nS!i;lo. .-...;.e Ci-

pr••*•"......., ou

o

c:w•llllli••-

dadliaporealil~.quenw~

n

...,_

Viw8rnua 111n um pala de dinali68& _,.., ..
.......... par v6llaB .,._., anda - i • ~ ....
palftlcas ............... 11m nlwil da p . , ;+!
ii de 88ligio . . . _ &lib&mue que a ...- 11 'iç1o
palftlca 6 ~ a I tMI. A Canllilui;lio . " I I& que oa
Pailai1a- aio IIMolll- p a r - RMM UI ;f
ea. oponiõe& e vama.. e.& !nicho llllli founillmaula
CORIIID, mae &llilllll a pa -lildade de ae pNjudicar o
edvenléJio pulllico, lfqllllllndo-lh 11111 crime que nio
illllll& ,._ plll"lnoabDI formai& da &livideda parla- · L.ali-..elmenbl, o IICIIici6rio policial Ngialni ViOIIncias conlillldas e lablic:ade8 paliB pnlprill
Polia&; 6 WiiUil ClllllinNM que um poliaiill fal capaz
da~ llllllllilaip&c&ilbi no cana de uma v1tana.
11110 nio é 11111 dado da ficçllu; é ,..,tzte Também
hi a pou tatr'a da ee engendrar uma d&nili"ICI&

-
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falsa para est&baleoar constrangimento a um edVWúrio políbco.
Iii que se erillliid&r que, no liiUR*1Io - que
vernas altarar a ConstituiÇão Fedel&l, - . n IOdilicação aarWi de base iMvd6velno PI a au lag'1'11 w
para que . . . _ - CDiSiituiÇI'Iils doa EsMdoa •
as leis ucglnicu doa rnulliCfptDI.
~ bom llllber que eetarnoJ •III:: eh a ido una
l&gill, que vai de Braalll& ao ~ dilt&rfe rnuniCfplo
deiltB Pala, em l8l&çlo à irnunidilde pilll&nailal".
Por iSIIU, apRIC'i&l;l" pa~ante o Supramo Tribunal Fedanll 6 lund&naital, pilrque deld& logo evilará a poaeibilidade da VIOlência, dilllde logo evilllrá e
pCIB '-ilid&de da 1111811, evdará & poaeiblliihtjp dD

das_..,...._

WiiSbelgllllii1IO gr&IUIIO, a que o &dvenlério NCDmB,
lund&n& ......... àe váapM&S
eleitorais. a uma Ji ,.._., lamadiiVÃrl&llle .....,....
te,_ '81aç'laa polftlcas llilld& no Brasi.
Por 1ao. quero c:uqHimenl&r o Relldor e a Con 1' c, pala iiLiilliw& de que ii &ldaiidade palcW, ii
auloiidade que vai .,........ . . imilllilla;t'el . . . .
sendo 8Up8Niaiunada pa1o s~ Trllun&ll Federal, o que diri IIBwa, d&r-11&-á, er:im& de tudo. .......
llbrio .. llptiiiiÇão.
Doill d&iloe, pollllliiO, dMd& logo - - - - - .
Sr. FN&idrw illi, 111o funlllllaaa na apta ieçli cfea..
.. .,..., o dedo de ~ é p8i&rilrl o Suprwno que
. . epNa&; • o dado de que hiMirá 11111 1111'1' ~·
pr. ., .... por part11 do Supnlmo Tribunal Fedaiiil,
poupando aquela Corta de urna apta · t>10 flagiat- • iilptocader•• e o Sanada •• ClrMnl doa
OepuliBdua de una IIPNi eçio lliUIIII8 -.balgildoo&.
Sr. PIPri8&llidlrli"lianlillll., ouliD dado bMico ..... prDj8ID
é a qu tio l8lllllva a~ •os prazos d&coaawaa a!p6a
• riilao;i" da ~ Wiilla o &CIPdo". ~ 111111
11rme de ........ do eooo
o~
nal, ao apraverde que niiD hl abaofu..
......... IM1Iun WiJIOfllllviamo niiD "' ........
illllidarilldad Wiii viii&B ii &Vilar que o Suprwno Tribunlll Federal, n o - doa PaJI&nMitanB& Fwdrwill&,
.,..... W" a apta li
Pelo COIIbtrlo, o '&Ci .....
teÃI tudu o tillrllll, JiÃU à . . . . dD S. &Ido ou da
can..a doa l)epillala, juniD àe
Pallid6lia&, no SWIIido de que a licença puaea ..,._..
da, aub pana de perder a ciWiuil de ae li I idrir prtranllt a ea.. que .....,., porque .,.. ...,,....,
&pó& o eegul&il&lài do prazo. a Wi
• c da 1ic111içL

diii_ISII.,.,

•••Ida,
m.

Uderai.,..

Por 1aao ludo, Sr. .....--. aan ~. abnw alongar- meamu porque liilbB 6 o
dia da diacl 'z e SGIInl l&ma, -

~.

PI._
clenlarnlnla, v6rioe

compenh&iros de&la Cu& . . ,
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a oportunidade de se manlfaslar - , au não quana
dalxar, como Sanador a como Uder do PMDB, da
cumpnmaniBr o Sanador José Fogaça, da cumpnmantar a Conuasão da ConstitUIÇão, Jusbça a Cidadanra da Casa, por ter anconlrado urna fónnula, am
que, CratO, S8l8 possível o equdibrio, estabalacaudo
o contradilório, ealabelaceudo o diradD da da!Ma,
estabala caudo a apraaaçio prévia, estai ala ceudo o
nlo exclusivamanta sob a supanrisão do Supremo
Tribunal Federal.
Sr. P111S111ante, no 1nlcio deste debate, do qual
me interassa multo participar, digo que sana multo
bom, mudo bom nwsmo, que o Podar Judiciário, depoos de o Sanado Flll!aral, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional eatabalecaram prazo
para apm aç..,., para dahbaração das sollcdaç6ea a
sarem teilas pelo Suplamo Tribunal Federal, também estio'Nsa -.to e seus prazos. Seria da 1'1111101'
convenllnaa que o Poder Judiciário estio usa alento
aos seus prazos. E qua a ~mpransa, que tem cabra-

do do Podar LegiSlativo urna nova formalura jurídica
em ralaçlo a este quaslão, também a cablllll88 do
Podar Judlci6rio. É lamentával, Sr. PtiillidlnH, que
aJgurnaa ~. e aagurarnante nio alio poucas,
dernandam l8qlo I!CIIqii-ISivef para apraci.........
Como bem di&Ba o Sanador Joaé Fogaça. que
fique i8llo como uma eepada de DAn""*" na cabeça da p ,_ que alio an1sactas e IIS8das pelos
advallllirios u vdapeiiiS das alai;l!ea 18111 que o
.,IS8do tenha a manar pc itildade ou que a poasibilidada da dal.a ftqua rastrila, Sr. P1awdanbt,
SIS. Sanadolas, polqU8 o Poder Judiciirio não se
maJifasla e niiD eq~IKI:lna a pa1dll K:ia..

aua.-

açile8 papulanla, -

lnstlumanlo

fanl:úlico da daf88a da sociac'w'e, 111m sido usadas
ao longo do......., llnica e .....,ni~•ll8flle como
pranliloamo palltico c:onlla 1IIMn6ria8, nada
além di8llo. E, quando chega a ala";• , é rnuiiD Mel.
Hé urna açiio judicllll, hé urna açiio papular- a nio
i da
a pcllqUS, 88 h6 uma eçiio popular, jé ganha
foras da wanlade - a h6 uma coudauaçio poévia a
um dano naparévell imagem. E não adanla 88 dafandar ou ten1ar axplicar, pcxque é uma paudlucia.
Goelaria, ~ Sr. P1asidau1&, que o Poder
Judiciéno astn nu aten10 no rnonaiiD am que o
Podar l..aglal- dan1oowba o -.. ilit&i; a em
da forma~,
dando l&lposta l 110c:iadarla da que não p
c:onlunclir imunidade
com impul'lldade,
um prazo para a
011 c sto a um prazo que cana con1ra quem está
...00 IIOIS&do. Goelaria que o Poder .Jucliclllrio . .
p ' ... no sentido da estabalacer, tarrDim. vtgt-

aq-.
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lãnna sobre os seus p18Zos, para que não permitisse que, am nome da JUstiça, se estiY8Sse também a
cometar profundas IIIJUsiJça& de natureza politica.
O Sr. Joaé Fogaça (PMDB - RS) - Sanador
Jader Barbalho, V Ex" ma permite um aparte?
O SR. JADER BAABALHO (PMDB- PA)-

Ouço V. Ex" com nUla honra, Senador José Foga-

ça. Ralalor desta matéria.
O Sr. oloaé Fag1;a (PMDB - RS) - Sanador
Jadar Barbalho, agllldaço a V. Ex" as reletêiiCIIIS
feitas. Na ventada, elas dawem se desbnar totalmante à Cou são de ConsbtuiÇão, JuSbça e Cidadania,

da CUJO trabalho, operosidade e preonJpaçio resul-

tou esta proposta de emenda consbiUc:IOIIal a este
substiblbW. V. Ex" tem ll\lelra razio quando daslaca
a llqiOIIãnna da urna definição prelumnar dos procanos Hoje, pesa sobte o Cong.-so a 1magem
negabVa da que tá anbe as duas Casas, aptalllllllldamanle, uma cat1181a da processos pendentes, a
aapara de licença. Na raalidade, esta 1magem se
daslana intenmante caso esses pra c as 1 aa fossem
submalidos a uma tnagam ou a uma dal'•içio•. preliminar, a urna defesa ptélria, como quetemos. Oassa
tonna. se Wlia que boa parta, grande parte, ou lalWIZ a maioria desses pra 111 os sana lacilndaaclassilicada como açile8 panaiS ptlblic:as, lacilmanl& dacatacl&rizada como conduta cniiiiiiOSII, bpicamanla panal, facilnaU considerada pra cassoa
Inaptos, 8ll&l&manle potqUe seu fundamenlo julfdic:o
nio axilla, 1116 pcllqUS, muda& vezes, dizem raspailo
a q..-llilaa que aslio no Ambllo da tnVtolabilldada
patlarMnl&r, por IdOS, palavraS, YOias e optniliea dadias no Caugrnso Diria &lé que este ralllgio da impunidade ap8l8l'lbl que é o insliluto da munidada
por maia da urna licença que nio é IIOiada nunca é
multo mais CCII1rério à magam do Congraswo que
um PIDC&ditl61110 maridieno. tr&nspenlnl&, com VISi-

bDidada ......... que é o que com a - . l a canst11unona1. Faço -

jiiUCUI&IIIIo
tagssbo

apenas em adando a em l&lotço êqu1lo que V. Ex"
esti tJ&mndo lllblna n.sta 111011'1S1110. É impcxtanla 1

nlar que &SI& é uma alilucle aulócllltl&, ongt-

néria do COIIIIf&IIO. potqUe as praaa!I&S da opllllão
jll)bltca, na madlda am que houw a c•••eçAo do
Dapul&do Sétglo Naya - que foi um IIIOII'ISI1IO da
grande comoçAo no Pais - pndic:amanla draparensnun. Mas, tá um nlvel da c:onsnlnna. aqut no Sanado e lainbém rra Clmal& dos Deputados, que é
basicamanl& anticoljlllfiiiiMsla. Eslemoe &qUI tenlando dowlllllil as 11a.a da uma doença sonal ch&macla
corpol&liwisno, que IIISIIfi&lde ptMiégios a jllotege
qusbças rra sonadada bl&llllains. A mesma lll&btul-
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ção que quer acabar com pmnlégfos de outros ras, com o COfPORIIIVismo VlgBIIIe em outras ..,_
SOCIIliS, o Cong- NaCional, o Poder Leg"
liw,
olha para so e resolve modihóar suas attuturas 1111Br·
nas, as 1nstiluiÇiles que lhe dizem rwpeda, Ne88e
pontO é importante • e 1 alar, em pnmeuo lugar, a fi.
gura do PraaiderU da. Casa, o Senador Antonio Carlos Magalhles, que vem liderando dec liD e,
em segundo, o papel do Senador Bemardo Cabral,
PniSident& da Cou
'io de Constilulçao, Julliç8 e
CidadaniR, que a eatá mob~IZBI1do para o ..uJIIIdo
que Já ObiMimoa de apruvar o SiAialilullvo, Raalanoa, agora, um parfodo da pouco ITIIIiB de um mia
para que es1a Casa IIPRMI a matéria e a amrie para
a Câmara do Daputadoa. O prazos aliD rfgidoll, rigoraaoa, mas a _.... politica que agora eatá pnlllldindo nosso ~. Senador Jader Balba·
lho,
CGnMCUÇão daeae objallvo. eapatia foi para --.r e sublinhar a
doa pon11111 para ua ~ v. Ex" ctana - • em
... pronunciRna'llo.
3

levar.._.. *

••ipOtUii-

O SR, JADER BARBALHO (PMIJB-f>A) Agradeço a V, Ex" pelo aparte. Como .... ...._ do
-1110, V, Ex" IN*nde diVidir com a Cor
NliD l88fll R . . _ dclvida, eu 1-.- H I ' M, O
empeooho do
da Casa, V, Ex", com muiJII
JUB1RD, ....na o ooDIIi
do Poealdanlll da CoIIWIIio da Corwtiluiçla, Juatiça 11 Cidadela, s.nador Boni ado Cabnll, Ma quero dar o 1181 -....unho,- --·~o
11 doa ........ do
onbll 1 e com que V. Ex" se ai8Ve l qu UiiD V, Ex"
ajuda o , _ ciJM:unoo, quando ee I ace _._.
...-.a pca· - q u e • o eo.v ao
é o Sanado da RlljNlbllca que,
_.11q1• IMIOida. da vez 8111111 qutlll a
r

p,.....,..

c

...

----quer
Nlli:illi..,

EllpaRJ, Salldor Fogaça, que. Clrr.- doa De:
P' ..... ........ ··-·
;:rro. do Saaio. .....
aqui. por P"'" -c• e iniciativa da Pawa:la• AI*Jrm
C8rlaa. apaciwsw run · 1 11iiiido niDI1wm a
qo •., lhadid&s pnMacXIas, que _ . . . ....
?

Lmlle:limo~OjNO:C

IC

Jej lliloonoa..l.

RacaRio-ma, Sr,~. que o .... primaitrabalho camo Dapulado F...... minha iNomeinl
ida l trilune. da. Clmara doa Depuladoa, em llllio de
1975, foi para cambllllar o IIISIIUnBIJD do deci"*»->-li
que, como bachanll em DoraiiD a camo deniUQCOIIBidarllilll um esc:ámoo por jNIIIIII do 18Qim11 mlllar,
Sou obliyaodo, em plana '*'--- ,. pllnllude
das hb&idadw demociibcais no Braal. a _.._
que O jNaC lia Jau" Ja1ivo na vaidade nla 6 _ . .
llldo pelo Podar l..ag 'lativo
lO

Pior que o deerato-le•. a medida piOVIS6ria é aJ.
terada a cada reediÇão. O processo legislativo contt~ no Poder Executovo. que toma a io IICiiiJiva a depoiS a aliara. a deapeilo do POder Legoslaliwo.

F01 V. Ex" quem 18unou em seu ~ • I.J..
deranças do Sanado e da Câmara; aqu~ r.- PJa..
néno, toram estabeleCidas urgãi"'ICIRS; o .._,.., Senador José Fogaça fOI o 181ator dessa 111id6da. EnVilmOS a maténa l Câmara, mas nio h6 ..-p-

Espaoo, Senador Jo8é Fogaça, que, no-· o
prqeto da mumdada parlament&r tenha maia - ·
e que a CArnara elos Deputados entenda que é fun.
dementai dar reeposta l SOCIIIdade, e é funde.
mental também dar uma raaposta la p 11ra que,
~. fim sobno SI a tal "''p8dR de ~
eles, que V. Ex", em boa hora. Cila em-..~·
É fundamental queslio de pnolilnl ... do
Supcamo Tribunal Federal, porque, para o Jaiuo,
para a maoor perta da Qllimio púbhca, Lmll Iili. . .
soliclliaçio da autonzação Já. consJiJui um ~
......._ Houve um padodo a, tendo haVIdo a 111'1 .,_
pão por parlll do STF, fica claro que llqllllla. CoM
admJiu que hi p auillilPiada da prucedlucla da darNncia. No Cll80, a culpa nla é do SUjNWIIO 1'lllluMI
Federal, mas sim do IIIXIIO COI1IIIUcionlll que obllga
o SUpnlmo .. buoocnl1icanwll, soliciJar IIIIIDIIIIIçAo. E o Minisbo-Ralalor daquela Ccxta poda .....
lllé pr8IIIIIJIIIIfl COIIVIIhCido da que é L14HCIUiilla ...,
Mas, burocratll::arM.
um tuaa11 pdblico a um pi1IIUigameniD parante P-. • , .
oanta a opJnilo pública san que ale lanlla tido a
OpoitUnidada da daleaa dlanla do 6rglo ;..,..,

subi•- •

Por tudo isso, Salllldor Jceé FGpiJa. . . . .
cariD de que a Caaa. com o
liD, . _ . .
oá de apoovar o jNajalo do .. ohltibdivo de v. e.-...
Col1 rio de ean.111uç1o. Ju.I!Ça a Q1 ' iiL A
Cln.a doa Depulmoa Mveoá de 11ar a- 11 4 111-

R1llilli"- ··

de politica de dar urglncia a aetalllllllêlla.

Meus cump;inwiiU, porlllldo. Sr. ,,...................
..
a V. Ex' pala 1'11&1 r, 110 Selllldor Be11_. Cabml
e, fazaldo.o a p 11 a,
11 Ido a llldaa oa

..,....1

u•nbloa da Col1 · 1io de Conatilulqiio, ~ a Cldadana da Casa, de modo
110 ~.S.
naclor José Fogaça pala bnlhaniiMio a pala oporiUs
melada do-.. pni!IIID.
O SR. PP
JFNTE (Anr:no c.toa ....... r'
- Conlnla em ~Ma·slo.

)

O SR. EDUARDO SUPLICY (8JocaiPT- SP)-

Sr. P1811denfa. J1111i11 a palavra Plll8 disculir.
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O SR. PRESIDENTE (Anlan10 Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplocy
para dlseubr.

O SR. EDUÃRDO ~UPUCY (BiocoiPT- SP.
Para discutir.~~ do orador.)- Sr. P18S1·
dente, S~. e Srs. Senadoras, por de emenda
subsbluliva elaborada pelo relator de maléna na Comssio de Consbluiçio. Jusbça e C'odaclanoa, Sena·
dor José Fogaça. e ora oleracida à consideração do
Plenáno, o que eetá-u dlscwbndo é a - a i o do
insblulo da 1munldade parlamentar.
Não é demais recordar que a •munidade palia·
mentar surge com a Revolução Gloriosa, de 1688,
que culrnnou com a dllposçio do Rei James 11 e o
fm da dinastia dos Sluarts. Naquela ocasliio, consagrou-u, por 1111110 do BIH Gf Rlghla, um dos princl·
PIOS fundamenlais do Mgime demoaálico moderno:
a liberdade de opinião para os pallarMnlaras como
elemento III BnciaJ à crftica das autondades consllluldas. Segundo essa Carta de Din!ilos, não poderia
qualquer parlamenlllr ser pmc ea ado por llilunal aJ..
gum por palavra&, 11u1os e opiniões. Apenas o
Pllllal1aoo poderia c:er.urar a livre mauhsta(ão de
cpllllql• d e - merrilms.

Em nos110 ordllnameniD jurícico, aquela garantia . _ . evoluiu para o eeguinl8 SISI8ma de prol&çio ao 81181clao do rnandalo pallarnMIIar:
lt) irwiDiabilidade dos Deputados e Senadoras por BUM apinliies, palavlas e - ;
b) iqJosllblidade de pnslo dos mernbnls do Congnno Nacoonal, ~ a expediçia do dlplolna, salvo em llagranle de crime inlllilln;IMII. e ~ do p~a c -o
penal eem poWia licença de . , . I8Sji8Ctha
Casa;

c) em C8ID de ftagranle, ram se dos
. . - à Clmanj dos Deputados ou ao Senado Federal, PBIIa que, pelo voiD - - · da
rnaiorill de --1 n18illii«<S, resolva . . aabns
a priÃO e auiDiiza ee, 011 não, a fonnaçãu
deculpa;
I
d) julgem8nto de Oaputados Fedel'liiS
e Senadoras, em qualquer cin:unstAncla,
pelo 5upnlmo Trilunal Federal
Após . - diac:uSIIÕell, no lmbilo de
CCJ, cllaga-u ao SIDtitulivo Fogaça. o qual apreHnla as seguinlas ~:
I - a ~ de Dapulados e
Sanadonls por ,.... oplllliies. palavras e voIUB não ee reab•lgirá à esfera panal, estendendo-se, ouloc u· 11, à asfera civil (poda se

considerar parad1gma dessa modifiCaÇão o
caso de Deputada C1d1nha Campos, conaenada a 1ndenlzação por danoa monus, em
rezão de acusações contra membros do Poder JudiCiáno do Estado do Rio de Janeuo);
11 - não mBIS exiStira a chamada •mu·
rndade formal, ISIO é, o trancamento a prtart
da aç1u penal, pala 1neXISiêncla de prévia
autonzaçlu pela raspecbva Casa Parlamentar. Tendo ocomdo o crime, passa a ser permlbdo o oleiKilento da denúi'ICIIl e, após,
ap18S8ntação de defesa pll!llminar, subres-

tando-se em eeguida o pa c nso, a fim da
que em 120 dias a Casa l..eglslabva decide
-ICP da conveniência 011 não do pras "91•
manto da ação penal. Daconido ln albls esse
pericdo, não lenda havido deliberação a respalo da rnaléna nasses quabO mesas, o slênCIO será tomado coma auiDnZaçiu llicila pem.
o STF proaaegu1r na p~a c asso penal;
III- o - explicda que a~
só se apliCa ao parlanwltar em eletivo liXa'·
cfcio do mandaiD, ao argurtWIIO de que "o
rnembn> do C:O.IQI asso Nacional que porVMtum . . - licanCiado do exercfcio do
mandalo não lava COIISigu a munidade matanal OU pillCIIIual, Já que a imurudada é
um insldUID por natui'IB28 VIIICUiado à - sidade de Mela do livN e plano eutt:lciu ela
l'1lpiiiiS8fUçi partanwà('. .

Aocrecllamas que o &DIIilutNo Fogaça . . can. . . . , com os n .. uas valalas, tqe
na aboldegem deesa quallio e, por_,_ pq10111l8I4JIOV8Çio. Hll apaa uma qu lliu, pem. a qual gaalarfarilas de clwrw' a alllnÇãD dos Srs. Sa 18do18B1, an
pPIIicular do Sa l8dol Jaaé Fogaça, Ralalar da rnd6ria:
laclicawa6i. o IWAit:waalb di. daúwa CBiactanza o
rlfcio da açilo penal. l8lãD pela qual melhor a.ia que a

pedal••••

l8deçlo do § 2." do Bit. 1• a.. a segua1111:

"§ 2" O Supramo Tlilunal Federal, ntcabicla a denúncia. após defesa IIÚilliL sa&CIIanl à Casa ~ licença para 1!.1111:
JIIIW[ na açio penal, 1endo-ee como concedida a solicilaçio se, no prazo de caniD e
dias, c:unlados do -amanto, nio
houver deliberaçio.•
~ o Sanador Jaaé Fogaça pillo
eabço.. S. Ex" OIMU todas as ~ e consulau llllrias

p 1 -quamuiDO&-•narespeiiDdo-.m.
Deixamos sugasrão da aparfeiçoamBnlo,
mas -omus favoráV81S ao subsblulr'<> de S. Ex".
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de que possamos começar um longo esfo190 no
sentido de combater a impunrdade.
Neste 1111&1 de mrtênio, quando nos estamos
preparando para um 110110 Congrasso e para um
110110 tempo, não tenho dllvida alguma em drzer, com
a ~~~a~s profunda COIIVIaÇão, que temos de olhar para
o aspecto soaal - as InJustiças amargas e bauen·
das comebdas com milhões de pessoas neste Pais

- e combater a impunidade, Imbuídos do pmclpio
de que quem faz paga por aqudo que fez.
Este é um dia mudo ~ e terrz. Tenho
celleZa de que é o .,;cro de uma tnqatória bastante

srgndicativa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Cont1nua em discussio. (Pausa)
Não havendo mars quem peça a palavm, a discussão da maténa terá prosseguimento na piUXIma
-ao dellberabVa ordinána.
Os itens de n"s 4 a 11 tramitam em COIIJUrllo
com o 118m n" 3.
São os seguinlas os itens que tramdam em
conjunto:

-·-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONS11T\JIÇÃO N"3, DE 1995
(Tramdando em conjunto com as
Prgpaa~as de Emancla à Conslitwção
n"s 2 e 10, de 1995; 18 e 34, de 1997;
9, 12, 13 a 14, de 1998)
Primauo dia de c!iscussio, em plimauo
tumo, da Propoata de Emenda à CGnsliluiçio n" 3, de 1915, l8ndo como primeiro srgnatáno o Ser llldor Pedro Simon, que allanl o
art. 53 da ConabtuiÇAo Federal fmunidade
paJ!amanbu).

-5PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTI1ruiÇÃO N" 10, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as
PO'OPQSIUI de Emende à Consbluiçlo
n"s 2 e$, de 1995;18 a 34, de 1997;
9, 12, 13 e 14, de 1998)

PrirMWO dal de discl1ssio, em primeiro
tumo, da Proposta de Emenda à Corelrtuição n" 10, de 1915, tendo como J111111M0 srgnatário o Senedor Nay SIIIIIIIUIIl, que allllnl
disposdivaa que matlCIOo'lll da Conatlluiçla
Fadalal fununrclade parfamanlar).

III

-&PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 18, DE 1997
(Tramdando em conrurrto com as
Propostas de Emenda à Constiluiçio
n"s 2, 3 e 10, de 1995; 34, da 1997;
9, 12, 13 a 14, de 1998)
P1i118ira cr.. de cisa ·s·ia. em prlme1ro
turno, da PJQIICISia cfa Emenda à Consbtwção n" 18, da-lS!I7, taac1o como pnmeiro srgnatáno o Senador Ronaldõ Cunha Una, que
altera • radaçio da allnea "d" do inciso
XXXVIII do arL 5" da Constituição Fadand

(irnunrdade parlamentar).

-7PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 34, DE 1997
(Tramilando em conjunto com as

PltJil08Ias da Emenda à Con&tiluição
n"s 2. 3 e 10. da 1995; 18, de 1997;
8, 12, 13 a 14, de 1998)
Ptinaro dia de clisar...o, em primeiro
tumo, da Praposm de Emenda à ConalituiçAo n" 34, de 1997,18ndo como prmairo signalério o Sanador Carlos Willlon, que aliara
o art. 55 da Canatduiçlo Fadanll [IIIIUIIidade
parlamantar).

-·-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONST11UIÇÃO N" 9, DE 19118
(Trarnllando em CCIIIjlno com as
PnljOJOSIIIa da Emenda à Constiluiçlo
n"s2, 3a10, da 1995; 18a34, de 1997;
2, 13 e 14, da 1998)
Primeiro dia da clenrsslo, em primeiro
turno, da Propasta de Emenda à ConltilulçAo n" 9, da 1998, lando como primeiro lligIIIIMIIo o Ssnador JGs6 Sana, que ..... o
art. 53 da Conlliluiçio Fadanlf, que cliap6a
aobnt a imunidade parfanlarrW.

-·-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO J\11112, DE 1998
(Tramitando em COIIfUrllo com es
Pmpoala• de Emenda à Conslduiçio
n"s 2, 3 e 10. de 1995; 18 e 34, de 1997;
9, 13 e 14, da 1998)
PIPrlinln:oaamo ela da clea Sn, em Plmaifo
turno, da Plupoeta de Emenda à ConsiiiUiçlo
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ri' 12. de 1998, 11an11o cano pmao ...,..
lllno o Saadal Bamoic*> Callral. CJI8 l&éQi'*' ao art. 53 da ConaliluçiD

Fedanll a di lUlaS

~

fmridada

padlli& illil).
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lho e 16 de aezemoro ae 1997, com bUe no
pratocolo de aconlo 11nnado enlra a Unilo e
o Govemo do Estado de Mato G11111110, no
Ambilo do Pl-ograma de·Apalo ii~
raçio e ao~ F'ISCIII dos Estados.

...,...,...,..._

Ao piU(8Io não foram aleracldas emandas. ,_

-10PROPOSTA DE EMENDA À
OONS11TUIÇÃO N" 13. DE 1998
am oonjuniD cam-

cr.........oo

P!apCIIIIBs da EJMnda il Conallluçao
rl'll 2. 3 a 10. da 1995; 18 a 34, da 11187;
9, 12 a 14, de 1998)
Pilmaiio dia da diacusdo, am pmoailo
tumo. da-~ da Emanc:Ja il Conatituiçlo ri' 13, da 111118. !ando corno pn11a0 sig......., o Sanador Barnardo Cabnll, qua dé
, _ l'lllllii;ID §§ 'Z!' a 3" do art. 55 da
Coridluiçla Feclaral a dl outras pnwidliicilis (lmindllda pallamantar).

P - - 11 ctm =ão do prqeto, am turno únioa.(P...._)
Nlo '-'do qiBII peça a palavra, etiCIIIII) a
discussão.
EmWJiação.
Os Srs. Sanadoras que o aprovam
~aantadus.

qu8il8lll

{Pausa.)

Aprovado.

O 1J1U1810 VBI a Conwssio Dtnl1ora para a radaçãomal.
É o Mgillnla o piOJIIIO aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 40, DE 111118

Aula laa o Ertrda da....., a.- a

-11PROPOSTA DE EMENDA À
CClNS11TUIÇAo N"14, DE 1998
{T..mtando am CCif1uiiiD cam •

PIDP NlaB daEmanda il Colailulçio
no. 2. 3 a 10. da 19115;18 a 34, da 11197;
9, 12 a 13. da 111118)

Primllilo dia da c!en=ln. am prlmelm
turno, da PIUjXIÃI da Emenda 111 Conalllutçlo rfl14, da 111118, lllndo corno P1Ôi'i181'0 lllgiiBIIIrio o Sanador Odacir Soalw, que alala
o I 1• e1o art. 53 da ConeliiUiçio Fadanil. da
modo . . . . iijjir apana - c:rtm. da calilnia, qQria a dllai ..... a elligliOC& da au1Dilm;6D das ......-:ti. .
o jula-••*'da .............. palo STF.
O SR. PRI!SIIlDTE {Carlos Pabuciuio) -

ea.. ....

COI .. I r p lra&"ID
...,. 1 mat''rla

de,.-... '**'.
'I

a_ .. ...._. elo E a' «a

............... no 001•111D da......._
...._ pn11111111 da 1 1 m;la, 001 u'ldr
liaea..-•wt I

waiDdediuld

1110 ......._ •
rwaall"~r;la
Jl 11 d I ODift • UniiD, i $

==•-.

·---

•

ctt&IWR-

... _1tdajulloa18da,'
nlncle
1187, . . _ no PI I nla ele 1 do
,." d' • Unllo • o Gouaa;o ela EeIIIIID do ....., Gra 1 a, no 111 •• do Pra:. - d a Apoio 6 R I L-ng'a a ..,._~CioaErlrdaL

o Senado Federal rrsa'wl:

!'!lec:r=">. am tumo único, do P1UJ81D
da Pu !IIIÇID rfl 40, da 111118 (aplna illldo
pela Com' I a da AaalliiD8 Ecau6ii~Lw
corno an:lualo da aeu P - rfl 215. da
111118, Palalial. Senador Lúcia Alclnllua).
q,. aullarlza o Eslaclo da Maio Giusao a
COiili.... opanaç'o da rallnanc:iamenl da
~ rnobll6ria a COiibatual do e..do,
~no COiibaki da COI C 'o,

Alt. 1° É o E8l8do elo Maio Gi0880 IWIDIRID a
""COI.-Ib""atar"' oparaçiD da 18Õ.1811C811&*' da dividas
mablli6lla e CCIIilriiiUal do Estado, corwub8trnc&lu
no COIIbài da COIJft IID, Jolllll
8 da~.
COIIIOiid • • e relinanc:iamanl de dividas • no larmo
de ..nallllcaj;ID ao COIIbài, c ai L ado&
cama 1Jni1o. ~. am 11 da JUlho a 18
de de-ubio da 11187, com bae no p1ilbXIkJ da
acDidD firmado entnt a Uni"> e o~«*> E8bldo
do Mato Gl0880, no lmLilo do Plograma de Apoou il
n-tru!UIIIÇiio e ao Ajuata F'*BI dos E'llador.
Alt. 2" A CJIIIII1IÇio da cr6diiD ndalida no aJtigo
antanortsnl as saguintas COiidçilas ~

pilAI III da~ COI~ a,.,_
r&ICirii&ilil da dividas • no tanno aditivo
de Nilllllica;lu ao COilbatU, • ' Lnda8
cam ai.Jniio, rMpC~~v-ila, am 11 da (U·

•• .... da dirllllll • -lldqUinda , . . Unrio:
R$1.11811.314.139,25 (um
ll1llhlies,
b-*- a quatarze mi, canto e -• - ,_e
vmta a cmco -*-1- Daata valor senl dadnzrda a

. . . 13:

aclilivi,

bilhlo.-
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parcela corresponaente ao subsidiO concea•ao
Un1ão ao Estado de Mato Grosso nos tennas J::>S
§§ 2" a 4°, do art. 3". da Let n• 9.496197. senoo rcn·
nancrados apenas A$1 064.575 148.69 (um orlnao
sessenta e quatro mrlhões, qurnhentos e sere;•, J ·
crnco mtl, cento e quarenta e ono rears e sessen·a e
nove centavos), confomre drscnmrnado a segurr
I) A$189.566 497,90 Ceemo e onema
mrlhões, qu•nhentos e ses&enta e SetS :r:J, q..:ati~-·'~í:S .::

=-..,.,

novanta e sete

r&aiS

-' "sal _ ALA, do Estado de Mato
""- • - J ,,.ercrcro da autonzação concedida
.J\Jr e::s·~ .-:;~. .. uuJCáO nca condiCIOnado a que o Esta·
.:o t.~ • "c:lta ,_:ucso comprove, JUnto ao Banco CenbaJ

.o :... .u.: ...... -=~mp•• mento do desposto no II'ICISO lU do
.. n ~o 7 ,Ja C<:· ""' urção Federal.
-1 ~ • ,,,. i'!eaorução entra em vrgor na data
.JC SUi:l IJuU .....a..;ao

" - • =c.am

e noventa centavos), ::c.i.es.::.... ·

dentes ao valor da drvtda mobrlrana em 11-;-.o:
11) A$94.419.672,34 (noventa e '-lUarrc.
quatrocentos e aazenove m•'· se.scenros -s: ~- .. •~ -.
do1s rea1s e tnnta e quatro cemavos1. , c•.;.: • ,. _
saldo devedor dos emprasbmos Jl.ntO .ao .::..
BraSil S.A., em 11-7-97;
III) R$285.026.237,
(auzemos e ~ •,• ...
anco milhões, vante e sers m11, duzentos ~ ,; · c.. =
sete rears e setenta e sete centavos!, correS!'-'·
tas ao satdo oavedor JUnto à Cauta EconomiCCl - -=-·=~
ral, em 1 t -7-97;
IV) R$210.930.740,68 (duzentos e deZ - '· cas, novecentos e tnnta 11111, setecenros ~ qua.a=-- .:.
rears e sessenta e orto centavos), ;ela!rvos ~~:o • .l -devedor JUnto ao srstema bancano, ,.,. 11-7 9"" :
V) R$284.632.000,00 (duzentos a c~e- ...:
quatro rr.un6es, se1scentos e tnma e ao.s :-:.! ~-:. ..:

·:>E<:iDEfiTE (Carlos Patrocínro)
.Jrscussão, em turno unrco, do PIOJ8(o
Je r-escruçao n• 41, de 1998 (ap.-mula

e,.,

;:::;mrssão de Assurrtos Ecor IÔmiCOII
."crusão de seu Parecer n• 216, de
·'•!ater· Senador Lliclo Alelntara),
.utl =u:o~za o Estada de Mato Grosso a
.ar•.:.:er1:- .Jara a Cauca Econõrnca Federal.;;;:;= ....ua debnos JUnto às rnstrluições finan':!•'n..: .. rJe especrfiCB, com o aval da União.
·- ~·o ao Programa de Aparo ll
:·:: ~ ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
• · • :-:ta• de duzerrtos e orten1a e 88111 mi-

n

.
.c

-= ..

R--

"'""'õ-

DEI;
- amorTuação. em pacelas mensaiS, pela tabela price, lrmrtadas a 1/12 (um doze avos) de 15%

•ocentos e sessenta e nove mil. cm-

- ~: s

.. :: -• · e ~o1s reaiS e cmqoenta a um carJta..
-- -~"•adoem2Bdefevererrode 1997.

cornespondentes ao emprestlmo de .. ·ant:·c-- . .....:~
do Banco ao Estaao de Mato Grosso :> "- _ ':'E'· ' em 16-12-97
b) fNICII'fiCJS"
- JUros: 6% a.a..
- llllra'r=•çãa do saldo deveaor mensa1rr :r.•s
pelo IGP-DI;
c) pta210: 360 (lleZentos e sessenta) prestaci"><'.s
mensars e consecutivas;
d) gaiBII1ias: propnas do Estaco, .:.~
translerêncras constrtucionals e os crednos d" a"e
1ra1a a Ler Complementar n" 87196;
e) COIIdlÇÕSS de pagamento·
- amomzação extraotdinárra:
no valer :e
R$155 988.629,70 (cento e cmqüenta e c:nco
es. novecentos a ortenta e oito m1l, sa•scento~ .! .....
te e nove reaiS e setenta centavos), com ·ec .... "'Ses
pruvenrentes dos créãrtos recebrvers de acc:~: • - os contratos de concessão de benefiCies CCITi ~J.ra .....
ha h•potecána, e seus respectrvos tenncs ::a~·. ,,.. oe
celebrados no ãiTIDito do Prograr.-.a :!a ~ase· · .
mento lndustnal do Es~o de Mato Grosso ·-"' •

revogadas as drsposções em

- •
,...---

3.0 "oram ofereCidas. emendas, nos

... -""'"'1:"S

• ·Xl!ssão do proJ810, em turno úní..')

- ..... :--=.
~ao :tavenuo

quem peça a palavra. enceno a

11SC:US.iaO.

Em ·rotacão.
:.s drs õenadores que o aprovam queiram
_.. rr:-anscer sentados. (Pausa.)
-l.orovado.
O oro•etr- 'lar à ComiSsão Diretora para a rada·
-ã:l ,.... ~

.:: -, segu•nte o p1Q1810 811ft)V8do:

· r.:::~êí'- c:= RESOLUÇÃO N" 41, DE 1998
Aule>riZII O

Estado de ll.ro ~ 8

:- •f•rr oara a Cabra e-.6mlc8 fede.
·:.:;:: seus

àrib._ juniD is

I~

•• !inenceiraa -

eepecilica, com o aval
.a -...ra co. no lmbito do PJGUI•• dlt

P.ooru a ReHinlturaçio a 110 AJ.... ,...
.:ai :loa E•doa. no valor lalal de
~1286.869.052,51, ap..-ado em 28 da faftreiro de 1997.
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O Senado Federal resolve:
Arl. 11 Autonzar, nos tannos das Resoluções rf'
7G'95 e n" 12/97, do Senado. Federal, o Estado do
MaiO Grosso a 1nlllnlerir p111a a Canal Ei:oullulica
Fedelal - CEF os cMbilos adquiridos 1Uf110 ao Banco
do Bnlsol, Banco Bllr••lllldus, Banco BMC, Banco
BMD, Banco BCN, Banco Rural, no valor tdld de
R$28" 868.1152.51 (duHntas e oilanla e seis milhil• · ~ e 1 anta e nove mil e cinqQenlll e
dois - e c:inqlianla a um~).
Arl. 2" A oplllaçáD autonzada no art. 1° ciiMri
ser .aMVIda sob uaeguintes COI!dlç6el:
., valol' pi8111ildldo: R$288.869.052,51 (duzankle a llllenla e milhlles, a •atnnlll e
nove 11111 e anqOenla e dois reais e c:inqilenla a um
- - ) . cale1811C18dos à data de 28-2-97 a alllaltzados elé a dlda do CládiiD.
b) gatrltrlidot: Unilo;
c)~: AICUISCI8 ~dera

cailaa ~ e quotas a que se 1elarem as - .
155, 157 e 159, I a ali, da Conslilulçio Federal;
d) .....jjW lfnlnceiiDs:
- CUIIID de c.. IC&;Ao m6clo da Caixa Ecaullmica Federal, llpUNdo com bale no ~ da mls
ao da dele de lbenlçio dos , _ , _ , - cida de juRI8 de 0,5'11. (cinco '**- por cwm) ao
mie .abra O saldo dlrw I dCM" ah •a&zedna eendo a. .,..
Clllg08 finaiiCIIIilos capdidzari:Js 11181 a·' •••
- mpac::b!IJÇID bolwstral dos 8riC8lgOS , . _ _
roa. com bll8e no llltimo ~da CEF;
- COII ' '
de eberluia de cNdiD WliiMIPbltdanla a 1,5"JJo(um inlelio a cn» d6cin- por c.IID)
ao ano, sabre o valor da aq~"IIÇID do crédlla, lnaor-

••b

pomda

pr-•

lilitçaMIIIIIIIIIIIImen ao lllllda de-

-a da cçeraçlo;

a) fDima dll PfltiiiiMIIIO.' 12 (doza) pi I ;Coea
iNI "
COI- lliuas, c:elculadae com liMa IIII T•
bela Prlce, 8 paltir do 16iiiMIO da c:a*lcle. de 2 (dois)
mee. a cun111r da 88llinelula do COI ..aiD;

I) dliil6taÇ6# dos IIICIIIBOS: aquialçAo dos cr6dlas lillllllwia • ~ por ,. .... - · de
R8c t"l ~ jUIIIO ao E8lado de MIIID

G - . cedldoa pelos aegu11118e bancos
BencudaBI'88il
llanco Barnertndus
llancoBMC
llancoBMD
llancoBCN
llanco Rund

RS88.298 572,91
Rtll9.591.043,47
RS26.218.078,82
R$13.177.801,98
R$41.788.o73,04
R$27.797.482,211

MAJODEIIJ98

Art.3" A contratação da operação de cridilo

ora autonzada dewllá - - . .. . no prazo nláltua
de duzenlos e salenta dias contados da data de public'lçlo desta I8Sbluçlo.
Arl.4" Esta I8Sbluçlo llllla em vigor na dlda de
sua publicaçãD.
O SR. PRESIDENTE (Callos Palnlclnio) -

111m 11:
Dlscussila, em tumo único, do Pft1J111D
de Rasolnção rf' 45, de 1998 (api
· m
pala Con
•o da Assuntos Ecou&na:w
como cunclusão de seu P a - n" 228, de
1998, Relator: Selllldor lúcio AlcA!Uia),
que auiDilza o Estado de Maio a - a
COI 111-· operaçio de cr6diiD conaubelanCIIIda. no Conbato de Abeltui8 da C'*IID e
de
e VendadeAiivos CIIIIAadaan118 a Uniio, o Esl8do da Maio G - e o
Banco do Estada de Maio~ S/A- BEMAT, em 16 da dell8mbla de 1997, ao ampara do Pftlgi8lllll de ~ 6 Rllasbubmtçao e ao Ajl.- Flllcal dos EP

eon.n

P--

=

AD pnljelu niD foram alelecidas emaidas, nas
lannos . . . . . !laia.

à ctirc:unão do ptqiiiD, em1UIIIO único. (Pausa.)
NID '-'do quem pi1Ç8 a peJavta, • - a
disC' ., r' P

Emwlação.
Os Sns. Sanadolw que o . - . "
.,.....,_. ..-.tlldas.. (Pausa.)

i ...

ApftHado.

O piajiiiD vai l Con · ão Dlnlblla pili8 a
çlio final.
É o SllgiRe o piq.IO apnwada:

~

DE RESOLUÇÃO N" 45, DE 1998

AUI lw o EMadD do ..... a

I Ia

a

ccw• 7 ap IIII da on 57 - · t·
• ' t no ecw•• do--..... do Cdo
diiD. da Compra. v..- ... ,... .....
a llllllo, O EIIIIIJ dD KaiD
Gl-. a o llaMD do EUida dD IIIID
Gl-. &, A. -IIEIIAT,- 1118~-~=~
bro do 1117, ao •• J • dD ' " ' • • • da

brado an7N

apoloê...........,...eaoAfuâ...._.
claE I Jn

O Sell8do Fededal..alve:
AtL 1° É o E8bldo de M.sa Grono ..-IZada a
-lbadllr bpiii8Çio de c:r6dilo CCJnN . _ • '"'II no
ConlraiD de AbeltuiB de Ci6diiD e de ecw..,.. a Van-
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da de Allvos celebrado entra a Unoão, o Estado do
Mato Grosso e G Sanco do Estado do Mato Grosso
S. A- BEMA1", em 16 de dezembro de 1997, ao amparo do Programa de Apo10 a Reestruturação e ao
Ajuste FISCal de Estados.
Parágrafo úniCO. Os recursos refendos no caput desbnam-se, exclusntamente e obngatonamente, e financlllr a transformação do Banco do Estado
do Mato Grosso S. A., em agênaa de desenvolvi-

mento.
Art. 2" A operação de crédito referida no albgo
antenor lera as segulllles condiÇÕeS financeiras bá-

do Bemat por ele adqu1ndos, especdJCando os valo-

res resultantes da alienação dos mesmos e a destinação dos recursos gerados por esses aiMis.
Panigralo úniCO. O relatono a que se relere o
caput desse albgo devera conter um demonstrallvo
do Programa de Dem1ssão Voluntana dos Funcionános do Bemat, bem corno a descnção dos gastos
com encargos e aç6es trabalhiStas
Ali. 4° Esta resolução entra em VIgor na data
de sua publiCaÇão.
O SR. PRESIDENTE (Cartos PatrocíniO) -

Item 16:

SICaS

Discussão, em tumo UIIICO, do ProJI!Io
de Resolução n" 46, de 1998 (apresentado
pela Com1ssão de Assuntos Econ6nucos
como conclusão de seu Parecer n• 227. de
1998. Relator: Senador José Fogaça), que
autonza o Estado de Santa Catanna a translenr para a Caixa Econõrmca Federal CEF, seus débitos JUnto as 1nsbtuÇões finan-

a) valOr do ctéddo a ser libetado pelo Untão.
R$284 632.000.00 (duzentos e ollenla e quatro milhões, seis ceutos e trinta e dOIS rml ntals), sendo
R$280.632.000,00 (duzentos e oitenta m11hões, seiScentos e tnnta e dois mil reaiS), para lazer l1e11te à
aquosiÇão, pelo estado, de allvos do BEMAT, e
R$4.000.000,00 (quatro m1lhões de re11111) para capJtaiiZ&r a agência de desenvolvimento;
bl forma de fibenJPo dOS 18CUtSOS:

que espec~ICB. com o aval da Ulllio,
no âmbito do Programa de ApolO à ReMtruturação e ao Ajuste FISCal dos Estados, no
valor to1a1 de cento e sete m1lhlies, ootocentoa e vinte e quatro mi, cento e noventa e
doiS ntais e sessenta e o11o centavos, apurado em 28 de laven11ro de 1997.

C81ra&

- d1retamente ao estado, com ralação ao montante destinado à capdalização da agiincla de "desenYOivimento, após a comprovação da sua canslltuiÇilo e da able11Ção das autonzaçóes necessáries
ao seu funcionamento;
- dinllamente
:.::t:MAT, com relação ao
montante destinado à
ISIÇão de abVos;
e) forma de
:
- as pan:elas dos recursos liberados seria ,...
corporaclas ao saldo devedor do Contrato de Confissão, de Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanaamento de Dividas celebrado entJa a Ullllo e
o Estado de Mato G1011110 em 11 de julho de 1997
(CXHibato de nllinanciamento), nas datas
em que oconaram as lllerações, de acotdo com o
eslall elaCido no PenigllR Segundo de Cláusula DéCima-Oilava daquela instrumento e emortizadas na
fonna estipulada no relendo ...,. ibatu de rallnancia-

mento;

Genldos

d) - oa racursoe
pelos aiMis do Bemat adquindos pelo
, mcluindo-ae os provenientes de sua ai
-o, seria obrigatonarnente
deabnadoa à
do saldo devedor do contrato de 181i111111C181YH1nto;

e) - ewntu81S crédlloa do estado decolrentes
da poaição liquide final do Bemat serio ublizados na
amorbZação do contrato de rafi11811C1a1118111.
Art. 3" O Governo do Estado c:la Mato Grosso
encammhará ao Senado Federal ralatório tnmestml
conlendo descnção detalhada da situação dos atiVOS

Ao proreto não foram ofereCidas emendas, nos
termos

reg~menlaiS.

Passa-se à d1scussão do proreto. em turno único. (Pausa.)
·
Não havendo quem peça a palavnl, encerro a
discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadoras qua o aprovam quemun
pannanecer sentados. (Pausa.)
Apnwado.
O projeto vai à Co"ri'Si!c! Dlnllola pano a radaçiofinal.
É

o seguinte o piOjlllo aprovado:

DE RESOLUÇÃO N" 46, DE 1998

Alltarla o Esllldo de Santa C8larfna
a Cabra Econ6mlcll Federal- CEF- oMbl'- junto à lnalilui96es fi.--lras que especillcll, com o
aval de Unllo, no lmblto do Progr811111 de
Apoio 6 ~N\'10 e - AJusle F"•
cal doa Ellada, no valor IOial de
RS107.IIM..1!12,18 (-*e . - ••• a••· •
1oca1t011 e vlnta e qu.tro mil, ceniD e ,_
• ba...,.lr pen1
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_,,.a doia raaia a......,.. a o i t o - .
- ) , BpwHO em 28 de fevenlln> da 11187.

O Senado Federal resolve
Art 1° Autonzar. nos tennos das Resoluções n•
70195 e n• 12197. do Senado Federal. o Estado de
Santa Catanna a transfenr para a Cauca Econõmca
Federal- - CEF os débdos seguintes:
Banco Pontual
R$11.363.584,02
Banco Industrial e Comei'CIBI S.A. RS 4 380.277,00
Banco BMC S.A.
R$46.881.822.85
Banco BMG S A.
R$45.198 508,81
Art 2" A operação pretendida de translonnação ele débito JUnto aos bancos refendas no art 1°
em diVIda fundada JUnto a Cauca Econ6miCB Federal
- CEF dell9lá ser reafrzada com as segurntes carac-

terísticas:
a) valor pretendido. R$107 824.192.68 (cento a
sete mdhães. ortocentos e vrnte e qualro mrl, cento e
noventa e dois rears e sessenta e orto centavos). raferetiCIIldos à data ele 28-2-97 e atuakzados alé a
data do crédito;
b) gaiBI1trdor. Uniio,
c) conlnlg8laniJa: recursos provenaentes ele recertas própnas e quotas a que se referem os arts.
155, 157 e 159, la e 11, da Constrturçio Federal;
d) sncaiJ10S financerros.
- custo de captação médro da CEF, apurado
com base no balancete do mês antenor ao da data
de frberaç6o dos recursos, acrescrdo de 0,5%
a.m (crnco déCimos por cento ao mês);
- encargos financeiros capllalrzados mensalmente e relixadoa tn..-rafrnente. com base no úlbmo balancete da CEF,
-com nio de abertura de crédito conaspon·
dente a 1,5% (um rnterro e etnco décimos por cento)
ao ano, sobre o valor da aquiSição do crédito. n:orporada pro-;alli tanap are mensalmente ao saldo devedor da operaçio;
e) fonna de pagamento: 12 (doze) prestaÇões
rnensa1s consecutrvas. calculadas com base na Ta·
bela Pnce, a pertJr do teiTTIIno da carênCia de 1 (um)
mês a contar da assrnaiUra do contrato;
f) desiJnaçáo dos IBCUISOS: qudaçâo das oper8QÕ88 de antecrpação de receda orçamentena AROe-deS.
Art. 3" A contralação da operação de créddo
ora autonzada devera eleiiVar-se no prazo max•mo
de duuntos e setenta diaS contados da data de publicação desta resofuçio.

MAIO DE 1998

Art. 4 9 Esta resolução entra em VIgOr ne data
de sua publrcação
O SR. PRESIDENTE (Canos PatrocíniO) - Esgotada a matena constante da Ordem do 018.
Passa-se. agora. a apreciação do Requenmento n• 353. de 1998. de urgênc1a. lido no Exped.ante.
para o ProJ&to de Resolução n" 56. de 1998. que autonza o Estado de M1nas Gera1s a contratar operação de ref•nenc•amento de div•das mobrlrána a contratual do Estado. consubstancl8das no contrato de
confiSSão. promessa de assunção. consofidaçio e
reflll8ncl8mento de dividas. celebrado com a Urnão.
em 18 de fevereiro de 1998. com base no proiDcolo
de acordo f1nnado entre a Umão e o Governo do Estado de M1nas Gerais. no ãmbi!O do Programa de
Apo10 a Reestruturação e ao Aruste Fiscal dos Estados. no valor onze bilhões, oitOCentos e vlllla e sete
mrlhões. quinhentos e quarenta mrl. duzentos e o11o
reaiS e noventa e dors centavos
Em votação o requenmento
Os Srs. Senadores que o aprovam querram
pennanecer sentadoS. (Pausa.)
Aprovado.
A maténa a que se refere figurará ne Ordem do
Dia da sessão do segundo dl8 útrl subseqüente. nos
tennos do ert. 345. IIICISO 11. do Regimento lnlamo.
combinado com o art. 49 da Reeolução n" 37. de

1995.
O SR. PRESIDENTE (Carlos • Patrocl1110) Passa-ee. agora. à aprac:tação do Requenmento n"
354. de 1998. de urgênaa. frdo no EJ<peoienl8. para
o Pro,eto de Resolução n• 57. de 1998. que autonza
o Estado de M1nes GeraiS a contratar opariiÇio de
crédito consubstencl8da no contrato de Abertura de
CréditO e de Compra e Venda de A1IVOS celalxado
entre a Unrão. o Estado de Mrnes GeraiS. o Banco
do Estado de M1nas GeraiS - BEMGE, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Geras S/A - BDMG e a
Econõmca do Estado de
Genlill S/A MINASCAlXA. nos b1m10S do <is! ISto na Medida Provrsóna n" 1 654-23, de 15 04.98. no ãmblto do Programa de Aparo a Reatruturação e ao A,.... FIICIII
de Estados. no valor total de R$4.344.338.0110,00
(qualro bdhões. lreZIIrlllaS e ~ e quatro nWfhllal.
trezentos e tnnta e sers mrl rears).
Em votação o requenmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam querram
pennanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
A maté11a a que se refere figurara na Ordem do
018 da sessão do segundo dl8 útrf subSeqéiente, nos

eauca

uns
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termos do art. 345, inc1so 11, do Reg1mento lntemo,
combinado com o art. ~da Resolução ri' 37, de 1995.
O SR. PRESIDEN"tlõ (Cartas Patrocímo) - Sobre
a mesa, pareceras que serão hdos pelo Sr Pnmeno
Secretáno, em exerciao, Senador Nabor JúnKlr.

São lidos os segUintes:
PARECER tfl299, DE 1998

Da Comissão de Auuntos Econãmi153, de 1998,
do Seln.._ Pl'l!llidsnte da República submetendo à apreciação do Senado Federal
o , _ do Senhor M6n:io Felsky, para
exercer o cargo de Conselheiro do ConMiho Administrativo de Defesa Econ6miCII • CADE, do Miniel8rlo da Justiça.

cos, sobre a Mensagem ri'
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Eduardo Outra -

Djalrna Besaa -

Jefferson Pe-

res - Pedro Simon - Lúcio Alcãntara - Bello
Parga - Eduardo Suplicy - Levi Dias - Eaperidião Amln- João Rocha.
PARECER N• 3011, DE 1998

Da Comissão ele Assuntos Econãmlcos, sobre a Mensagem n' 154 de 1998,
do Senhor Presidente da República submetei Ido à apreciação do Senado Federal
o nome do Senhor Ruy Afonso ele Sllllfa-

cruz Uma, para exercer o cargo de conselheiro do conselho adminisbalivo de
defesa -.&nica - CADE, do Ministério
da JueiiÇII.
A ComiSSão de Assuntos Econãnucos, em

vo-

tação secreta realizada em 26 de ma1o de 1998,

A Comasão de Assuntos EconãmiCOS, em votação sec.- reaiiZilda em 26 de maJO de 1998,
apreaando o relatóno apresentado pelo Sr Senador
V1lson Kle1nubing sobre a Mensagem n• 153 de
1998, op1na pela aprovação da IndiCaÇão do Senhor
MéiCIO Felsky para o cargo de Conselheiro do Con·
selho AdminiStratiVO de Delesa EconômiCa • CAE,
por 17 votos fiNOráWIB e 1 uma abstenção.

aprec1ando o relatóno apresentado pelo Sr Senador
Vllson Klelnub~ng sobre a Mensagem n" 154 de
1998, op1na pela aprovação da 1nd1C&Çáo do Senhor
Ruy Afonso de Santacruz l.Jrna para o cargo de Conselheiro do Conselho Adm1mstrat1vo de Defesa EconômiCB - CADE, por dezess- VC>tos favoraveiS e
uma abstenção

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Relator: Sel•dDr Yllson Kleinubing
O Senhor PreBidente da Republica, atraves da
mensagem n• 580/98, submete a apreclllÇão do Senado Federal o nome do Senhor Mérao Felsky para
exercer o cargo de ConselhBiro do CADE - Conselho
AdmlniSiratNO de Dei-. EconõmiCB
A 1ndiCIIÇio do Senhor Mércto Felsky tem por
obJBINO completar mandato do Senhor Paulo D1rceu
Pmhe1ro, em face de seu pedido de exoneração.
CUJO mandato flndana em 30 de abnl de 19!19.
Trata-se da um candidato que reúne uma termação adequada a luhção, bem como expenênciB
JUrídiCa e 1ntemaciona~ o habilitam a um desem11a.
penho que o órgão
Assim sendo, co
mos à apreaação e Julgamento desta douta Comissão a Indicação do Senhor
Mérao Felsky, constante da Mensagem em pauta,
em cumpnmento das elllgii'ICIIlS constrtuc1on&Js contidas nos termos do art. 52, 1naso III, alínea f, combinado com o disposto no art. 4° da lei n• 8.884, de 11
de JUnho da 1994.
Sala das Comtssãas, 26 de rna10 de 1998. Pedro Pivll, PreBKfanta - VIIIICII'I Klelnubing, Rela-

Relator: Senador Vilson Klelnubing
É submetida a apreci&Ção do Senado Federal
a 1nd1C8Ção do Senhor Ruy Afonso de Santacruz

tor- Ney Sue--' Leuro Cempoe- Francelina Penlira - Lúdio Coelho (sem Voto) - Ceellclo
MMisner- Osmer Dias- Coutinho Jarge- Jaaã

l.Jma, para exercer o cargo de Conselheiro do CADE
- Conselho Adm1mstratNO de Defesa EconómiCa.
Trata-se de uma 1nd1C8Ção PresldellCIBI, farta
através da Mensagem n• 154198, acompanheda do
cumculum do senhor Santacruz e que revela capaCItação a nível de doutorado na área econãmiCa, o
que o habllrta ao exereiao das funções no orgão em
questão.

Neste sentido, colocamos à apreciBÇão e julgamento desta douta ComiSSão a 1ndicação do Senhor
Ruy Afonso de Santacruz Urna, constante de Mensagem Presidencial em pauta, em cumpnmento das
8XIgênaas consbiUCIOn&IS corrt1das nos termos do
art. 52, lllCISO III, allnea f, combinado com o disposto
no art. 4° da Le1 n• 8.884, de 11 de JUnho de 1994.
Sala das Comissões, 26 de rna10 de 1998 Pedro Piva - Presidente - VIIIICII'I Kleinubing - Relator- Ney Suassune - Laura Campos - Fra.-Jino Pereira - Jaaã Eduardo Outra - Lúdlo Coelho
(sem Voto) - Cesilclo Maklllner - João Rocha Levy Dias - Eepsrlcflio Amin - Bailo Parga - Lúcio Alcãntara - Pedro Simon - Jefferson Pénis -

rn
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Djal11111 BHu - Edulorclo Suplicy - Os...., DIMCoutlnho Jorge.
PARECER Nl301, DE 11118

Dll Com"t"io Cllf Astunlllt Econ6micos, 1Cibre a Men11gem n" 155 de 19118,
do Ser•. _ PI"Midalde da República sub- • l lljnaia~io do Sanado Fedaral
o nome d o - " - Marcelo Praaáplo CIIIWi, .... - - o C8f1IO da Col••u.lro
do Coi-lho Adminialnltlwo de .,.....
EcouOmlcll - CADE, do Mlniatério da Jue-

tit;a.
A Co..-são de Assuntas Econõmo:os, em votação sec:nota rMirzada em 26 de maro de 1998,
apreaando o retatóno apresentado pelo Sr Senador
Vilaon Kletnüblng sobre a Mensagem n" 155 de
1998, opna pela aprovaçio da mdiC8Çáo do &Mhor
Marcelo Procõpro Calhan para o cargo de Conselheiro do Corwelho Adnunostrabvo de Defesa Econllrmca-CAOE, por dezessele 1101os faVOIBvets e uma
abstenção.
RELATORIO

Rei ta. S.•dor v-,._, Klelhiiblng
A Mer-.gem Preaodenc:oal n" 155198 ralare-se
a &ndocação do Senhor Marcelo Procóp10 catl18n
para exercer o cargo de Conselhelm do CADE Conselho Admnist181M> da Delesa Econõrroca.

Acompanha a Mensagem em pauta o cumculum do senhor Man:elo CaD•n que. por sua fonnação turídlca. demonstra qualifiCaÇão adequada as
.--sldades da um órglo de defesa das abvldades
econõmiC&S.

Portamo. colocamos a apreciBÇiio e JUlga-
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O. Com's•'o de Auuntaa Ec anlmlfCia. agbnt • Ma; •-a•m rt' t58 da 1998,
do Senhor .... tidwote ds República sub-

- * à ~o do Se&•do Fedan&l

o._ do ..a- G•I'W"JoM da Ollnlo csrgo da ~idtiM do
Conaelho Admlnistrallvo da oar.. Econõnuca - CADE, do M&msténo da JusiiÇII.

1"11, p1n1 -

A C01msão de Assuntos Ecou6mJOS, em votação secrata realiZada em 26 de ma10 de 1998, apraCI8ndo o ll!lalõho apreaemado pelo Sr Senador Vilson Kle&nüb&ng sobre a Mensagem n" 158 de 1998.
opma pala ~tia lndiCIIÇão do -.bar Gesner Jose de Olive11a para o cargo de Presidante do
Conselho AdmlmslratJvo de Defaa EcouOmca CADE, por dezessele votos favonive&S e uma abstenção
RELATÓRIO

Ft.lldor: Senador Vlleon Klein iiblng
A - da Mensagem Pre&ldancud n" 1511/98,
o Senhor P-ldente da República ~ i apraCIBÇBÕ do Senado Federal a recondução do senhor
Gesner Jose OIIV8In& Filho à piMidêncla do CADE Conselho AdmlniS!IabVO de Defesa Econ6mica.
A II!COndução do senhor Gesner JCIIIé Ollve&ra
Filho. acreditamos, deve-se a sua eJij>eninc;a e capacKiada lnteleclual II"MIJável Atraváa de -.s trabalhos publicados
uma pracupaç6o Constante em manter o CADE atuahzado com os daaaooa
e mudanças que a econorn• globalizada,
nos
oferece

-mos

toote.

nhor Maroelo Proccipio Call18n, conatallle da Mensagem Presldancl81 n• 155198, em cumpnmemo

Desta fonna, colocamos à apreCIBÇão e JUlgamento dos meus nobtas paras, a mdlcação do senhor Gesner José Ol&ve&ra FHho, constante da
mensagem Preaodenc•l n• 158198, em cumpnmen-

das extgênclas COnsflluCIOMIS, contidas nos larmos do art. 52, &IICISO III, ahnea f, cornbmado com
o disposto no art. 4° da Ll!l n• 8.884, de 11 de JUnho de 1994.

to das eXIgências conslilucto1'181S conbdas nos termos do art. 52. &llCISO III, allnea f, combinado com
o diSpOSto no art. 4" da Le• n• 8 884, de 11 da JUnho da 1994.

Sala das ComiSsões, 26 de ma10 da 1998. Pedro PIVII, Presidente - Vllson Klelniiblng, Relator- Ney Su.auM Lauro C.mpos- F - I l no Penril"ll - J08é Edu.rclo Dutn - Lúdio c-lho (sem voto)- C.ailclo 11111......,- Coutinho
Jorge Edu.rclo Suplicy - O._r Diu - D...m1
a-.. Jsffsnan Péra- Pedro Simon- Lúcio
Alc6nlatw lido Plll"(lll - Ja6o Roclls - Levy
D181 - Espsrldllo Amln.

Sala da Com i'o, 26 de maio da 1988. - Pedro Plva, PIMidenta - Vlllon Klelniiblng, Relator Ntly S n = - - Llouro c.mpoa - FrM lloo Pentlnl - Lúdio Cnlho (sem voto) - Joeé Edl ardo
Duln& - Coutinho Jorge - Edullrdo SUpllcy - Djlll11111 a - - Jefloli- ..... - Pednl Simon -IAcio Alcil,..a- a.tlo Parp- l.llvy Dlal- E p nl-

mento desta douta Com&ssão a mdiCIIÇãO do se-

diao Amin- Jo6o RoeM - Cee"do ,.d w -O...
11111r D....
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PARECER N" 303, DE 1998

REQUERIMENTO NO 358, DE 1998

Dlr Camiuio de Auu..- Econõmlos, .abre a Mensagem n" 158 de 1998,
do Senhar Presidente • RepúbliGII .......
m:alle Ido à !!preCiação do Senado Federal
o - ã _ . _ . Lúc• Helenll Slllglldo
e Silwl, ~n exercer o e~~rgo de conlhelnl do Conaelho Adminialndivo de De, _ Econ6mlca - CAPE, do Ministério de
.luatiçL
A Comissão de Assuntos Econ61'111Cos, em votação secoata reaiiZIJda em 26 de maro de 1998,
apreaando o relatóno apl8Senlado pelo Sr. Senado
Vilson Kleiniibing sobre a Mensagem n" 158, de
1998, opina pela aprovação da mdocação da senhora
LúCia Helena Salgado e Silva para o cargo de ConselheiiB do Conselho Admimstratrvo de Defesa Econbmica - CADE, por dezessete votos tavorave1s e
urna abslençio.

Senhor P1es1dente,
Nos termos do art1go 281 do Reg1mento Interno
do Senado Federal, reque1ro a dispensa de 1nterstí·
CIO e p19VI8 d1stnbu1Ção de avulsos, para Inclusão
em Ordem do 018 da MSF n• 153/98, que 'submete
à apreCiação do Senado Federal o nome do Senhor
Mérc1o Felsky, para exercer o cargo de Conselheiro
do Conselho Adm1n1strabvo de Defesa EconãrniCil CAOE. do M1n1sténo da JustiÇa". (Parecer n• 299198)
Sala das Sessões. 26 de ma10 de 1998. - Se·
nador Vilaon l<leiniiblng.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patroc1n10) - Em
votação
Os Srs. Senado~es que o aprovam que1ram
permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado
Aprovado o ISQUenrnento, a mstena a que se
releR! figuralá na Ordem do 018 da pr6XJrna sessão
dellberatiVa ord1nána.
O SR. PRESIDENTE (Calios PatrocíniO) - So:
bnl a mesa, requenmento que sera lido pelo Sr Pn·
me1ro Secretáno em exerc1cro, Sanador Nabor Jú-

RElATÓRIO

R ' • "· Senlrdor Vilaon l<leiniibing
A Mensagem P11111idenclal n" 158198 submete à
&pf8CIIIÇilÕ do Senado Federal o nome de LúCia Helena Sai!Pdo para ser racondUZida ao cargo de Consalheua do CADE • Conselho Adnu-.vo de Delesa Econ6miC&.

T.--se

de dar contmuldade a um trabalho
profícuo, resultado da expenêiiCIIl e capacidade profissional jli demonstrados por esta eor-lheua, CUJO
mandato teve seu mício em maio de 1996.
Cabe, portanto, à apreciação e julgamento des·
ta douta Comissão, a Indicação de LúCia Helena Sal·
gado, abjalo da Menaagem Presidencial n• 158/98,
em cu..., manto das GICigências consbiUCionaJS contrdas ,_termos do arL 52, ii'ICISO III, alínea f, combinado com o disposto no art. 4" da La1 n" 8.884, de 11
de )UilhD de 1994.
Sala da Cou ão, 26 de maro de 1998. - Pedro P1n, Prasldente - Yll8on l<lelnQblng, Relalor -

Ney s.
,... - Uu1o C1Jmpoe - Francellno Pe:
l'llinl- ..lae6 E~ Dulnl - Lúdlo Coelho (sem
voto) - Coutinho Jarge - Pedro Simon Dias - Djlllma a-a - Eduwdo Suplicy - JoAo
Rocha- Levy m.- Ecperidlão Amin - Bello
P-. -JetrwoMM Peres- C.aildo Maldala'- Lú:

o-

elo Alcilutan.
O SR. PRESID=E (Calios Patrocinro) - Os
parece1es lidos vio à
IC8Ção.
Sable a mesa,
merto que será lido pelo Sr
PI• aa; o Seaetáikl em acercício. Sera:lor Nabor Júnior.
É lido o segu1nte:

OlOr.

É lido o segu1nte:
REQUERIMENTO N" 359, DE 1998

Senhor Pn!Sidente,
Nos termos do artigo 281 do Reg1mento Interno
do Senado Federal, reque1ro diSpensa de 1nteiSiícro
e prév18 dlstnbulção de avulsos, para Inclusão em
Ordem do 018 da MSF NO 155198 que "Submete à
apraaação do Senado Federal o nome do Senhor
Marcelo Proc:ápro Callien, para exeiCSr o cargo de
Conselheiro do Conselho Adm1niSirabVo de Defesa
Econõ1111C8 - CADE, do M1n1&téno da Jusbça". (Pare:
cer n" 301198)
Sala das Sessões, 26 de maro de 1998. - Senador Vll8011 Kleiniibing.
O SR. PRESIDENTE (Calios PatrocíniO) - Em

votação.
Os Srs Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado
Aprovado o requenmento, a msténa a que se
relere f1gurará na Ordem do Ola da próxima sessão
dellberstNa ord1nána.
O SR. PRESIDENTE (Calios Patrocínro) - So:
bre a mesa, requerimento que sera hdo pelo Sr. 1°
Secretário em exercicro, Senador Nabor Júmor.

É l1do o segu1nte.
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REQUERIMENTO N° 360,DE 11118

REQUERIMENTO N" 362. DE 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do art1go 281 do Reg1mento Interno
do Senado Federal. raque11o a dispensa de lnlenltíciO e previ& diSlnbuiÇào de avulsos, para 1nclusio
em Oldem do D1a da MSF N" 154198. que "submete
a ap18C18Ção do SeriBdo Federal o nome do Senhor
Ruy Alonso de Santacruz Lima, para exen:er o cargo de ConselhenQ AdmmiSlratiVO de Defesa EconõmiCa-Cade, do Mimsteno da JusliÇB". (Pai8Cer n•
3001911)
Sala das Sessões, 26 de ma10 de 1998.- Senador ViiHn Kllllnilbing.
O SR. PRESIDENTE (C&IIos Patroc1n10) - Em

Senhor Presidente,
Nos termos do artigO 281 do Reg1mento lnlarno
do Senado Federal. raque1ro a d18p811sa de i-.stíCIO e prévia diSinbull;i.o de avulsos, para 1nclusio
em Ordem do Doa da MSF n• 158198 que "submete à
aprecoação do SeriBdo Federal o nome da Senhora
Lúci& Helena Salgado e Solva. para exen:er o cargo
de Conselheora do Conselho Admonostra!M> de Defesa EconOmoca - CADE. do Monosténo da Justiça• (Parecer N" 303198)
Sala das Sess6es, 26 de maoo de 1998. - Senador
Kleinlibing.
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patroc1noo) - Em

volação.
Os Srs. Senadoles que o aprovam queiram

votação.

permanecer sentados. (Pausa )
Aprovado.
Aprovado o raquenmento. a matána a que se
relent ligurani na Ordem do DI& da próxma .-são
dallberatnta ordinéna
O SR. PRESIDENTE (C&IIos PatrocíniO) - Sobra a ,_.., raquenmento que sera lido pelo Sr. 1°
Secraláno em exen:íCIO, Senador nabor JúniOr.

vu.on

Os Srs Senadores que o aprovam queoram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado
Aprovado o raquenmento, a rnaténa a que se
ralete hgurara na Ordem do Ola da proxma sessio
deloberaiiVa ordonána.
O Sr. Garlos PatrocmJO, 2" s-.tario,
deixa a cadeua da ptallldlnt:IB, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.

É lido o segumte.
AEQUER. .ENTO N" 311, DE 11118
Senhor Presidente,
Nos*"- do artigo 281 do Regmento Interno
do Sanado Federal, raquaro a diSpensa de
CIO e plévla dislribu!Çio de avui&M, pera inclusão
em Ordem do Dia da MSF N" 158/98 que "llllbmale
à apoac18Çio do Sanado Fedenll o nome do Senhor
~r Joú da OIN81ra, para exercer o cargo de
P1Widenle do Conselho Admnslrabvo da o.lasa
EconOnnca - CADE, do MIIIISléno da Justiça". (Parecer n" 302J98)
Sala das Sses'.ias.26 da ma10 da 1998. - Senador w.an Klollililb...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínoo) - Em
volllção.
Os Srs. Sanadoras que o aprovam qU81ram

..-r-

permatla* -.lados.

(Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o raquenmento, a matána a que se
ralera figunuá na Oldam do 018 da próxima ..aão
dellberatnta ordlnéna.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc11110) - Sobra a meaa. raquenrnento que selá lido pelo Sr. Pnmatro Secraláno em 8xefCICIO, Senador nabor Jú·

mor.
f:. lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jún10rl - Concedo a palavra ao nobre SeriBdor
Patrocl1110.

ca-

O SR. CARLOS PATROC(NIO (PFL - TO.
Pronuncoa o seguinte diScurso.) - Sr P...aanta,
e Srs. Senadoras, a ConllllluiÇio em vigor, a
mesma
Magna que tem entre os _ . CIIICD
fundamentos a ctdadanaa e a dognK:Iade da pesaoa
humana. assJnala. como pnme~ro obJ1111W da República brasileira, "construir uma SOCI8dede lnmt, , . e SOlidária" (art. 3", 1). Tam usertos, entre oullos,
nortellllll todo o texto pelo qual se deve pautar a VIda
S~.

carta

I'IIICIOI1al.
Entratanto, lndapendenle das leis e das - . .
ções dos ~. o anallabebsrno cormua
conclenBndo m11h0es da crianças e J0Y8f1S a um fulu.
ro da 1111Séna. Além disso, estima- em 3,5 11oll6se
o número da 11181~ da 14 anos que trabalham no

Bras11, dentra - · rnudllll, prallcamenle - ·
a111da cumprem J001IIda da até 12 horas por dlll.
Entnt aqueles que freqiientam a escola, a eva-

são e a rapelêncoa oondanam milhares ao dlamado
"anaHabetiSmo e retomo": ISto é, a perda PIOIJIHSNB
do conheclmenlo e das habdldades adquiridas nas
senas 1n1C181S.
A grawlade desses fatos sam dúvida pniOCUPil
os govemantes e a soaedade em geral, po111 compromete ondalcubvelmenle o futuro de qualquer na-
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ção. Por essas razões, 1n1C1atJVas mentónas têm s1do
deserJVOivldas, tanto em ãmb1to estadual quanto mu·
me~pal; ~umas bem-sucedidas; vánas logo reJeitadas, por' serem d1spend1osas ou não apresentarem o
esperado retomo.
Sr. Presidente, nobres Colegas, observador
atento e entuslllSia de uma dessas raras expenênCJaS posmvas, venho a esta tnbuna deixar regiStrados os aspectos ma1s destacados do PITJ}eto PIOflelro Mmm, cnado em março de 1989, pelO Governador
S~que1ra Campos, em qu1nze Mumc1p10S do Estado
do Tocantins.
Sabemos que em todas as Unidades da Federação ex1ste um expressiVO cont1ngente de cnanças
e adolescentes pnvados de suas legibmas oportunidades. Esse tem sido o grande desafiO de todos os
governos estaduaiS e também da esfera federal
A s~uação não podena ser outra no Tocant1ns
- Estado recém-cnado, a1nda construindo os aliCerces de sua vida SOCioeconOmiCB. Para lá acorreram
milhares de famll~as de ba1xa renda que só possulam a esperança de melhores d1as. Tambêm lá
constatou-se a urgência de um proJeto que promovesse a Cidadania, a democracJB e a 1nclusão desses menores na comunidade.

Desse tnpe - Cidadania, democracia e 1nclusão
- nasceu o Projeto Pioneiro Mmm, 1mplantado pela
Secretana de Trabalho e Ação Social do nosso Estado. Essa dec1são pohbco-soc~al do governo tocantlnense contou. desde o IníCio, com a parhc1pação e o
apo10 da SOCiedade CMI em seu ob]811Vo de benefiCiar, pnontanamente, os 1nd1víduos de ba1xa renda e
aqueles que Já se encontram em situação de nsco
pessoal e SOCial.
De •niCIO. atenderam..se Cinco mil menores em
qu1nze muniCípios. Atualmente, o pro)eiO abrange todos os 139 MuniCID""'Cntlnenses, propo~eJOr.an
do a 30 rtlll toWns a
des que contam com o
apeJO de pedagogos, miiUres, assistentes SOCiaiS,
agentes de saúde e agrOnomos, entre outros técm-

cos.
Em obediência ao Estatuto da Cnança e dos
Adolescentes, o protelO ê dlngldo aos menoJeS de 7
a 14 anos de Idade, envolvendo as respeciiVaS famí1188, contanto que recebam menos que doiS salános
m1mmos mensaiS - exJgêncJa contida na le1 Orgãntca da AssiSiênc1a Social.
Outro pre-requ~o Indispensável e que toda
cnança ou adolescente que partiCipa do projeto freqüente regulannente uma escola púbiiCB formal, em
holálio dderente das atiVJdades dos P1one1ros M1nns.

1~1

Como estímulo, cada menor recebe, mensalmente, urna bolsa de complementandade, além da
refeiÇão d1ar1amente serv1da; enquanto a respectiVa
famn1a tem a d1sposlção uma cesta básJCa mensal
Cada nucleo tem do1s onentadores pnnCJPals, o
lnspetor PedagogJCO e o Instrutor Mllrtar, responsaV&IS pelo acompanhamento escolar dos partiCipantes, JUntamente com os paiS, além das at1VIdades pedagogicas e adm1mstra11Vas que deserJVOivem.
Sr. Pres1dente. nobres Colegas, do ponto de
VIsta da educação formal, procura-se garantir, a todos os envolVIdos no Pro1eto. o acesso à educação
de qualidade e a permanênCia na escola, alem de
aumentar o rendimento escolar, med~ante atiVIdades
de reforço
Deve-se ressaltar que. em um Pa1s CUJO índiCe
de anaHabet1smo e sem1-analfabet1smo é alimentado
pela evasão e pela repetàncJa. esse acompanhamento pedagógico de 30 m1l educandos, por SI só, Já
1Ust~1cana o custo f1nance1ro do Projeto. É bom salientar, Sr Presidente e nobres Parlamentares, que
30 m1l é um numero s1gnd1CBt1vo de cnanças atendidas no nosso Estado, porque é um Estado a1nda de
baixa densidade demografJCB.
Entretanto, senhores, a expenênc1a do Tocantins e mwto mats ambtaosa. Oferece, também, atMdades exttacurnculares que atendam às asporações
dos alunos, contnbuam para a SOCiabilidade dos
mesmos e desenvolvam a cnatMdad~.
Por me1o da d1stnbulção de merenda escolar,
procura elevar o nível nutnCIOnal dos atendidos, ate
alcançarem a mêd1a naciOnal
As pratJCBS desportivas em varias modalidades
favorecem o 1ntercãmb10 e a reaiiZSÇão de torneiOS,
campeonatos e compebções 1nterescolares, concorrendo para a SOCJaiiZBÇáo dos educan:ios por me10
do esporte
Ao esbmular a par11c1pação dos paiS no processo de educação dos filhos, o Prqeto PJOnetro M1nm
fortalece a Integração escola-comunidade em todos
os muniCípiOS. Essa pa1C8118 posiiiVa permrte, também, que as famnJaS &ef8m 1ncentn1adas a partiCipar
de pro)etos de auto-sustentação e geração de renda
contnbumdo, ass~rn, para o apnmoramento da qualtdade da v1da fam111ar.
E perfeitamente compreensível, Sr"s. e Srs.
Senadores, que um Estado JOV&m como o Tocantins,
preludJCado pela omiSsãO do Governo Federal quanto aos repasses constllucJOnalmente previStos quando de sua cneção, não diSponha dos equtpamentos
e Instalações necessánas a um Pro)eiO de tamanha
envergadura Em alguns muniCípiOS falta pratiCa-
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mente tudo. Todas as carência&. no entanto, são supndas, na medida do possível, pela cnaiMdade e
pelo entusoaamo dos pan:eoros, govemameniiiiS ou
nio, envolvidos no PI"OIIIIO.
Sr. Pn!Sidente. Sr"s. e Srs. Senadores, o Projeto Poonetro Mmm "prevê onvesbmento concreto no
desenvolvomento da ontãncoa e da adolescência e na
melhona da sua Situação socoal e educacoonal" Por
osso, a ação educatiVa enfoca a cnança e o adolescente, "de per so", corno um ser tolal, levando em
conta tanto a ondMdualldade quanto os papéis socoaos que cada um deles desempenha
Nobres Colegas, 30 moi menores carentes têm
rac:ebodo onentaçlo e apooo do ProJ81o Pooneoro Monm. São 30 mol crianças e adoleScentes que, em eslrella ralação com a famiha, a escola e a comumdade, adquoram deede cedo noções básocas de hogoene
pessoal e ~. habilidades necessanas à VIda
em socoedade Ao onvéa de lreqüentaram a escola
do cnme e de apranaerem os vi~ e os hábitos
pemiCIOSOS da rua. entram em contato com os valores moraos e SOCIIIis básocos: a alebvodade, a soloclanedade, o respeito ao outro, a comunocação, a argumentação ""'Apesar dos resultados Já obbdos. os lécnicos
envolvidos no PTajeto avaloam-no permanentameute,
buScando sempra o apnmorarnento, o melhor a ser
olaracodo aos seus JOVBns. São 30 moi menores carentes que, no Tocanbns, desenvolVam o seu potencoal Sio 30 rnl cidadãos com os qu11111. em blave, o
Estado e a Naçio pcderão contar, como membros
lqUSiados e produtJvos da SOCH!dade do século XXI.
Era o que eu linha a dozer, Sr. Presodente.

possam as suas cnanças estarem frequentando a
eacola.
Trata-se de urna onocoatova por parte do Governo do Estado de Tocantons que, conforme V. Ex"
mencoonou, esta se expandondo gradualmente, aonda
não abrogou umversalmente o Estado de Tocantons,
mas na medida que o fizer sogndocará algo muoto omportante. Ho1e são Unidades da Federação que
como Unidades ou corno Govemos destas Unidades
têm proJIIIOS nessa don!Çio. podemos contar o Govemo do Dlstnto Fadelal que tem o P10f81o BolsaEscola, de oniCIBIIva do Govemador Cnstovam Suarque, do PT, no Estado do Amazonas e no Estado de
Tocantins tanto o Governador Amazonono Mendes
quanto o Gowemador Soqueora Campos onocoaram
proJ81os que dizem respeoto a propocoar às tamlloas
carentes um complemento de renda, em Tocantins,
ralacoonada à educação; no Amazonas a todas as
famRoaa - por enquanto. na ragoão de Manaus - que
não atongem determmado patamar de randa.
Tambem ha o Estado do Espinto Santo, porque lá o Deputado Estadual José Baooco e toda a
Barocada do PT ap.-ntaram o Projeto de Galanta
de Renda Monoma que foi sancoonado pelo Govemo
Votor Buaoz e que estã sendo ornplementado.
Eu gostana de meiiCKINlr que hoJ& há 32 mumcipoos que JB estio edotando p10j810S nessa dlnlção.
É omportante saloentar que aonda ontem, em Recife,
numa raunoão do PFL. a sua do~ ap.-.tou a
nova proposta de polltoca social para Brasil. destacando que o PFL paasa a oncorporar, como pette do
seu programa, a proposiÇão de urna renda minorna.
O proj&lo, onclusove, refere-se a Programa de Renda

Dunmle o discurso do Sr. Carlos Patrr>cltvO, o Sr. Nabor Júmor, deura a cadBinJ da
fJl8Sidlllcl8, que e ocupada pelo Sr. Edusr-

Sr. Presodente, nos doas 27 e 28, es1an1t atandendo ao convrte do Prasodente da Central únoca
dos Trabalhadoras, Vocenta Paulo da Solva, que estará realozando no Centro de Convenç6es da Cidade
de Petrolma, um sernnário para diSCutor as soluçiles
para o problema da seca no Nordeste. Esae . terá onicoo às 10h com o terna. A Seca e o Movimento Social. As 14h30mln, será discutido Otagn6stlco e
AltematJVa, com uma ,._.. em que partJcipalão os
Prolessores AZJI& Ab'saber e Manoel Conta.
O PreSidente Vocente Paulo da Silva chese que
estava me convidando exatamente porque a Central
Unoca dos Trabalhadoras, o Movimento dos SemTerra e a Contag consideram que, para enlrantar o
problema do flagelo da seca, dever-511-18 onsti!Uor
com urgêncoa o Programa de Garantoa de Renda Minorna Há poucos doaa, em entrevosta a Boris Casoy,
o Prolessor Azos Ab'saber saloentou que era ornpor-

doSup/lcy.
O Sr. Eduatdo Sup/lcy, deiXB a cade•ra
da prasldlincla, que é ocupada pelo Sr. carIas Patrot:imo, 2" Sectetáno

O SR. PRESIDENJE (Carlos Patrocmio) - Corocedo a palavra ac I'IObnl Senador Eduardo Suplocy
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP
Pronuncoa o seguonte doscurso. Sem revosio do orador.) - Sr. PI8Sidente, Srs. Senadores, eu gostana
de lazer uma ralerêncoa ao PI"OJ8Io P1011e110 Monrn.
no Estado do T ocantons, que representa também
uma das modalidades de vanações em torno do ProJ81o de Garanba de Renda Minoma, vosando complemenlar a remuneração de famoltas carentes para que

o
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tante se IIISIIIU1r com emergênciB, relaclofl&ndo-se
ao pmblema da seca, o Programa da Garanba de
Renda Mlnima.
No dl8 27, estaremos nessa região afalada
pala saca a, no dl8 sagumte, diB 28, faremos a viSita
ao muniCípio afalado nas proxnnidadas de PetrolliiB,
para poder COI•'Iacer I118JS de pariD os problema do

Nordasla.
Por - . . razão, apresente• raquermento, nos
tannoa do art. 13 do Regimento lntamo, com radação dada pala Resolução n• 37, de 1995, do SeMdo, para que seJB consoderada corno mssão pollbca
da 1nterassa parlamentar, da interessa público, nos
das 27 a 28 do corrente mês, quando astanH partJC;.
pendo, a corMte da CliT, da semnáno, em Petrollna, para apn11181'dar dl8gnós1JCo sobre o problema da
saca do Nonlasla a allamabvas para solucioná-lo.
Sr. PIMidanla, 111111 à tnbuna hOJe para falar
elas Iniciativas que se desenvolvam no Brasil, mBIS
aepacilicamanta sobra um Instrumento que oon81deRI dos mais n!lavanlas para melhorar a distnbuição
da randa, anadJCBr a pollleza e compabb1bzar o

ci88CII1IIKIIO da acoo1011118 com o melhor cAI8Cimanlo
das oportunidades da amp1ago.
Raf•cr.na és axpanêiiCIIIS da mJCRJcniddo ou
cnlddo popular prabeada• pelos Bancos do Povo.
Segunda-feira, aa1iva no Teatro MuniCipal da Santo
André, onda o P1afailo Celso DaniBI, Juntamente
com a D118Çáo do BNDES, da Caixa ECOIIllmica Federal, da Asscx:IIIÇio Comai'CIIII a Industrial da Santo
André, do Sindlcalu dos MatalllrgJCOS do ABC a do
Sindicalo dos Bancários, lnBUgURIU Um& organzação da intaraaaa ~ danomirl&da Banco do
Povo da Santo André - o crédito solidário.

"O QUE t: O BANCO DO POVO DE SANTO
ANDRt:?
O Banco do Povo é uma ONG - OrganiZSÇio
Nlo-Govamamanta, que tem o c:arálar da cooiCIIdel
amp~ aos traballadoras capazes da - - r
atividada geradora da renda.
PARA QUEM FOI CRIADO O BANCO DO
POVO?
Pare atendar pequenos a médiOS empreenda-

docas da nag6aos
-

Já astabalaados

há pelo menos

, . _ a também cooparabVas da trabalho e

pRICiuçlo.
COMO CONSEGUIR EMPRt:STIMO?
Basla se d1ngir 1110 posto da atendimardo do

Banco do Povo a

faz1!r o cadastro.

DepOis disso, o

aganl8 da créddo vai luar a anélisa do cadasiRJ a
vwilicar se nlo há rl8da que daaabona o c l - no
SCPC (Se1V190 Canlnd da Protaçlo ao Cn!dllo) ou

113

no SERASA. O agerlle da craddo também V8l visdar
o ampreand1rnardo para conhecer as _,Idades
do nagóclo, o mareado onde está operando a o método da aval para dar parecer técniCO.
FINALIDADE DO CRt:OITO
Os 18CUISOS deverão ser utilizados fl8 compra
da mereadonas. maténas-pnrnas, fenamentas. máqulf18S novas ou usadas para asbmular os nagóc:los.
Toda a ação lava no máximo 1O (dez) di8S.
MODALIDADES DE CREDITO
1. F"mant:~~~menlo para capda/ de g110: podara
ser flnanaado até 100% de capdal da QIRI, de
R$300,00 (trezerllos rea1s) a R$5.000,00 (cmco m11
- 1 Fonna de pagemerdo: mensaiS sem carânciB.
2. Financtamento para mii8Siimsnlo fixD: poderá ser fmanc~ado capdal para lnvesbrnarllo fiXO desde
R$300,00 (trezardos reaiS) a R$10.000,00 (dez mil
reais) . Forma da pagamemo: mansa1s com carência
máxima da 03 (!lês) mesas.
3. Cooperatlllas e outras fotmas de asSOCiaçjo; l111111e máximo da R$25.000,00 (Wlla a cinco m11
-1- Fonna da pagamerdo: rnaiiSSIS com carência
máxima da 03 (!lês) mesas para opaJ89ÕBS da ln-

vasbmento foco. •
Há um aspacto axtramamanta lllleraasanta. O
micRJCrédiiD está assOCIBdo às cooparabvas. São
assas as formas da pRidução que devem ser lriCBnbvadas para pRJrnoVannos orgamzações que, por sua
nalunlza, melhor diSinbuam a renda a a riqueza em
nosso Pais.
"4. Prazo: até 12 mesas, com prestações fixas.
POLITICA DE AVAL
A~~a/ SDIIdálio: fiança que garanta a cobertura
da crédito da mambRis do Grupo Solidário.
Awrlista com ComptoVIIÇ4o de Renda: o avaliSta deverá ter, por exemplo, no minimo, 01 (um) ano
da carteira assmada fl8 mesma emprasa.
A1if1nação Flduciáda: o aval é um bem alienávai, ou seja, bem ou patrim6mo corno garantia da
&q~~ástimo.

ONDE t: O BANCO DO POVO?
Rua Alm1ranta PIOióganes, 290 - 1° andar BairRJ Jan11m - Santo André.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Da segunda a sexta-feira, das 1Oh és 16h. •
O p10[810 tem a paiCBna da Assoaação Comai'CIIII e lndustnal da Sarllo André, da Pralellura, do
Sabraa-SP, dos Setrans, do SindiCBto dos Bancénos
do ABC a do SindiCSio dos MatalllrgJCOS do ABC.
Na reunião, estava p~ase1 da a Dinllora da área
da Dasanvolvimanlo Social do Bndes, a quem soliCItai que ma mfonnassa sobra o PRJgrarna da Créddn
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Pmdubvo Popular do Bndes, e ela me onlonnau que

Jll h6 23 Olganlza(Xies Não-Govemamentals ralaclonadas .a l!lncles' Solldérlo; am 1B mur-.:ipoos eslio
funcionando . . . , . . . _ do Bndes Tlllbalhellor •
do Fundo Es1adual da Bahla: aa d~mB miCiabvu poode crédilo popular no Bnls~ alo, raspectivanwnl&, o BRB-Trabalho, aqUI, no Di81nto Fedetal, e
a 1111p111iêo ICI& do Poo1DSol, em P011o Alegra.
No Dill1rilo Federal, Jé foram lellaa ITIIIiB de
3.000 Clliib•••çr..., com um 1o1a1 de
em, . _ . . d e R$4,1 mlhõea, e o número da inadlmpllncoa 1em lido baDID. Eae progiBIII&, JU1110 com o
Balsa E cDia, o Pnwe e outJOs. wm conlribuilldo
pana mroonu a 1Ãhi8Çio de delamprego no Ola1riiD
FedaniL
Da mesma 11111118ira, há prognunas semelhan1811, que VOU &qUI IIOmln&r. O Cellpe, no Estado do
Plri; o Caixa do Povo, no Cemá; o Cape, no Rio
G181ida do Norl8; o Cellpe, na Paralba; o Cellpe, em
Peinambuco; o Ceape, em Sergp; o Banco da MuI'IBr, na Bahia; o Ceape, na Bahia; Caape em lpallnga, Mina a.-; a ltllplllilncia do Cnldlsol, em VIIÓrill; Caape, no EaplriiD Santo; o Faap e o VMl
Cled, no Es1ado do Rio de Janeiro; o Banco do
Povo, em Slo Joá doa Campos e am Santo Andlé,
em Slo Paulo; o Caape, em Goilnia e Rio Vania,
em Gol6s; a CM& do Empeendedoi, no P818116; o
Banco da .....,_ no Paraná; o Blusol, em Uqlle; o
POiiiAOI, em Porto Alegtr, e o Ceape, no Rio Grande do Sul.

18CU,_

Slo ~-lmPOJ1anlall.
~ que o Programa de CrédiiD PIOduiNo
f>o!x*r do a.... 1em apmvadas, em tar~MB de
ope;açiles am CIUI8ira, Portoaol, Viva Ci8CI, Rede
Ceape - Olgar!izaçfies Nio-Govamamenla
,_ Eiiladoii cdadaa. O Banco da Mulher, FAEP e o
BIIBII amnam 11111 1olal de R$10,9 nililies jé am-

ll'W18dos ~18daa em análiae. lenXJ8 R$4,5
~ na Caixa do Povo, na Casa do Empi-idedor e no V1116ri11 Credlaol. Em per&piiCtlwa de CIIIIO
p r u o , - em SaniiO André, FAEJ, lpebnga, Rio
V81da e Llijas. Em perspa."IIVB,- "'--u. Belo
llonzu &, Otgape, CaqJo Mourão, Curlliba, Mollaorõ, Nldal, Pebopólis, Rio Claro, Rio de Janeiro e Sio
Bernardo do Campo.
O 1olal de IOdas aa operaçiiea, enlnl apiOVIl·
das, enquachdas am anáiBe, em p8f8p8CIIvas de
c:ul1o pram e em pelllpeCbva, 6 de R$26,1 milh6lls
Hillllnib6m aqu1 a l8laçio das olala de caP~d'blçeoacii"io da agen~a de cr6dno, que in11 . _ ao
.... pr.l11U11C181118n.

Quero, entratanto, -.altar que assas ...._
polldiVas consbluem alllda 11111 pingo d'égua, pmque I8CII..-nte lizemoa um pnxu!Cia1'J181110. ~ que, .dps dBJ&iiibolaae· -do
BNUES paua miCrO, paquanaa e rn6dias 81T4H
1,
em 1997 - S8J11 com racursos próprios ou do FATapenas 2% do 101111 foram racebldos por amJIAISIIS, undo que 95'll. deaes daaarnbalsos falam
jhlra rnádiaa e grandes arupNaas. ~ isao
é algo que p , _ aer -rlldo.
Larnbro, Sr. P-idenle. que a expenincia 111Ui10 bem sucedida de IIIICIOCrédiiO foi aquela _.,.,.,
jhllo Banco do Vilarejo, em Bangladesh, dencwninadol
G...._.. Bank, que a ll1iciaiJva do Pnlf
ar
Mohammed Yuaua, que_ deu !)ngetll ao IMo
ço de um S«iho"; ""111fi
of s diaallr;"'llll David
Bomslein. Numa tan:le de 1976, pi0fn111r de
Econom-. que havia eaiUdado ,_ EatadDS Unkloa,
c:ammhando por unw. via em Bangladesh
quando enccw ibiii.O urra mu!Mr bastanle c&IWIIit, que
lhe diBu daseplr 11r o din!IIIO à sobnNivlncia.
Eslava ala fabncando lnlllru....- de bantJu • ga" ' - .,..._ doill callavoa por dia, e, quando o
profBBIDI' perguntou-lhe por que sua ;aH*I. .
.,. IAo baixa. ala socplicou que a única pesaoa que
lhe adJanlawa ... o pniprio fomaceiiDo de
barnlu. Portan10, Clliilpiava mal6ria-pnma par urra
dlfeta iÇII muiiD jhlqU8II& em nrlaç:lo ao preço llnsl e
mal --siUI& cobrir MUS custas.

vas mudO

Pa

·o,.._

O piOfesaor, inic:ialrname, pensou em dar-lhe
algum dinheiro, mas JJI'I&ginou que ..U. "*"-*
. . . . , _..... POIIIa~. ~ com
. . , . alunos, diase da idéia de constilulr um bllnc:o
que pu~JIII ..,..._.. racu.- ~ a
grupos de CifiCIO mulhll- jhllo nwnos. Aalim, desenvo111eu-se, desde 1978, o Banco do Vlanljo, que
sJcançou extraordiiWio • . - . 1endo coniiiiUfdo
pana que, rum ,..rs laiNián bastante patn, onda
grande par18 da populilçio é exlnMn&rrianlll - - ·
pud ar haver um tlaaanvot.limento muito .....,__
ssniB e IIIIUd6vel.
Por razão, recomendo a lodos a leilura
desse IMO e o acompanhamento da p8I10 daaaas
eapat iênci&S. Espero que, em 1998, a prapciiÇio de
deeambolsos do BNDES para micro, ~ e
médias empi886S ..,.. muito ma• ralavanta do que
o foi em 1998.
Mullo obrigado, Sr. Preaidente.

DOCUIIEIIT08 A QUI! SE HENiiC
O SR. EDUARDO SUI'I.ICY Elllllllll'fiO.
NUIICIAIIErnD:
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CRéDITO SOLIDÁRIO

SAIBA O OUE É
ECOMO FUNCIONA
"

~
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MODALIDADES DE CRÉDITO

O OUE É O BANCO DO POVO
DE SANTO ANDRÉ?
OBan!o do Povo 6 111111 ONG • Olpizii!IO NIIIGcMir1111111111111,

que IIJII Dc116181 de clllll6tlar ~ GDSimWufcns

capazes da IXII!IIIIIiwladl garadom de R

PARA QUEM FOI CRIADO
O BANCO DO POVO?
I'1Ja a1end111 pa.-nos am6dios ....,...~~~~dores da aeg6!ios 16 esiGIJaleado! hll
palo menos 06 (Sais) meses a, kJIIhim,!OIIp8IUIMs de hlllaDio apiQOO!fO

1. Flnladalalllo para caphll de giro: poder61B!Imone~odo olé I00% do
IGfJIIol da fil/V, de RS 300,00 ll~t~zenlos 110~1 oRS 5000,00 ldoco mj 11111sl
f0111111 da pogomanlo. 1118115015 sem Clllfnllll
2. Fhludaalllll paralllvesllmenle Rxr. padal6 serl1111111dodo coprlol p11111
IIIV8lhnlo lixo da RS 300,00 llrezenlos reDil) oRS lO 000.00 (dez m1l
111111) fllii!IO da p11(1111111111o me115111 com collftdo m6xlmo de 03 (nlsl meses
3. CIOperallvas e aulras 11111111 de •ssoda!lla: lnnrle moXIIliO de
RS 25 000,00 l~nla ecrl1lo milreOISI, formo de pogomenlo men!OIS com
cartncmlllllx11110 de 03 l11lsl mesas pmo ope!UIIIM de rnveslrmenlo hao
4. Prml al6121do!el meses. com pmsiDII!es ftxos

POLITICA DE AVAL
COMO CONSEGUIR EMPRÉSTIMO?

lnl Sllllfrllr. -

BUlia se rlrfl oo po,slo da olenlhnlo do llanal do Favo alaz11 omdosho
lltpGfs dllso, oagellle de crttlilo 1111 f1lltl olllllllsa do mdosllo avanlimr se
l1llo hllu que desabaRe Oclienft IIII S(P( {SIM!o [IIIIKJI de l'folello 00
CrtliloloonoSml Ooganlt da at.ilo loll1li*n 111111S1lar o-.eendlmaftlo
pamlanhu as l18llllidades do nag6do, ol1lll!lldo onda lllhl
..-a omModo da IMII, para dlr plltl!ll6mím

FINALIDADE DO CRÉDITO
Os -

deVIdiD !11 uldizados llllllllllpnl de IIIIKDIIanos,

maNnos-pmnos. IIIJIIIIIIIIIas. ~novas ou U!lldos pam eshnlllar
os aeg6!ios Talla a ap1a leva no m6xlmo lO ldtzl h

que tpUAII acobartrn de atrilo
de men8os do lirupo Soldena
Awallsltlom Cn!pN,._ Rlll4c oovolrsto lem de ler, porerremplo.
no mlnino 01 (um Iono da IIJIIeiiU IISSIIIOIIu no mesmo empresa

a

Ale••sio FWudirla: oIMII6 11111 bem oben6vel. ou leJO.
bem ou polnmOnio como goranliu do IIII(JiisllmD.
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ONDE É O BANCO DO POVO?
Ruo Alm1111nll ~- 290 ·1 1 111111!Jr • B!Jrr10 Jllllrm Sonlo André

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
De segundo ose.xlo-ferro. dos IOh 6s 16h
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FOLHA DE ROSTO DE FAC-SIMILE
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SeNidar.
Conforma combinamos af ll8tlo • ..,~ lléta• aoble o andamento dO Programa

de CrêclitO ProduiMI Popular ao BNDES.

Estou ê •ua dispoaiçio para q~ •a'q•'81' informaçlo adicional
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RESULTANTESIANO:
10.7HIMIO
• TOTAL RECURSOS:
R$ 33,1 milhlletl

BNDES SOLIDÁRIO
(230NGs)

BNDES TRABALHADOR
(FUNDO ESTADUAUBA18 MUNICIPIOS)
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PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR - BNDES
BNDES SOLIDÁRIO - OPERAÇ0ES EM CARTEIRA
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REQUERIMEN.TO

-

Requerro, nos tennos da lll1igO 13 do.ReamãniD lntemo, com a
reda_ção lfada pela Resoluçio rf' 37; de

-tt95,_ do: Senado Federal, sejll

considerado como l'l'll8lão politica -e de interesse padanlelllal os "dias 21 .a.

ão corrente mês, quando estarei pal1iclpandG.- a conviia da Central Ú"nica dos
TrabalhadQI'eS, na Cidade de_ PelrDIIna - PE.- dfa sermnário onde-apresentado -um diagnóstico. sobre
diseulldas

altematrvas -para

senr

o problema da seca no Nordeste e

solucioná-lo.

Serão

rear.zadas - visitas

a

muilicipJOs afetados pela seca piólcimos de Petrolina.

Sala das Sessões, em 26 de ma10 de 1998.

Senador Eduardo MMarazzo Súplicy
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TRABALHADORE

-sãa_J.>aulo. :!0 de maaa de 19!18.
lima. Sr.
Seaildar !duilrdo Supli~

e 28 de maica. ~ ,..Hpm'a 110- cea~n~ .de .coaveaçller-da cidade
de PetroJiaa-- PI. 11111-.-idrio pua discutir- salqães ...-."ci problellla da sec:a 110
l'fiiS dJu %'1

aanfene.

Dia Z.'1ia!

91100 -Alienara~

IOhoO- A seca e o mavillleam saem

CDTIMSTICO.NTA_GlaJO- Dlapóllico e allemalivu.
Pnat;- Am Ab"Saber

Seãaliar F.daanlo- Sapüc:i
PrDf.lfaDHI CanoeíaDia 28lOS - 81100 - Y11i0 11 um 111aaiápio afetllda pcb seca •l!*
prnimidades de PeltiiUna
17b00- .Araplilllka em Pesroliaa
:ola opornaaidade. CODYidamos o esâmado Seudoa:. 1111 -qualidade de-representaate
do Seaado Fedenl. para panic:ipar do CGDja11111 de allvidades a serem ,..uudos aa
m•rida c:idldr- !Kaiorrs iaformaçcles ealnlll' eaa conata com Aronso aas telefona:
UZ-9608 oa ·:uz-9411 ramaii 100. 101 011 l-16.
Seado que é só Jlll'll o momeato. agndeco-_aacecipadameate a..ateac:to.

\1CESTE l'.•udJ DA SIL\".\
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O SR. PRESIDENTl: (Garlos Patrocíroo) -V. Ex"

sam ata idodo na fonna regorner11af
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
ruma. lembrando a 5 Ex< de que d1spõe de sete 1111;u.rtos para o seu proruinc1amento

O SR. ROMEU TUMA IPFL - SP Pronunaa e
seguinte diSCUISO Sem rev1são do orador ) - Sr.
?"'sldeme, Sns Senadores, vou tentar, dentro dos
mnutos que restam desta sessão, raportar-me a um
debele do qual par11Cip81 ontem. da Consulloria JO.
r1or PübiiC8 da Fundação Getúbo Vargas, anbclacle
que congrega os alunos de graduação da Escola de
...dmm1stração de Emp~esas de São Paulo.
Sr Presidente. Sr's. e Sns. Se~. Integro
um part1do polítiCO que possu1 uma l1nha progi'IUII6tica def1mda pelos pnncíPIOS llbera1s, uma lmha bem
clara no que se relere ao papel do Estado. Dave ele
respettar o pnmado da lobeldade IndiVIdual e proclamar-se corno dernocratiCO e de dl1811o. Reger-se-ta,
asam~. pela eqUidade, pela JU8IIÇa e pelo 1e&pllilo
aos d11e11os humanos. Faço esta chamada, Sr.
dente, porque o debele teve corno lena "Papel do
Estado e desafio do deaenvot.mnenco•. Além diuo,
suas d11118nsêies preciSIInam ficar 1881ritas ao minimo neceasáno para ele, com eflclêiiCIII e agili<IMe,
poder cumpnr uma rmasao naiUral, búa e .,.......
dével. qual SIIJII, m1mstrar oportumdlldes lgUIIill e
realização pessoal para todoS, através da ~
de acesso a educação, à saúde e a segurança pllbr,.
cas. as pnnclp8IS - senão úmcas - ~
re&ls de sua eXIStência
Hote. enln!tanto, em VIrtude da gloh&l1zaçio da
econorma, VIV8fi10II um parlado emerga~ICIIII que afeta todos os povos a, por conseqülncla,. os canjunlllll
de poderes politicas que povos delegam,
exe~eem d1ratamante ou lhes sio 1111pDS1118. Esla
realidade, que~nunos ou nio, aí está a deeldim' governantes quarllo a pnipM capaadade de ...,.....
O ImpactO SOCial causado pela cllssemm8ção do COIIcello de que o meiCado global, qual urr• divindade
pantofaga, deve ser cuHuado e a~lel eclo: a ele devem ser Imolados os dehc~entes e VIrgens laclllllóglcos. Conceito falacioso que, a prosaagwr, ptOdlainl
11111& e maiS v101ênc1a em escala naaona1 e lnlema·
CIDnal. num mundo em que a ameaça de conlllloa
alóm~eos cont1nua bem palpavet
TodaVIa, o fato e que o aluai estágio da humanidade a1nda não admrte a supreasio de nenhum
Estado e estes não podem su~-se ao~
suplllnaC1011al, sob per~& de se traneforrnaram em
meros 1nstrumemos de dom1naçio ~ .--.
tar regras de meiCado global acnne de in1811 as
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pátnos, como se tossem apanágiO da sonhada.....,_

nação de frontans que separam povos há m!Ninios,
é transformar a c1dadan18 em subm do sub-NptiCI&. Isto é. veríamos a Cldadanl8 transformar- em
smples rótulo para urna forma de submisslo if111essoal, esrnatiCida. difusa, dllfal de dlall'- e
contHller porque seM IIIDCUiada através de um flllllo

-.so de

liberdade com segurança. segundo o qual
todos podenam luar tudo o que alrrej s am, daade
que ~ de IICCifdo com as •regras• de um mercado transnaciOnal autocélalo, portanto clesMgrado.
Na VIIIUade, a ú~ ragra seM a Wllllllde doa donltMdo-.
Afinal, ao que me conste, a palavla "pélria" nlo
foi supmnlda e conllnua a tar seu anbgo signllll:ado,
Sr. PIWidenle. Ainda é o dlelgtlalillo de casa em cala 1T1111111', do lar de um povo ou lllll;lo, do lugar
onde ......._..., da nossa tarra. da grande herança
pala nossos filhos e -.s dellcendat 11118.
~. todos oe acollleali&IIIM hialóncos, espeaalrnenta as IIMIIuç6es- e laMtz ........
moa VN'8ndo a mais ampla, eilencioaa e p8llgau ,...
volução da Hilllória - apt-l'llllm ~ bane e
Mne. Duranta tlácl dos, a humanideda IIDI1hau com o
momenlo em que o IIUido se transfonnwta runa
llldeta glabal. Muilall 111oMB polfticas. ideolagla• •
movimentas IIMtrt*iall toram uw4..,...ce com ideei, na ~ daquele momenlo. E IIIUim .ngue
inocenle comJU, Sr. P1e•lenlill e &s. Senadonla. F'lralnaà
o paradoiro: a lllmnuiplo dai
barnairas aa neçil8l ali* deconaodo ......
mente clequilo que coatumava figurar, MI IÍiona,
corno saldo seu maior enlnMI e ........... mollvD
pare a edoelo de ...,._ -~ Ou eejE a
queda dai fnlràilaa eali ae acelarando ... 1un;1o

IICOI-

da
pnx:ura,
por COijlili8116e&
" · · - - do c»mímo
da men:oadoa
--*loree
f8111Di- e de fan.

tas de maléliaa-primas IIICIICIIogia e mio IIH:bia a
eleswndeclee
Selá que, agora. a damnaç:lo a:aoillmk:a poderé upendir- ao niáirno, graç:as rneKIII de lfllomlaçlo e l laclllllogla da ponla monapoi!Dda por IIIIMlras ~ 8Upia....,_
que ...apem ao -1trole dos Estados? H6 indldos
que sim, Sr. P-idenla - e slo nqullllilldoraa, -.lo
alarmanllls.
Na plébcll, um longo caminho a pen:orrer, atá que as CDISIIII pouam ae ajUSIBr, aclalar e
acalmar, atá que a CDIICDIIIUCia dallgllal paises ncos e pobl8l daill8 de pan1011r um lo8ao nlnlrllpDnivel e IUijam ~ de - • • que
tomem O proCIIID da glnhaMnçlo mar.. dob.-;
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macanosrnos que reduzam os elertos negabVOS des·
se processo· no campo soaal, pnncopalmente o deIIBm!lrego e a dimmu!Çâo da tenda lamdl8r; mecanismos que gan~nlam diSinbUJção de renda coerente
com a explosão de progresso global e que lortafe..
çam a autodeterminação dos países em deaenvolvJmento, pennlbndo-lhes preservar o bem comum, a liberdade e a própna soberania. Ai está. a meu ver,
uma ITIIssão para o que ae pode del1n1r como SOCIBI·
liberalismo.
No atual contexto, o Estado ganha um novo e
CIUCI8f papel, qual &eJB o de amemzar os danos socais que possam adVII' da globaiiZBÇão e, ao mesmo
tampo, promover os avanços edUCBCIOI'IIliS e tecnológicos necessá'IOS ao desenvolvimento sustentado,
pnnctpa1mente pelo ~IVO de pan:enas entre os
setores produtJvos e as umversldades para pesqu1sa

e os piOJeiDs.

Na aconom• globaiiZBda. o lator hegemàniCO prwponderaru é a posse de conhee~~~~~m·
to lécmco que permta a produção de beriS e seMc;os cada wz em maaor quantidade, com maas qualidade e menor praço. o que imphca automallZliÇão e
dlllpensa de mio-de-obra qualificada ou nio. Isto é,
lnlla-ee de um tator hegemõnJCO, gerador da desemPfti!IO generaiiZBdo, que nenhuma utopia viável pa·
._apta a tolher.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroc1n10) - Senador Romeu Tuma. pennrta-me 1ntenomper V. Ex'
para pronogar a sessão por maas anco m1nutos,
para que V. Ex" conclua o seu pronunaamento.
O SR. ROMEU TVMA (PFL- SP) -Agradeço
a CCII1lpi11811Sio de V. Ex".
Tenho obeervado uma preocupação geral com
. . . aspeclllS do novo papel do Estado dantJO da
globelizaçia da economa, mas nio vi, alé agora,
nenhuma pouposta concrata de -..a mrmatiiiO

raaJmenta

=r-

oponião, de harmonizar

as IBZÕ8II de Estado e
de mercado global, em benallclo do
naaonal e do progresso
soaal, com a rapidez que a estonteante velocidade
doa acontaameutos está a exJglr.
O Blasil - . i l a de um sislama notn'llllhlo
que o ~ de aÇ(ies arqulleladas para rabluxá·
lo m mercado global, que acelan~ nosso desanYollnmanto e que reduza os problemas acanelados pela
globalização à noese 1ndús1na e ao nosso empresariado, em murtos casos já reduzidos a meros apãndJCIIII de
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CIUiéls estnlrlglllros.
Sr. PleiiiCiente, gostana que constasse do meu
diSCUrso algumas anéllsas que hz para dialogar com
oa ~. e os ~ N!lerantas ao pepel do Esta·
do, ao Grupo doa Oito, ao Brasrt e à economia. ao

desemprego. à pnvabzação, em parágrafos em separado.
O Sr. EduardO Suplicy (Bioco/PT - SP) Concede-me V Ex" um aparte?
O SR. ROMEU TUIIA (PFL- SP) -Ouço V Ex"
comprazer.
O Sr. Eduardo Supticy (Bioco/PT - SP) Cu~ por haver R!allzado O debate, poiS
hOuve murto 1nteresse por parte dos alunos da Fundação GetúliO Vargas que ai• compareceram.
O SR. ROMEU TUIIA (PFL - SP) - EsqueCI de
menaonar. pela pressa. que se encontravam presentes no debMe o candidato C.ro Gomes. o Mlnislro Luis
Carlos Bresser Pllf8llll. o empresáno lu1Z Norberto
Pascoal e o mediador, JOI118(1S!a lu1Z NassW.
O Sr. EduardO Supllc:y (BiocoiPT - SP) - Se
V. Ex' me pennrte. aproverto este final de tarde para
tl'lll\8mlllr-lhe um assunto que acradrto esteta preocupando-o também. Refiro-me ao caso - e assm o
laço porque V. Ex" tem relaÇões espec181S com o Libano - da Sr" Vagna Aparecida Bandeira, que se dirigiu ao Libam porque seu rr.ando ha\118 lavado suas
duas cnanças Uma Deputada de São Paulo, da região de GuarulhOs, Oahla Figueiredo, resolveu preocupar-se com o caso que Vl8jou com ela. Em
vntude da legislação do Llbano. estâ sendo muito III·
fiai para essa mãe recuperar suas cnanças. Na ver·
dada, hOuve prabcamenle um seqQeslro por parte do
pa1 das cnanças, que as levou do tel'l)lório brasileiro
Easa mie está 1881izando uma greve de fome. h pedada na EmbaO!Jida do Brasil no Líbano em companhia da Deputada Dalila F"J!Iuelredo. Sei que o MIniStro Interino das Relações Exteno- está empe.
nhado em ·reanzar um esforço e avalMii que sena '"'"
portante. MBte final de tarde. conclamar oe Gover·
riOS brasileiro e libanês para 1881JZar eetorços de er~
tendmento com R!Sperto a esse d1rerto tão iqlorlante de a mie de poder ter as suas crianças. sobratudo para que poasa haver, ~. o malhar entendmento entn1 o pai, a mãe e seus própnos filhos.
Trata-se de uma questlo que envolve, inclusive, as
relações diplomábcas do Bras~. mas também cabe
aqu• o apelo humaniblrio. Como V. Ex' tem um rela·
CJOnamento de ascendânaa com o Líbano. talvez
possa colaborar para a solução deese problema.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP) - Senador
Eduardo Supllcy. n ã o - alheiO ao problema. TenhO acompanhado-o de perto. pn~~C~PBimente quanto
à parte humarutána, de -lbiiJeniO.
Somos.
Ex" e eu, bem casados, vw.nos
harmonoaamanle com nossas esposas, ternos oe
nossos filhOs e sabemos o valor do armr da mãe por

v.
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eles - amor este que na& detxa numa boa dlsblncla
quando se tem de discutir o sacnficio que um de nós
faz em favor dos f . _ A mãe semptenO& supera.
Por ISSO, humamtána e nonnalmente, as legislações concedem à mãe o d11811o de, BefT1118, em
questão de discussão e de separaçiio, ficar oom os
rebentos até urna determinada Idade, prevalecando
ao PBI a oportumdade da viSitá-los de IICOido oom as
decllliles JudiC1818. As laJS também ~ dlllimr hannontcamente o que é ~ para os
paJS e para seus dascandanles quando o casal tem
qualquer antagon•mo com o fato da VIY8ram Jllnlos.
Ainda ontem, receb1 a •nformaçio do ~
por mterméd10 da nossa assessona. de que a EmbaJJCada do Brasil no Libano está trabalhando filme
para tentRr um ac:ordo. VISto que, naquele pais, evoca-se o ~ nohgloso do IT'AIÇUirnarJD. Nease
caso, a prevalêi'ICIB do pátno poder é 8X81Cido pelo
PBJ, tendo, . , . , - , a mie difiCuldade em COIIIIIIQIIII"
ttazer os filhos de YDlta por meJD da leglslaçêo.
Em tese, -mente houve falsificação de documentos e uma séne de outros cnn.a que o DiniiiD
lntemacJonal pode niCORhecer. Mas, no Líbano, pevalaos o aspecto rallgioso em debimento do que ae
poderia dJSCUIJr.
Penso que, por esse caminho, aanl. dilfcal A
própna comunidade, em raspeiiO ao sol111- dessa mãe - temoa YISio pala televisão -, tena de converiCar o rapaz a ceder em parte, pana que .....,n
fazer, harmoniCamente, um acordo e co,_ em
paz, em beneficio de ediiCaçio dos filhos. que n1o
~ _. cnados num arnbJanta traumlilico e, pro-

vavalrralte, sem raconhecer a mãe no futura.
v. Ex" tem razAo. Temos de , _ unir tambám
na busca de uma SOlução humanitária que poaa favotaCer- mie.
EJ& o que eu bnha a dJZer, Sr. Praaidenla.
DOCUIENTOS A QUE SE lf&'EIE
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Muitas 'l8aflas politicas, ldaalcg~as e rnovtmaniDs libartértas fo..
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O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocinoo) - V Ex"
será atendido na tonna regomental
Não há maos oradores onscntos
Os Srs. Senadoras Lúcoo Alcântara, Emendes
Amonm e Odaar Soares envoaram doscursos à Mesa
para serem publocados na forma do dosposto no art
203 do Regomento Interno.
S. Ex"s serão atendodos.
O SR. !...ÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)Sr. Presodente, Sr's. e Srs. Senadores, em 26 de
maoo de 1953, a Assocoac;ão ProfisSional dos Jornalistas do Ceará foo transformada em Sondocato dos
Jornalistas Profossoon8lS no Estado do Ceará A sessão foi pi'IISidlda por Anlõnoo Moreora Albuquerque,
Vice-Presodente, na ausêncoa do titular, Paulo BonaVIdes.
As reMndocações dos JOmalostas do Ceará
crasaam não apenas em tennos salanaos e de con·
doções de trabalho. A conscoêncoa profossoonal, que
VInha se fortalecendo, domonuo Justamente pela falta
de estimulo saJanaJ com a atov1dade correndo o nsco
de ser colocada num segundo plano.

A nova enlldade, no entanto, não reMndocava
apenas para a categona JOmalistlca e tomava paso·
ções politicas em defesa dos interessas da popula·
ção, ~a adesão à campanha prorncMda pela Federação das Mulheres do Ceará, em
1953, contra a carasba.
Fato sognoficabvo aconteceu em setembro de
1953, quando a Delegaaa de Ordem Politoca e Social pediU os nomes e enderaços dos dongentes da
enbdade, alegando disposotNO legal o pedido foi re·
chaçado pela direton&. que não VIU cfosposdovo legal
determinando tal eXIgênCia.
l..amentével fato man:ou a classe JOm&listoca
brasileira em maoo de 1954: o trucidamento, pela poliCia do Alo de J111181ro, do jornaliSta Nestor Moreora.
Pela primeira wz os jOmalostas do Ceani parabsaram suas aliVIdades por 24 horas.
Maos racentemente - 1985 e 1988 ·, o Sondica·
to dos Jomahslas ProfissiOnaiS do Ceará conseguou
parar as redaçõas. em duas oponurHdades, reMndi·
canelo melhores salános e condoções de trabalho,
além de ter partoclpado de campanhas populares.
HO!B, dia 26 de maoo de 1998, regiSiro da Tribuna
do Senado Federal, os quanmta e conco anos do Sondlcato dos JornaliStaS ProfissoonaJs no Estado do Ceará.

Nea1a data, salldo a todos os profossoona\S que
fazem o Sondocato dos JornaliStas ProfiSSionais no
Estado do Cealá, na pessoa de seu atual Prasoden·
te, Jornalista Moaa Maia.

l3b
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Era o que eu bnha a diZer

prarmssas básiC&s que não oferecem Clllldições de

Multo obriaado
O Sfl. ERNANDES AMORIM (PPI!I· RO)- Sr.

conbnuidade.

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores. temos assiSbdo
ao notJcoáno que mlorma a oconênc:oa de saques no

norde&ls
Os chamados flagelados da seca estanam sendo IIISplrados pelas liderança& do Movmen!o de Trabalhadores Sem Tanas - MST, para a MP'Paçlo
destes saques

Isto s1gndlca que a Nação ass1ste ao mic10 de
um processo de desobediência CMI que esta sendo
organ.zado sob a lnlliS nobre das causas. que e o direito de VMir.
Tambem OUVImos cribeas ao Govemador Arraes, que estana sendo mole na repi8SSão aos saq~. e ao que parece queram convocar o
Exán:dO para 1mpor a oraem das annas nes1as populações fam1ntas
Onlem, também •nfonnou-. que seriio .,__
mmhadas para flagelados as cestas bf a" as
que estio sendo diSinbuldas nos acarnparnar*- de

sem terras loca"'adoa em outras l1lglé!ea do Btull.
Desta forma, em uma espécie de ratallllçiD ao
comando de saque ordenado pela bderença do MST,
Pli!l&nde se pu111r OS milhares de dBBIIIIP<egadoa da
area rural e das penfenas urbarl88 que viwan com
suas fam0188 -.s acampa.....-.

Mas, Sr. PNSidente, sobre a razão da mléna
na zona rural. e na penfena urbana. não lenho ouvido nada.
Também nio ouv• qualquer piQpOII!a CQiwaala
para o combale da rmséna, o que lenho ouvido alo
prapostas para combater os miSBfávais.
É balela esta conversa que rríséna, e os saques, resultam de C011diç6es ciiiT1ábcas, da do
E1 Nllio

Nio que nlo IIXlBia a seca e o E1 Nlfto, 8XIStem, mas a .,...na n1o esta só no Nordeste.
Na pa88ada ass1 1»1108 o 8llfolço da
Bancada do Espi- Santo para parlielpar da Sudene. Ouvimos Senadoras da Amaz6nia raclamaiam
que também rl88 banancas dos nos eXISI& a fome.
A llllllána a que se está condenando gl8nde
conligente da população bras•lelra. na reallllada, resulta da pollbce agflcola equ1vocada que foi adolada
com o Plano Real

Hqe nlo é segredo. A suposla eetablliclade da
moeda no Plano Rea~ na realidade, resulta da duaS

•

De' um lado. a .lll'1pQIIaÇão de alin181 lloa ·IIUB
condenou a agncullura brasrleml, pmduzmdo o ,._
semprego genaraJIZ&do, e de outro lado, o equillblio
da balança de pagamento com a captaçio de dólares baseada em JUros extorsrlos, que tro.- a falênCia genaraiiZBda a ea1e setor da econonua..

Esta é a realidade. e-to os .,,.,._ ... ,... ,_
tos agi'DindustiiiiiS em c:oncllçees de CQ111P111i91o no
mercado global, os demais produtores rurais estio

com suas aiMdades prallcamenle paralisadas.
o que~. é que o Govemo Fadlq( nlo
foi Binda capaz. da nieonhecet a ....: &~ada urgente de sanear os déiHios do setor.
EndMdados desde an1es do Plano Real, e san
um progi811111 adequado de arual& destas dividu, os
pcoduton!S rura• estAo desanmados e ~
sua conla à soaedacle.
Nlo produZem. nlo trabalham, não~
sobravMIIII da , _...... do mimno.
O resultado é o daaernprego generallado no
setor, que ontem angrosaou o Movlmenlo dos Trabalhadores Sem-T-. 1101e exploda em ~ no
nonlaala, e amanhi estalá sendo ragishado com •
deson1em generalizada no Centro-Sul.
Também, Sr. P.-idente, 881& endividarnenlo Já
p n M l C O U - da SUICídio em meu Ell'ldn Homerm de vergonha, sem uma luz que conduza asaida. estão lraquejBIIdo.
~ • • Lido • IJ8nslomlaçio do Bl88il
em uma praça da nNOIIa. Ul'llll praça de
tana de deaellperados.
Houve uma pNvia aqui, nas poriiiS dallla c-.

g-.-

na semana panr ã

A policia explodiu bombas de g6s laci~nogl

neo para rapnmir I'IIBIIII8sllln, p nsaas que viarem clamar o dseemprago.

S.. o que é ISto.
S.. o que é a ravolla popular.
S.. o que pode oconar quando os ,.,._. usiatem a fome dos filhos, e 81 iCDi 1bam quem os organiZe.

Sr Presidente, se o Governador " ' - 8llllli

orrusso, eu até compreendo.
Quando Pralào 88B18b bloq- da rociDN.
fadara! que cruza mau muniCipio, e não - d o que
na mesma dela ~ 1afoln. . das ponl8ll das

estradas paralelas, de modo que o fluxo de tráfego
não teve altemahVas, e o bloqUSIO surtiu o efeito desej8do.
QuandO deputado estadual, peseoalmente,
conduZJ centenas de agricultores transformados em
garirnpetros pela necessidade, contra JIIIUIIÇOS de

empresas mneradonls.
Também quando Prefeito liderai uma marcha
de 3 mi hoi11B11S I8VOIIados. à capital de meu Estado.
Ml1ha consciinCia detelmnou que eu somasse

com as pessoas a quem se negava o dinlllo de trabalhar.
Fc"TIOS à Assembláta, fomos ao Palácio do Governo, o comén:lo cenou suas portas, e a PoliCia fo1

mantida de pronlldão.
Conseguimos o clrallo de trabalho, e
que sequer.

é

ISto o

Mas o Govemo se mostra Insensível às alterna!MIS capazes de raaJparar a capeCidade de emP"''II da abVidade rural.

Não por falta de aviso desta Casa.

i'-

Ainda na .......,. passada, o
Senador
Carlos Bezerra alartllu para a Dlficécla da proposla
de I'8IIII(IOCI8Ç6 da divida agricola que está sendo
aprasenlada pelo Govemo Federal.

Os valores atuBIS IICXII8RI mais de 200 milhões
de l'8lliS, menos do que o dobro dos valaras do refinanciamento da divida de SAo Paulo, mas no caso
dos agncultores, o Governo tem dificuldades de
aprasentar uma paopoe1a compallvel.
O que o Sanador Bezerra alertou é uma nlllfldade.
O montan1a devldq Iam que ser racalculado.

A cobrança il1cl8vida tem que ser ralirada desta
montante, BlnM!s da~ do Indica Geral de
Praças como indexador~ saldo devedor, pela &qUIvalênCia-produto, ou pelo Indica de praças racebldos
pelos pmdutores.

Faço mnha as palavras do Senador Bezerra.

É pi'BCISO que a ranagoCJação da diVIda agricoque acima de ludo
possam ser ~ pelos produtoras a qualquer

la
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sere feda em txo.s a61idas,

lan1JO.
É fundamanlal que o agncultor, o produtor rural, volte a ter coragem de mvesllr, para movimentar
as txo.s ecoulluiCU diD Blasll, COIICOITalldo de forma delimliva para o c:onDde ao desemprego, genmdo a Circulação de riquezas nos rnuniCipaos, Vllara-

JOS, fazendas. Enf1m. no
deiro Brasil.

~ntenor

do Brasil. no verda-

Sr. P.es1dente, todos sabemos que a mad•mplêncla do setor rural resulta do Plano Real, e esta
inad1rnplênc1a desestimula, desespera, parahsa a
economl8 no 1ntenor do Bras•l
O carmnho e claro, é preCISO revrtahzar este seter, e para ISto não basta um bom plano de crédito, e
fundamental recuperar a vontade, atraves de uma
negociiiÇão compat1vel do end•v•damento ex1stente
Multo obngado.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - Sr.
P18S1dente, SI"&. e Srs. Senadores no discurso de
hofe, centrarei m1nhas observações e comentános
nas ~nfonnaQões relat•vas as aphcaçóes doS recursos do Fundo Constrtuc10nal de F1nancuunento do
Norte - FNO, desde 1989 ate 1997 Quero comentalas sob os seguintes aspectos· a) - repasses de Recursos do Tesouro Nacaonal para o FNO (1989 a
1997); b)- operações contratadas por Estado (1989
a 1997); c) - retomo de parcelas das apliCaÇÕes do
FNO (1990 a 1997), d) - operações contratadas por
Programe (1989 a 1997); e) - operações contratadas por Programa - EspeCial/Normal (1989 a 1997).

Essas Informações foram env•adas ao Senador
Nabor Júmor (PMDB-AC), Presidente da ComiSSão
Temporána da Arnazõma, acompanhando correspondãnciB da Presidente do BASA, matenahzada no
OfiCIO n• 981222 de 05 de rna10.
O Anexo n• 01, "Fundo ConsllluCIOnal de F1IIIUICIBI1Ienlo do Norte - FNO, Recursos Repassa-

dos, Número e Valores das Operações Contratadas,
11189-199r, foi preparado por m•nha Assessona
TécniCa, fundindo em uma só tabela as 1nforrnaç6es
dos recursos repassados pela Secretana do Tesouro
NaciOnal - STN para o FNO bem corno o número e
valaras das operações contratados Junto ao BASA
no período 1989-1997.

É mdispensável, Sr. Presidente, alertar aos
Srs. Senadores para as dderenças dos valores refendas em diSCUrso de 19 de ma1o, quando d1scom sobra os valores repassados pela Secretana do Tesouro Nacional - STN e as apliCações fertas pelo Banco
da Amaz6n111, VIB FNO, e os valores tanto da transferência farta pela Secretana do Tesouro Nac1onal
como das aplicaç6es fartas pelo BASA na região
norta, COfiStantes dos Anexos n• 01 e 02. Essas dila·
ranças estatlatlcas se devem às fontes das 111formaçõea ub•zadas em um e outro diSCurso, corno Iam-
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bém parfodoll sob comentano que sio dileran11111.
Ralaclonando OS Yalpn!s da& openoçõas conlrb_
__
_
, com os lliCUISOS repassados pela Secreta. . do Tesouro Nacional - STN ao Fundo ConsbluCIIInlll da FIIIIIIICilunenl do Norte - FNO, oblám-se
que forarnCXHibalados Y8loles de R$1.252.131 rnd, O
que correspo~lde a 73,3'11. dos recursos "'IP-•dos
IIII R$ 1.708A26 mil. Urra análise dos granclas numanlll IIICfa que RS 456.291 rml do FNO não eetAo
saneio aplicadas.
É YIIRiadalla, entio, a conclusio de que • ..um
'"CUIIIIIn
.lllalm
. . . lll8lema da condições adversas v.ll conlllluinclo pana que uma região tio carenta_nio as18J8
loglando mellalar a sua Slluaçio, com a nio aphca- de UII"B quariB parte dos AICUISOS que folam 111U ndoa pana o FNO".
É ft1110rtanle Allambrar, Sr. P-odente. que os
Fundos Con&tllucionals de Financamsnto foram
Cllaclos pela Conalituiçao de 1988, com o objalivo
da: •••. raduzn' e 111111muar os daeequilib,_ nlgiOnü, por maio da cleebnação de crádllo ~
em re1açio -mente cooiC&Ciidos pelu instiIUÇiiea fh•ICIIilas', em função das 18111& -Idades das nlgil5ae pobre& e daficilánas.

o

de opei8Çiles contnl1adas, - - ....... indica o daaanifJ&uho daS wtlb*' ~~. e
~ urra grande vanação de um ano para o outro. Noe qualro pnmstros anos - 1988 a 1982 - o nú111810 de operaçllea CXHIIJaladas ficou com um máximo de 2.258 op&nl9iles em 1990, IOializando 5.168
iDIIIIIIIDS no J*{Oclo, o que consbiUI ~ 7,0%
do túmaro 1111111 de 73-125 operaç6es.
No perfOclo 1993 a 1997, foram conbilllllida&
ff1 Jl/57 operaçllea, com um parcem.l de 83,0% deB
IÚII"BIO

ape~a;ãe&

eM...,. ao

longo do peoioclo. Quando

cliaall8m oe Yllloras das 0p111aç6ee CXHilllalades,
lgualrnMIIa • podem ddmaociar os dOis perfoclos:
1988 a 111112, com um wtume de IIICUISOS Wiilllabia alcançando R$257.aso mil, ou Spt8, 20,8% do
talai de R$1.252..131 mil, enquanto que, no período
dede 1993 1997. o IIICII'Unle
CQIIIbllllliclo atingiu R$894.281 rml, o que COililllpOh•

dil••••o

deu

a N,&%
R$1.252..131 mil.

do

a

montan1a

contnlla.XI

de

O Aliem n" 2 , "Fundo ConsbiUCIOnal de FinsnNorte - FND, OpllniÇÕSS Conbaladas

Cii8•1111Milllltolo do

. , est.~o•, II'IOidra o número da Wilb&tc» e os valcns COI dlllllliclos.
É rrUao importante assinalar, Sr. Pl8llidoillle.
que, COJifom• o Tribunal da Contas da Urulo Já ater-

tau, está ocorrendo uma extrema CXHIC8iob...,., na
destJnaçáo de recursos do Fundo ConstJiuciDnel de
FinaiiCIBmento do Norte - FNO, em favor dos Estados do Pará, Tocanbns e Rond6111a. O Estado do
Pará, com 32.382 contratos do total de 73.125, ou
Bllf8, 44,3%, concenlrDu um ~ de R$11113-218
mil, o que correspondeu a 53,0%, I11IIIS da metade
do total de recursos contratados.
Os Estados do Tocantins e Rond6rua, com - pectJYamente 6.563 e 12.721 conbatus, IIÇIIII'Iblln:a
ram RS 205.593 11111 e R$158.668 11111, o que up ...
sou, para os dOIS Estados, em termos ~
29,1%.
Os três Estados, Pará, Tocaubl IS e Roll1161-.
emprestado do FNO, YJa BASA,
conR$1.027 680 moi, o que Slgl11flcou urra ceubaçio da benefÍCIOS, ou &efll, 82, 1%.. Já os Esta-

tomaram

dos do Amazonas (R$8.343 md), Acnl (RS 6.177
11111), Rora•ma (R$4 846 mil ) e Amsp6. (R$2.082 mi)
totalizaram tão somente R$224.451 mil, i&tD 6,
17,9% do talai aplicado
Enterldemoe ser uma 111JU811Ça. Sr. PI......_,
forme de distnbuçiio de , _ , . . que faz com
quatro Estados - Amazonas. Acre, Rcnirna e Ama" ' - oblanham menos do que a lelosira palll do ID-

181 de ~~~C~Arsos apllcadoe no Estado do Plri. É que os Estados do Pará, Tocantins e floll1161ola possuem melhor mira-estrutura e que llllillle urra malar
agressiVIdade de pane dos
que IIID mail
organiZ8clos, , _ Eslllclos.. Mas 6 urra dlllkilçiD
que não posso dealar de anotar. sollcdiando a·oomp-..ão e atet oçio da Presidenta do
de
Amaz6nla. ralativamenbl ao problema.
Um outro mpo- elemento de...._
comentado a parbr das lllfoini8ÇÕ&S do "'-D ri' 2,
"Fundo Cons1oluclonal de FII18I1CIIUIWIID do Nort.FNO, Operações Contratadas por Estado', diz peito ao rnontan1e doe valoraa &lllpl~oe por número de operações wtlbatadas.

tornado-.

a.nco

a_.

Nos IJês Estados tomacloiea. o Estado
de TocantVIS é O que eplaiSIIla a I. . . . de
valorfopelação, com um mon1ante de R$205 583 mi
...........,_- 6.563 COJilllaiUii oslllbradoe, clilso
1'8alltando diaBo o 118101' de RS31.328 por apeiaçlu; o
Es1ac1o do Pará 18m uma l8laçio de R I B3218 IIII por
32.392 COilblltoll, do que _ . . . o valar de RSl!D-474
por operação; o Estado de Allidllll&, com LlllllllllliBIIta de R$158.668 mi Wllbal&dos para 12.721 conratos, fica com um valor de R$ 12.486 por CXH III 10

Quando • adola Klliillleo poCICid••IID no
SMbclo de relaCionar oe valoraa dos COJdlaiUii ao nú-
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mero de operações contratadas, para os Estados
do Amazonas, Al:re, Rora1ma e Amapá, obtêm-se
nllmeros quli conduum à segumte conclusão:
quanto mll1s pobre a 111fra-estrutura, quanto menos
organizados os produtores, ma1s penalizadora e
Injusta a distnbuiÇio dos rercursos. O Estado do
Acre, com um montante de R$43.883 m1l de valores e 6.177 contratos, fica com o valor mais ball<O
por contrato celebrado, R$7.104, o Estado de Roraima. com um montante de R$51.553 md e 4.848
coubatos, fiCa com um valor de R$ 10.633 por
contrato; o Estado do Amazonas, com um total de
R$94.755 md e 6.342 contratos, fica com um valor
de R$11.358 por contrato. Apenas o Estado do
Amapá, com um montante de R$34.260 md e
2.082 contratos, fica com valor um pouco maiS
alto, conaspondente a R$16.455 por contrato.

Os Anexos ri' 3 e 4 estabelecem, tendo como
fonte oficial o Banco da Amazõlllll, os "Retomas de
P8JC8Ias das OperaÇões de FNO". O Anexo ri' 3 infonna os retornos de pa~a~las dss Operaç6es de
FNO, ~ ~ de 1995, 1996 e 1997, com os vaJo.
raa dlsblluidos no 1° e 2" - . - e s e o valor total
em , _ (R$). Dentro de cada ano, os valores toram
desagregados em "Recebin aallo dos Mutuarios" e
"'perapões Indenizada". No perfodo 1990 a 1994,
nlo se corda com a ~ragação das perbdas "Re~ dos Mutuários" e "Ope18Ções lndeniZBdas (Anexo ri' 4).
Uma mfounação de caráter preocupante para a
Dii8Çio do Banco da Arnaz6nia, e para a Secralana
Eap8C'PI de Politicas Ragionals do Mnstéuo do PlanejameniD a Olçamenllo, é o crescente aumento dos
valores das "Operapllas lnderuzadas" do ano 1995,
pus Ido pelo ano 1996, até o ano de 1997.
No ano de 1995, o total dos "Retornos de Parcelas das Operações de FNO" foi de
R$43.248.057,63, deaagragado em "Raosbimento
dos Mutuérios" no mon1ante de R$35.961.010,86
que canaspondeu a 83%. "As Operações lndenimclaB" --..m RSl'21/f1.046,77 ou 88111. 17'!1. do total
181Uiil&lih
No ano de 1996, o total dos "Retornos de ParCIIIas das Operaç6es
de FNO" foi
de
R$33.407.458,84, desagregado em "Racebbmento
dos Mutuérios" no II'IOIIIante de R$33.407.458.84, o
que canaspondeu
que "As Paroelas Indenizadas"
R$22.947.802,29, ou
. . . 33% do total rato
.
No.., de 1997, o IDIIII dos "Relomos de Pllft:B... dei 0pBIBQÕ88 de fNO" foi de R$96.961.388,58,

a:t=enquanto
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desagntgado em "Recab1mento dos Mutuános" no
montante de R$33 242.779,32 o que correspondeu a
36'11., enquant<> que "As Paroelas Indenizadas" allngnam o patamar de R$ 53.736.609,26, o que correspondeu a 62%.
Quando alnmo que a natureza da Informação é
preocupante, o faço com a clara VISualiZação de que
de um ano para outro deaascem p8ICIKIIUUnante os
"Racabo1181i1Ds dos Mutuários" (de 83% no ano de
1995 para 66% no ano de 1996 e para 38% no ano de
1997), enqiBIID a . .:em os valoles peroem.is das
"'paações lnde111Z8das" (de 17'!1. no ano 1995 para
33% no ano 1996 e 62% no ano de 1997)

O crasarnento dos valores das "Operapllas Indenizadas" (que no perfodo 1995-1997 somaram
R$71.485.311,58) 1n-.,l~ca uma CI1IK8I1Ie descapitalização do Banco da Amaz6nl8 S/A, que é obngado,
por le1, a mdeniZBr o Fundo Consbtuaonal de F~na~~
camento do Norte - FNO, em decorrãnaa da inadlmplênaa dos mutuános.

Nio foi possível, Sr. Presidente, proceder a
idênbca análise para o período que decornau anile
1990 e 1994, pnm81ro po<que os valonss dos "Relor-

nos de Parcelas das Operações de FNO" figuram no
Anexo ri' 4. de fonna global, sem a desagl8gaçlo
que passou a ser raquanda após o ano de 1995, segundo porque os valores figuram em duas bases
monetáras (Cr$ a R$), o que de certa forma dihcultou o procedimento analfbco••

Destaco amda, Sr. Presidente, que, do montante de Wilbatos celebrados, no valor global de
R$1.252.131 mi, R$ 972.462 mil, 77,7'!1., desbnarnse ao Setor Rural e R$ 279.669 mif, ou S8f8, 23,3%,
vio para o Setor Industrial a CuboS.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, ao
finalizar o discurso, que pala aridez do tema, reconheço, raquer uma ledura mais atenta e cuidadosa, nlo posso deixar de anunciar o 6Himo discurso sobra esta assunto no qual comentarei os
termos do OficiO n• 981079, de fevereiro da
1998, no qUIBI a Dr" Flora Valladaras Coalho solicita • •.• apo1o no senhdo de concretizarmos uma
ampla ação 1ntegrada para superação dos óbicaa, que limitam as ativldades prodU1ivas, de
mane1ra a se ampliar a base de crédito, nos Estados da Reg1ão Norte".
Mudo obngado.

DOCUirENTO A QUE SE REFERE O
SR. OOACIR SOARES Ell SEU~
SO ENCAIIINHAOO À PUBUCAçAO:
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ANEXO
ANEXO 01 FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO NORTE-FNO.RECURSOS
REPASSADOS,
NÚMERO
E
VALORES
OPERAÇÕES CONTRATADAS. 1989-1997.
ANOS

REPASSES

STNpiFNO

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
TOTAL

99.260
208.594
140.751
122.600
149.066
172.171
261.850
270.730
283.399
1.708.421

OPERAÇ0ES
N" CONTRATOS

22
2.256
1.362
1.528
11.859
21.343
13.534
14.486
6.735
73.125

CONTRATADAS

VALORES (RS MIL)

2.360
120.331
104.441
30.718
102.372
409.652
266.003
156.491
59.763
1.252.131

IONTI: BASA Ref PRESIDENCIA Of N" 98/222

ANEXO N" 12

FUNDOCGIISin'UCIDIIMDI.""M"'"'URRDQNOIITI! FND
~ACdaCGIIIUT-IIOIIIIUUOG

ro.:l ••· " ' ,

AROT..... xls

•
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AI'!EXO ~· 03
BANCO DA AMAZONIA SJA
DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA
DECONIDIACO/CONCI 1
PE"iORNOS OE ?ARCEL.AS DAS OPERAC0ES OE FNO- rATIVOl

,. SEMESTRE

1995
AE::EIIIUE.hiTO DOS UUT\JARIOS

ONRAÇ0ES INDE!IdZADA&

1996

r sEMESTRE

TOTAL SM 'RS

28 262 624 12 I

43 248 057 63

t:zmmto

2323307':78

35 961 01016

::257 49541

5 028 551 36

7287114sn

14 189859 79 I

ta 211 799 os r

33 407 o458 8ot

14 985433 51

-

.:tECE-iNTO D:JS UUT\IARIOS

9152 400 07

13 795402 22

22 947 802 29

QPERAÇOESihiCEN~

5 037 259 72

5 422 396 83

10 459656 55

49 870 837 95 I

37310!S!OB31

86 981 388 58 I

14 521 702 87

16721076451

33 242 779 32

35149 135 08

18 589 47.. 18

53 738609 26

1997
IIECUIIIENTQ DOS MUTUAAIOS

OI'UACOES INDEIGZADAS

Fonte: OECON

ANEXON" 04
BANCO DA AMAZONIA SJA
DEPARTAMENTO OE CONTROLAOORIA
DECONIDIACOICONCI 1
RETORNOS DE PA.RCELAS DAS OPERACOE:S OE FNO • tPASSIVO'

·~
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O SR. PRESIDENTE (cartos Patroclnio) Nada ma111 havendo a tratar. a PI'8Sidlnc1a VIII encemor as lnlbalhos. ~ pata .. . . - ordll'llina dallbandiva de amiulhli. ·a JNllzar-se lls 14 horas e 30 rnmutos, a seguinltl

_,_

Segundo da de discussão. em primatro tumo,
da Proposta de Emenda à ConstituiÇão rf' 3, de
1!185~...._, pomo prinllllro sJgnaláno o Sanador Pedro Simon, que altera o art. 53 da ConstituiÇão Fecfeo.
ral (1111unldade paJ1amantar).

ORDEM DO DIA

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 28, DE 1996

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiçAo
N" 10, DE 1995
(Ttanlllando em C011JU1110 com as PICJpOás de
Emenda à eor.tilução n"s 2 e 3, de 111115; 18 e 34, de
1997; 9, 12. 13 e 14, de 19118)

Tercainl e lllbmo dia discussio, em segundo

turno, da Proposta de Enalda à ConstituiÇão n' 28,
de 1996, tendo como pnmeno slgllllljllo o Senador
Mauro Miranda, que allera a redação do art. 6" da
Consllluçlo Federal fii1Ciu~ enlla as diNdlls 80C1818,
o direito à motaclia), lendo
P.-favonival, sob n" 279, de 1997, de Comosaão de Consllluiçio, Justiça e C"llladanla, Relator: Senador Romeu Tuma.

- :lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 32, DE 1996
Te1C81ro e lllbrno doa Cfisc!elo, em IIIIJUndo
turno, da Proposta de Emenda à CanatilUiçlo n" 32,
de 1996, tendo como primeiro aJgnldllno o 8eMdol
AniOnio Clulo8 Magafhlles, que altera a rwdllçio doa
§§ 18 e 2" do art. 143 da CoiiBIJiulção Federal (IIBMço CIVil obrigalóno), tendo
Pa!aa, sob n" 242. de 19118, da Con · - de
Conatitulçlo, JUIIIIça e Cldadana. AelaiDr: SaiBdar Fiomau Tuma. cAa- do a l8daçãD p8f8 o llllgUIIdo Uno.

-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTTUiçAo
N" 2, DE 1895(Tramitando em~ com as
PIOpl8laB de EIIWida à ConstduJÇio n"s 3 e 10,
de 1995; 18 e 34, de 1887; 9, 12. 13 e 14, de 1988)
Segundo cie de deQ -o, em ponlilo tumo, de
PIPoroCJpOáDOià de El•• ida à Conellluçlo rf' 2, de 11185, . , .
do como 11111- 8lgnllário o SaiBdcr Rcnllldo Clrila
Lona. que a11111a '"" cati >a~~ que nawa de Cc!nlbtuiçlo Fedanll fnuJidade parBI& ....,, tendo
P . - , sob rf' 283, de 19118, de Com I lo de
ConsllluiÇiio. Jllllliça e Cidadania, Ra' 101. Senador
Joe6 Fogaça, favorável, nas termos de Emende n'

1-CCJ (BUbllduiMI) que apnJBenta.
-4PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
111"3, DE 1995(TJ81Jolaildoem~comas
P10p08111s da Emande à Conslitulçlo n"s 2 e 10, de
1995; 18 e 34, de 1997; 9. 12. 13 e14, de 1aaa,

Segundo dia de dlsCIISaão. em pnnwro tumo,
da PJOPC)Bia. da I;Jnanda à Con8tltuição rf' 10, de
1995, tendo CÓJ'n!fPI'tiMaô "ã.gnalil'ia'o-6enador Nay
suassuna. que 111111ra disposdJvos que ~~~~~~- de
ConatlluJÇão Federal (imumdade perlamentar).

-

·-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTmJiçAo
N" 18, DE 1997
(Tramitando em COI1(UI1Io com as P~ de
Emenda ii~ n"s 2, 3 e 10, de 1995; 34, de
1997; 9, 12, 13 e14, de 19911)
Segundo dia da dillct•ssio, em po11ailo tumo,
da Propclllla de EiiWida ii Con8liluiplo rf' 18, da
1997, tendo como primeilo llignllli6rio o Sal8dao Ronalclo CUnha L.lma. que altera a Nllleçlio"-da .UMa
"d" do II1C60 XXXVIII do art. 5" da Conatllulçlp Federal (~m~nidade partamanlar).

-7.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 34, DE 1997
(Tnundando em CCJI1UI'IID com as PIOJIC 1 de
Eil&da ii ConiJiilui;lo n"s 2. 3 e10, de 1995; 18, de
1997; 9, 12, 13 a 14, de 19911)
Segundo dia da dirle'o, em prlmeiiQ turno.
da Proposta da EIIIMida ii Conabtulçlo rf' 34, de
1997, tendo como powueiro aiQIIJIIjno o S.....tor
C8rlo8 Wilson, que ..... o art. 55 da ConMilulçiD
Federal (imunidade poutamanlarj.

-

·-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"9, DE 1988
(T~ emQIIIJidO com a PIOJialtu da
Emenda à Consllluçio rf's 2. 3 e 10, de 1916; 18 e
34, de 1997; 12, 13 e 14, de 1988)
SegJMido dia de dJIICI 1 h, em PIAI alio IUmo,
da Propclllla de EIIIMida ii ConlliluJçlo n" 9, de
1996, tendo como· pllmaioo SJgiiBI6no o:Sel...tor

MAIO
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José Sena. que allanl o art. 53 da Consbtução Federal, que dispõe sobra a Jm.lllldade partamentar.

-

·-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 12, DE 1998
(TIBIIIIando em conjuniD com as ProposlaS de
Emenda ê ConatilulçiD n"s 2, 3 e 10, de 1985; 18 e
34, de 11197; 9, 13 e 14, de 1998)
Segundo dia de diacussio, em primeiro tumo,
da Proposta de Emenda ê Consbtuiçio ri' 12, de
1998, tendo como p;imairo signaláno o Senador Bernanlo Cabnd, que IIICtBioanla panignllo ao art. 53
da ConsliluiÇão Fedend e dá OUiras prcmdêuaas
rmunidade parlamenlar).

-tO-
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das pelo Tribunal Superior do Trabalho a &llbdadas
Sll1diCiliB em wtude de sentança JUdocral, tendo
PaniCBr sob ri' 828, de 1985, da Comissão de
Consbtuição, Jus11Ç8 e Cidadanl8, Relator: Sanador
Rober1o Requrão, favorável, nos tennos de subsbtubVo

que ofereça.

- ,,_

REQUERIMENTO N" 268, DE 1998
VOiaçio, em turno llrW:o, do Requamenlo rf' 268,
de 19118, do Selllldor DJa*ra Falcio. sohalal ido, nos 1er, _ oagmeo ll&oB, a aliiÇio de Cao ·o EspeCial Tarnponina, WliljiOSfa de nove oooeo olboos ~ e ogual
rneoo de ......,_, ,_., no piiiZD de IIIMII'IIa dias, proonovar uma woilicação 111 loco das eleilas pmdoRidos

ru-

piila iiiUBiaa:aque-- o Noodesla do Braal.
(Em virtude de adiarnenla)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

-14-

N" 13, DE 1998
(T......mndo em ccqunto com as ProposlaS de
Emenda ê Consbluiçlo n"s 2, 3 e 10, de 1985; 18 e
34, de 11197; 9, 12 e 14. de 11198)

REQUERIMENTO N" 297, DE 1998
Valação, em turno llnco, do RequanreriiD rf' 297,
de 1998, do Seloab Ney
solcilando, nos
termoa oagioat( a aliiÇio de una Coo o ão Espacoel Tao..,oáia, CXlloijJOBia de cinco nanbios, para, no
pi8Z10 de 30 dias, iapecioow. 111loco. a dillrlluçio de
casiiiS bll:ai=- e da égua. bem cama o •• h • aaam.
alialilnallo e a opaiiCIII'afizaçio dae 1..- de Inibatoo. nos E*dOB
Cearé, Rio Gnlnde do Norle, Pernarnbuco. Pliwl, Ala!r- e Batooa.,

Segundo dia de diacusslio, em primeiro tumo,
da Proposta de Emenda ê Conlllluçio ri' 13, de
1998, tendo como p;llllllilo lllgll8láno o Senador Bernanlo Cabnd, que dá ._. l8daçio §§ 2" e :J'
do art. 55 da ConstiluÇio Federal e dá oubaS prcmdêl- fmuniclade parlamentar).

- 11-

PROPOSTA DE BENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 14, DE 1998
(Tran..,ido em _..nto com as PlCJIIOSIIiB de
Emenda ê Conlliluç6o n"s 2, 3 e 10, de 11195; 18 e
34, de 11197; , 12 e 13, de 11198)
Segundo dia de
, em p;ln•o tumo,
da Proposta de
ê ConslibriçiO ri" 14, da
1988, tendo como
· l91lll6rio o Senador
Odel:ir aom.. que
o § 11 do art. 53 da Consllluiçlo Federal. de
a ..-lngir apenas - cri.,.. de c:allftl, lllj6na e clilarnação a IIXIgêolcia de
IIIIIDiiz:açio das 1811jJ1oCI- Caas para o julgamento de parlamanlar pelo STF.

-12-

s.-ma.

da,__

(Em virtude de adtamenlo)

.

-15REQUERIMENTO N" 323, DE 1998
VOIBÇio. em tumo tlruco. do RequeriiMIIID ri'
323, de 111118, do Senador Sérgio Machado, solicitando, nos termos oegarallaia, a çriaçlo de eon.sio Especial Taqoorária, cornposiB da onze membros 1olularaa e igual ntlmero de supleo - · para, no
prazo de ceniD e von1e dias, acorropll1har as aç6es
ernergeo ociaill do Gowlrno Federal e ela!lorar um plano de medidas perrne.- a adoladas 1unto
ês . . _ allngidas p e l a s - no Nordeele.
(Em virtude de adiarrwoiD)

-

,._

PROJETO DE lE1 DO SENADO N" 195. DE 1985
(lndufdo em Ordem do Dia nos 111nnos do
RaMso ri' 12, de 1995)

PARECER N" 299, DE 1998
EaQIIha de Autoridade
(lncluldo em Ordem do Ola nos tennos do
Requerimento n" 358, de 1998- art. 281)

...._., am turno llnlco. do PlajaiD de Lei do
SSBI•IIdoata ri' 195, de 18115, de t1111ana do Seralor José
EdJ do Dulra, que-IDBde anialia de nUlas WOiio &-

Diaa=ãn em tumo tliiiiXI, do P . - rtl299,
de 1998, da eov· ão de Assunlos EcmoOnoieos.
Rallllllo. Sal oador Vilson Kleinübing, sobra a Meraa
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gem n" 153. de 1998 (n" 580198, na ongem), de 15
de 1111110 do Cllmlnhl. pela qual o Senhor P.-denle
da República Sllbrnel8 à delrberação do Senado a
escolha do Senhor ll6n:lo Fel8ky para lldi'C8I' o
cargo de Conselheiro do Conselho AdmlniSinlbvo de
IJefesa Ecoi
CADE. do Mlnistá 10 da JUiiiiÇa.

ô•--

-17PARECER N" 300, DE 1998
Escalha de Autondade
(Incluído Mi Ordem do Dia._ tennos do
Requerimento .... 360, de 1998- art. 281)

OisCI

'o, em tumo ú..co, do 1 ' . - n" 300,

da 1998. da Con 1 ão de Aslllnos Ecoiõ•--. Relalor: Senador Vlaon Kleiniibing, sobnt a Mensagem ri'
154, de 1998 (n" 5811!18, na ongem), de 15 de maio do
CDii&il&, pela ql.al o Senhor Pr8Sidenla da Rllpllblica

SUbmete à deltiaação do Senado a IIIICOiha do Senhor Ruy M: - d a S. ' c IR L.IIM para 8118Ra o
cargo de Conael•o do Coneeflo Admn lialiiltiwo de
Dlllaaa ECDiõ•lk:e- CADE, do Mil1ildrio da Justiça.

- 18PARECER N" 301, DE 1998
Ellcalha de AuiDndade

(lncluldo em Ordem do Dili . - tennos do
~.,. 3511, de 1998- ar1. 281)
Discussio, em tumo OIIICD, do p . _ n" 301,
de 1998. da COI•
lo da Allllll.- Ecoi illnico&, Relalor: S. i8dor Vlaon Klilinilblng, sobnt a Mensagem ri'
155, de 1988 (ri' 5112198. na ongem), da 15 da maio do
~.

pela qual

o Senhor Pi8Sidenla da Repllblica

SUbmele à deltiaaçio do Senado a eacolw. do Senhor • I lia Pt lt I c.lllrl para - - o augo
de Coi....._.o do Coiaalho Adnwlialiidluo de Dalllea
Ecoi illn ik:e CADE, do Minisl6no da Ju&tiça.

_,,_

PARECER III" 302, DE 1998
Ellcalha de Aulolidsde
(lncluldo- Ordem do Dia ... tennos do
Raquenmanlon" 361, de 1998-arl 281)
Diacul&io, em turno lllliCD, do P . - ri' 302,
de 1998, da ComiSiio de Assuntos Ecoil6nucos,
Relator: Senador Vilson KleinQbing, sobi8 a Me~Ea
gan n" 158, de 1998 (n" 583198, na ongem), de 15
de maiO do CDii&ide, pala qual o Senhor Pi88ldsnle
da Repllblica IIUbmllle à delibaraçio do s-elo a
ascclha do Senhor G - • Joe6 Oltvalril Filho
para eaeroar o cargo da Plllllldenla do Colwalho
Adrninislnllivo de Dslella Ecoulln- - CADE, do
Mnaténo da Justiça.

-

·-

MA..IODEI!l%

PARECER N" 303, DE 1118
Escolha da Autolidade
(Incluído am Otdam do Dta nos termos do
Requenmento n• 362, ele 1998- art.2B1)

l)waus'o, MI tumo ÚlliCD, do ~>a- n" 303,
de 1988, da Com 1 'o de Assunloa EcoiollmitOi, Relalor' Sa oadol Vilaon l<llliniiiM1g, sobnt • Ma IIIIQ&TI ....
158, de 11198 (n" 5831!18. na ongem), da 15 de maio do
CDii&il&, pala qual o Sanhar Pl'&lidanbl de Rapo1bka
submele à deltiaaçio do Senado • aaoolia da Senhora Lllcla ......_ S 'y da • alva para - o
cargo de Col•taa do Coii8811D AdiiMiialilluu de
Defesa Econllnik:e- CADE, do Mli · i '1:0 da Ju&tiça.

-21MENSAGEM III" 121, DE 1998
Escolha de Chllle de Ml8llão Diplan......

l)isa"são. em turno úmco, do . . , _ da Comossão de Relaçllas Exlanoi88 e Deleea NecooiiBI
so11nt e~ n" 121. da 1998 (ri' 40:MIB, na
ongem), pele qual o Senhor Praesdelile da AepOblira
~ à delibeiiiÇID do ,......, o do ...
Ilhar Stlllo 7' :a Alaaw-. Minlllllo ct. P•••llillira
ClaAe do Quadro Pennanenle da CarNinl da Dlpbmala, para - r a ~ungia de EnDIDilldor do Billsi JUI'IIO à~ da Bollvia.

-aMENSAGEM III" 128, DE 1998
Escolha de Cheia de Miil8lo Diploniilllce

OaiaiSSio, em tumo ÚIIICID, do panstM da Com.alo de Relaçllea Edliiores e Dal.a Naciol,..
sobi8 e ~ n" 128, de 111111 (n" 4441118, na
ongam), pe?a qual o Senhor F'la.ldeo ... da A.plbllca
IIUbrneia à clelillerllção do Senado o do Senhor "' 1 do CWwelhD do P'
11-- Ba 81 ,
Minisbo de Segunda
do QIBIIo ..........
de Csri81ta de DlpiOII .... pilla
a fun;lo de
Embaixador do Brasil jUi'liD l República do a. .....

aa..

-a-

-ta

MENSAGEM III" 131, DE 111118
Escolhe de Cheia de Mlalo DlplaitiiiiiW
DiaaiSS'o, em tumo único, do , . _ da Comissio de Rala~fles Edalial&l e
aobnl a MaMagem n" 131, de 111111 (n" 4&61118. na
origem), pa1a qua1 o Senhor P•ililidei• caReplil• •
submete à delibeleçlo do Senado o nonw do Senhor J aa1111n Augi la Wb1 I
Slillee, Min:..o
de Segunda
do Qulldiu .............. da Cerda Dlplaitillfa, jiSIIi 1 - elunçlo de Enmeixmar do Biull juniD à Rapública do QulniL

o.r.. ........,..

aa..
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocon10) -

Está eneãrrada a sessio.
(I..BvanJa-se a sessão às 18 horas e 42
mmutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL, NA
SESSÃO DO DIA 211-4-1998, QUE SERE·
PUBLICA A PEDIDO DO PARLAMENTAR:
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com a
palaVIB o Senador Bernardo Cabral, por pennuta
com o Senador Joio Rocha.
O SR. BERNARDO CABRAL (PR. - AM. Promn:oa o seguonle discurso.) - Sr. Pn111idente, Sois. e
Snl. Senadores, onlam o Senador Geraldo Melo, que
hote pnlllide sesslo, ocupou a blluna e fez um
pomauww:Jo discurso sobn! a seca no NOidasla- e
o faz como quem contribui oom una anMsa c:rftica,
cansiJUiive, ondicando CIIIM4 KM e pmQávait soloiÇiiee
Hoje, o Senador Ney Suasauna volta à tribuna
para aboldar, de um ou11o Angulo, a rneama matéria.
0n1am, em apadlt com o •
IMI a honra de nll!laonoaumo.-_.o diaculso do Seoladoo Geraldo Melo, eu dizia
que lá como que uma CDII&PIIaçáo con1ra o Nata e o
llbdeala. Poalanm que esses oagoCias II8JIIIII . - l a s
da Naçiio. Alá pa~a» que há um esbgloa quando se
fala em Norte. Nordeste e Cenbo-Oesle. oomo se VNfos.
semos num pais em CJII!•ume guena de seo .., IMis-

• axw•l&udo e o..,...., faaae easa dMsia.
No llpeltlt, eu dizia ao ••• aote Saladoo Geraldo
Melo, de IIIIOpiio, que o Saladoo Jella-o Pães e eu
III WIIC& irllnnlülas com um pocototena que eslá a
ocarnr,. Za1a Franca de Manaus, fruiD llpico de quem
quer toa iiiboow aquela lagiio, sabnlludo o meu Eslado, par~ Capilal, Manaus, nuna tana ar·
oasada. No apade eu dizia que lia cala" dalos pera
lniB'a _,. blu1a. para Wili•aaw maia um gclpa que
se a1an1a canba a Zaa Aanca de Maraus.
Hoje poeso declarar, vez que lanho o doeu·
mam ,. mio, que no dia 3 de maJÇO do conanta
ano, , . Reuniio n" 175 do Ca INiho de Administra·
ção da Suframe, _ , . Incluída a p,qx.ição n"
008197, de orna- da Phillipa da Amaz6nia. V8J11111
bem: da Phollops da
O que polllaodoa ou
pralllnde eese
Trata da fábncM de limpa·
das ftuoraecentes
que essa empniiiB pretende construir naquela idade.
Alagando,
falta de poo
• pnxlllivo
báoco, e por uma
- roia - qual foi a
aboaçlo obliqua nsese s.1bdo- do Mio "lllooo da CJên.
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coa e Tecnologoa. desde aquela dala o assun1o nio
foo resolvodo. Pior. declara-se que foo ~
Ora• O Monosteno da Coêncoa e Tecnologia é comandado pelo Monoslro Israel Vargas, que eu nio
acoadrto - e por osso abro aquo um coédrto de confiança - possa estar sabendo desse topo de manobra. E ela é !Ao grave, que a Phollops da Amazõnoa e Ye!B IÚ Sr. Ptesoderrte, de onde está partondo o nteresse escuso - prelende se retorar da Zona Franca
de Manaus, na produção da chamada limpada fluorascerrte compacta, pera se onstalar em Caçapava exatamerrte em prejuízo da Zona Franca de Manaus.
Sr. Presodanle, Caçapava não foca na Regoão Norte
Todos nós sabemos o que é que está por Irás dosso!
Estou para oaceber um dado provando que delenrl·
nada organozação foi quem trabalhou no sentido de
obslruor essa análise, dando um P1'81Uízo brutal ao
meu Estado. Não posso ficar calado. Por enquanlo, regostro um p o - . abrindo um cnidiiD de confiança ao
Mirustm da Ciência e Tecnologoa, para que S. Ex" .,.
fonne 1108 oapoasenlanles do Estado do Amazonas
qual é a oeeiiiiiUação. E por que digo osso? Pooque sa·
bernos, todos nós que represenlamos aquo o Estado,
que, aonda IIIIC8illall8111e, o Supramo Tnbunal Federal,
por decosão unlnime, ""'ocedeu uma lomnar .-lalóna- que aonda hote um m.-o do Supramo me disse
que tJansformani em decisio delinibva - exatarnen1e
oeconiliiCIII Ido que o art. 40 e seu pouágralo llnlco, do
Ato das ~ Conslilucoonaos TI'BIIàárias, ni1c
eslá ao alan:e de uma leglllaçlo minlconsiJiucio
Por tudo osso, Sr. Poesodanle, é pracoso p6r um
basta nesse topo de lnlbaJho que se está fazendo
corrtra a Zona Franca de Manaus. E podemos dozer,
oom muda tranqúolodade - tá COI ocedenoo o aperte a
V. Ex", Senador Ramez Tebet: eu não tenho participação alguma em qualquer empoesa da Zona Franca de Manaus, não sou advogado de nenhuma delas, não l8nloo IWihurra ligação, nas lanho um dewor
pera oom o meu Estado em não pemãr que uma abIUde dessa nalunlza posse lanr, e ferir de morte, n&JS
uma a1IIÇiio de fábrica na Zona Franca de Manaus.
O Sr. Ner S-.ana (PMDB - PB) - f'ennole..
me V. Ex" um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PR. - AM) Senador Ney Suassuna, sei que V. Ex" vai VIIIJIU',
por iseo COioc:edo-lhe o aparte. Em aeguoda, ao S..
radar JeffetSOII Pénis e ao Senador Ramez Tebet.
O Sr.

llllr " · - -

tPMDB - PB) - Quero

aparas declarar a mnha solidariedade a V. Ex", porque S8l o que é sau- do~ e conseguor chegar pelo menos um pouco perto do palrlo
do Sul e S. odes!e; seo o quarrto osso é dolícil e que 86
se COI oseguou isso por meoo dessa Supemtendêncoa,
que muila geme gostana que não eoostisse. Seo dos·
so porque sofremos o mesmo com o Nonlesle e
com a Sudene. Ouanlos lutam contra e quarrtos gos.
lanam de mamar o ......_ quo arrterior, para que
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nlo houwosse deaenvohmnento em nossa l8gllo.
Essa e uma 8blude de alguém que nlo paRIU p11111
pensar com pralundKiade, porque é imposaíval o
todo ser forte ae ume parte for fraca.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Bernanlo Cabral. desa dpe a mterrupção, mas é
apenas pela p10110gar a Hora do Expedienla, de
acordo com a forma permitida pelo Regimento, para
que V. Ex" poeae concluir o aeu discurso e poeaemos OUVIr a cornunaçio mediável já pnMSia.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Agradeço a V. Ex'.
Selador l\llly' s.-.na. v. Ex' d8o8- . . . . .
do de que O Sa&b Romau Tume b o jliiitlliO Ol8llar
II1ICrilo !BIIIIimr um lllgllllio sabia a •aç~o do Eoi6Q.
to Ell - • o. S. Ex' ragiabaw, a cada alUa, que té pai.,..
"• em que se ~ cada n.- o
ncaiO CXA6iY61118, atá torrá-lo iwsiiC&M. E $ iaM
jliil8 q u e - ' - liaiEiM da Amaztria liqlan di&~
R do, aaam, a WMIIIID, que Ji se faz,
a iiibaow quellpode terMculo aslé
É lilrnal'lláwl que nlo haja perapiCétia da ....
CMI panl claacobnr que 101 um milllar, .-mante
um 1'1111i1Br, o MaNchai Humberto ~r C-llo
Branco, quam cnou a Zona Franca de U.U... Tendo prado pala 11" Região Militar, ale sab8 que é
uma á~&a de cx:upaçlio dlliciJ e que, portanlo, ~
lar cariDa n~quiliiiDa p11111 nio acat.r em miae trangailas. E, se nio lona a Zona Franca de Manaus, como IIIIIIUa toda asaa 18giio, nona fauna.
flora? Falam muliO em ecologia, maa nlo v6o
16, n1o a - " - " com a sola dos pés, falam..,..
pn1 com ...-: fulano de tal disse e 11110.
O que é lamenlãvel é falia de brasW..., de
eapililo IJI)blco pela com ume iagilio lica.
~V. Ex', Senador Jefletaon PéNL
O ar....... w ...._ (PSDB- AM)- Sanador Bemardo Cabral, tá pouco ouvfamos um lllllftiMiilllnlll do IIIDideilla, Sanador Nay Slarr - . PIO"
laBiar conlra a !.na de sollderiedJde do GcMimo Fadenll em oai 01a a uma n1g11o a..,..da pela c:allmidade da -=a. No " " ' - - · giiiÇIIII ao privll6gio
que a nabliUB lhe deu, nlo ..... PIUblema
c:limélico. Nlo ...,_ pedindo a 8CIIidanadade do
~ Fedenll: ~ apeMB que nlo nos
lllrapelan, plllqll8 lllimam em nos di8QaiMI8o' a em

'*

aabie_..._

nos ato.,...., Sanador. A Zona ' " - d e u.naus,
como v. Ex" bem liMOU, é talvez o únklo modelo de
deiaiMIIwiniBnllll l'1lgiCIIl8l do Braail que deu cedO.
Ainda hoje de manhl, na Con

to de Amunllls

Ecouãnlk:oa, o Sacnlláno-Exacutivo da Famnda,
Pedro ,..,.,.., ~,:,.... que o Anaza• é um
doe pcx-. Eatado8 que n1o têm crise lilclll, 111116
S8i.ado finanueilanlllllle, glliÇaS .. iacalla gii8da
pala 2ona Franca. Muito bem, sena de ae aeparar

MAIO DE 1998

que o Gavemo conllnuassa dando todo o IIPOIO a
exlloso modelo de desenvolwnanto. .._ nlo!
Ao contráno. piOCUra de vánas mene11aa o
r-.o creiiCIII18niO. Ano passado, Senador Bemardo
Cabral, a Gulllil Men:alolll nobciou que o Banco
NIICIOnal de DeMnvulvimarrto e-16nico e S'X:IIIf BNDES, estava mgan1Z811do um consóiCIO a llbrindo
uma hnha de cnidilo pam a onstalaçlo de uma flibrica de ca oesc:~ -IIIIIIS uma -. desde que niD fosse
na Zona Franca de Manaus. F"oz um oequerimento.
voa Senado, ao Pi8Bidente deaE benco, que 1118
reapondeu negando, fonnalmanle negou. Maa eu saba, como uo, que hava, sim, a disc:nn'wlação. V8JB
bem. Senador, V. Ex" sabe que o goande INiicado
pe1a co.-c Opio no Brasil estã em Manaus. U. asilo
todaa as fábricas de tefa\• 1 o deala Pais. TBND que
a Semsung, sem ~ do BNDES, 1o1o Instalou
uma fábrica de cor- !iplo, que acaba de ~
Agora V. Ex' denuncia atitude surpo-odlliil8
do Ministério da Ciêncoa e Tecuolog111 em ~ao
poqeto da Ph.hps da Amaz6nia Ex' lrillou com uma fábnca de~ n-111111. Sanador Bemanlo Cabral, é n:rivel que ~ .-.teçam. Nilo seo ee V. Ex" J6 .-ou em Clli1lldD
com o Moruslro Joe6 lslael Vargas. PoBCII taztlo inlormalmenla ou convocá-lo a vir aqui, pDiqU8 S.
Ex' nos deva ume ....,....o, e aepararnoa que ela
nos llilli&faça. Eu tamiJém, como V. Ex', tenho o monllllro em alia con1a e 1118 I'8CU80 a ~ que o
ITIII'Iisléno dele esteja 8IIMflllo de iri8IÍumerm a inlit, _ .~ ou meaquinhoe. Pllnlb6na
pelo seu pronunciamento.
O SR. IIERNARDO CABRAL (PR. - AM) Agnodeop a v. Ex'. Hoje, pala IIWihi, ...,_ amconlato com o Mi · 51;, da Cllnca e TacnalogiL Na lllnca do Mrillio Jaa6 ....... Vmgas, ~ ....._.
iiCIIIIan.- de oagiltiw, f1illli com o Dr. Ubliajwa Bdlo.
Camo l8be v. Ex', lllelai Seco.........e-ollo do ...
nillllo da Edlaçlo, fui Mil._o da EdiiCIIÇio em_.
clc:la, é um tanam com PliD na Falçaa iliolbáu da
lllliar aeriadllde. 8e 1118 IJIOII 11 U que ia IIPIIIW. . . . , jlill8 inlurmJi • Bliada do Amaaa• o que
. . . . . WUII&Ido. MM, de Iugo, &.1 O Jdv8lli que nlo
_-:n, .., nlio • ••• o lato de que o Mil u u •
ClilriCia e T-dagia . _ aliaçlo ..._ qunlo
nUa pamiva, par~ fllnna que.-; ou ........
laa allillas oblrcp. de i...
$.

v.

Asaim, com a voz de v. Ex" ee ~ i 1111nha. tenho de que. chegai- a bom termo, tal como 8111 IIII nos ~ que, 6. malida
que i8CIIban &lijli ..,... a água de OUiiOI l'ia8,

vlo . . - n d o caudaloeoe.
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Ouço V. Ex", com muda a1egna, Senador Ra-

mez Tabet.
O Sr- Aluna Tebod (PMDB - MS) - Senador
Bemardo Cabra~ o lato não é Isolado. A indignação
da V. Ex" é justa, é uma indignação de quem, como
sempra V Ex" f a z - Casa, defenda com ardor os
interesses do Estado que tão bem reprasenla aqu1...

O SR.. BERNARDO CABRAL (PR.. - AM) Muito obrigado a V. Ex"

O Sr• ....._ Tellel (PMDB - MS) ...em companhia do Senador Jefferson Pénis. Eu d1go que o
falo não é isolado, porque diz raspedO fundamenteimente à lella de politicas da desenvolvimento regiOnal neste Pais, que, hé mais de urna dáceda. está a
8XIgir que aa mesmas ratomem para PfOPICIIII' um
maior equillbrio ecool6rnco e SOCial da Nação braslllllra. Não - ;apoo à EIISibdidllde de V. Ex", abordando esse assun10 que diZ respedo ao Estado do
Amazonas, espaariCIII' regiões que, a meu ver, vêm
BMdo deiud• de lallo pelas politicas que estão
sendo adoladas. V. Ex" falou da Região Nor!e, da
Região Nonleste e da Região Cenbo-Qeste, que,
modesta..-, IUnlamente com outros Colegas,
rapresento aqui. Realmente, é dilicol acreditar que
não . . - urna políbca de •ncentnms bem dalinoda
para todaS assas IBgiÕIIS. Nio fosse a voz albva de
V. Ex" e de outros raprasentantes da Região Norte,
a Zona Fnn:a, que tantos II8MÇOS tem ~ à
Ragiio Amaz6nica, pnncipalmente ao Estado do
Amazonas, taJvaz nem BXIsbae rnaJS.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - É
verdade.
O Sr. R . - Tabel (PMDB - MS) - Desde
que cl'leganoa ao Senado, 1 mas cllll1aldo por 18110.
Veja V. Ex" o s uplo ds raglio que 1ep
damas Na

Ragilo IIIOda. ainda-.. a Sudam a a Sudana. Na
Ragilo Ca1boOeaaa, la. • Sudsco, que foi ......
/la Reg6es Horta e Noideste 11m sau banco de dssaiWIM!a1ID. Um ~ consliiUcional criou o Banco
do D111 1VDIWram do ean.o.oesta, mas, alá agDIB,
11m Sido em a 08
deSSa lagião
para que - - - tlxnll
......... Selador Bernardo Cebial, sou daqi 111
acniCilam que o Pais deve
adolar- n&idas
. Tenho ciiD que 08
E I . . . mais podaiCAOS d8Jaian1 nos agudar.. 0 ~
8llanla - hi1 pouco, dizia eu no meu gabi 1111e - tar um
cana i'lliliB gnnle nWIIdpole a nio poder us6-lo? IJige
• • • _.. Bnlsil como um IOdo. Com o falo que V.
Ex" liaz hoje à mlllidaiiÇão do Saado ds República,
que eslá lange de ser um falo iSOlado, podeia•m ~
dicar, com rrais loiça- como V. Ex" tarn laiiD •
-, polilms de deserMilvtira1l para as legiões menos desenwlvides do Pais.
.O SR. BERNARDQ CAIJRAL ~FI....- .AM} Sanador Ramez Tebel, ...-o COII1Jialar urna frase
dila por V. Ex". V. Ex" d - que, modestamente,

5Bencads
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rapresenla a sua região, mas a modeslia não exclui
o bnlho, a competêncl8, e V. Ex" acaba de dar essa
demonstração. Acolho o aparte de V Ex', mas com
o esclai'I!Cirnento de que a modésha não lhe ti18 o
brilho e a compelêncl8. Ao mesmo tempo, agl'lldeçolhe a lonna pela qual V. Ex", analisando o meu pronunc181118nto, aborda o seu ponto lundarnenlal, que
é a falta de politiCa pai8 essas reg•ões.
Lamenlavelrnente - volto a diZer -, não se1 se
o Governo, como um todo, está se pondo de costas
para essas reg•ões. A seca que, profunda e ternvalmente, assola o Nordeste coloca mudas pessoas à
míngua, à be118 da lalêi1CI8 no sentido fíSICO. Esquece-se que a Região AmazõniCa detém 8% da égua
doos do mundo. Sio pan1doxos que os lecnobumc:ralas não entendem, e não entendem porque é
mudo fácil tomar piOVIdênci&S para o País inleiro, em
tennos de ig11Bidade, quando as deSigualdades ragiOnaiS estão sendo gntantemente expostas.
Sr. Pras1dante, agllldeço a V. Ex" por ter piOI'rogado a sessão, agi8declrnento este que estendo
aos ...... 1tes Colegas que me aparteaJam. Vollaia a
- . . desse assunlo tão Ioga obtei • a ll1lonnações peasas por parte do Mnsténo da Ciãncia e Tecnologia.

ATA DA 51• SESSÃO DEUBERAnYA
ORDINÁRIA, REALIZADA
Ell20 DE MAIO DE 1998
(PubliCada no DSF, de 21 de rn&IQ da 1998)
RETIFICAÇÃO
No Sumáno da Ata, à pág•na n" 08803, 11 coluna, no Item 2.3.6- Comunicaç6o da Praldinclll.

Oncla•ll:
Lembrando ao Plenáno a raalização de saslo
delibetaliva ordlnâria amanhã, às 14 hoi8S e 30 minutos, com Oidem do 018 antenonnante deSignada.
I

alf

88:

Lembrarldo ao Plenário a realização da sessão
deliberabva ordinána amanhã, às 9 horas, com Ordem do Dia antenonnenla deslgllada
AGENDA CUMPRIDA PELO

PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,
SENADOR ANTONIO CARLOS IIAGAI.HAEs

215.
Taça lei••
1Cih - [lapac:bo lnleiOo
15h30mln- Sessão DslibenlbVa Ordinâna.do
Senado Federal
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Ata da 56! Sessão Deliberativa Ordinária
em 27 de maio de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária da 5Q!! Legislatura
Presidlncia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Antonio Carlos Vafadares
.ÀS 14 HORAS E 30 MINI/TOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alicias Nasci I alio - Anlarm Carlos Magali Antonoo Carlos Vllladaras - Allondo Porto - Artur da
Tavola - Bailo Parga - 8anedita da Silva - Bem V•
ras - Bernardo Cabral- Carlos Bezena - Carlos PatracíntD - Carlos Wilson - Casildo MaJdaner - Coutonilo Jorge- Dpdma
D)lllma Falcio- Ediaon
Lobio - Elclo AlvaJW - El6o Porfafa - Emilia Fernandes - Eptá:oD C8l8taira - Ernandes Amorim - Et!»ridoão Amin - Femando Bezena - Francelmo Penlira
- Geraldo Melo - Gllbetto Moranda - Guilharma Palmeira - Hugo Nllpalaão - lris Rezande - Jádar Barbalho - Jell8lllon Péres - João Roc:ha - Joel de Hollanda - Jonas Prileoro - Josaphal Mllnnho - Joa6
Agnpono- Joa6 Alves- José Bianco- Joa6 Edumdo
-José Edumdo Dutra- José Fogaça- Joa6 Rabllrlo Arruda- Joa6 Saad- Joa6 Samay- Jolnia ......
- Lauro ean..,. -Leomar Cuintandha- L-a Paiva - Levy Dias - Lucldio POI1alla - L6cio Alc6nWaL.údoo Coelho - Mluina Silva - Mauro Milanda - Nabar Júnior - ...,. Soo-·ma - OdaCir Sela.- - Oemar o- - Pedro Simon - Ramaz Tebet - Roberto
Fra11a - Roberto Raquolo - Romeu Tuma - RDIIIIIdD
Cunha Lima - TIICIIanm Vdela Filho - Volaon Klainubing - Welllg!DII Robarlo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lillla
de PraHriÇil o oomparaco- de 68 Srs.
~- ~ número oegmental, declarO
aberta a .-aio.
Sob a poataç6o de Deus, oi1ICÍIUIIDS ~ ba~O Sr. 1° SecoatAno em exercício, Senador Nabar Júna, procedará à lettura do E"1'8d~Bn~B.
E lodo D SBgWIIe:

a-a-

EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N" 435198, de 22 do corrente, do MI liStro de
es.cto da Fazenda, encarnonhando as onlonnações

referentes ao Requenmento n" 221, de 111811, do Senador Espendião All'llfl.
N" 449198, de 22 do corrante, do ~ de

Estado doa Transportes, enc&mlnhando aa 111furmaçães oaferentes ao Requerrrnento n" 169, de 111118,

do Senador José Boanco.

As IIJiotmaçõ8s lotam enc:amniJalu,
em cdpla, aoa ~Os AlqiJIIrimetrlo vão ao Atq!IÍIID.

PROJETO RECEBIDO DA
cAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA cAIIARA N"1e, DE 1 (N"2.111ii7,MC..de0rlgl iiJ

..._....... ... __. ......
--.chio

De II1ICI8bva do Superior Trlbnal de JIIBii;a

~0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.,... do Slip111ar 1'ltllunal de Ju•"l •
daa Ju.._ da Jwllça......,.. • Pd 1' o
•Segundo~

o Cong111SSD Nacional daciiiiiL

Art. 1° Os subsichoa doa Mlr.-oa doa Trllunais Superioras CUN&jJDiodown.
por
o:ento do subsidio ,.,_. lixado para 08 .,.llrrlrw
do Suptan10 Tnbunal Federal.
Art. 2" Os aubalclloa doa ruízes doa
Regoor-. oarraapondam a ,_,.. por ~ doa
sutoslllias doi 111-.os doa T~ Sufllllna,

T...._.

rnanbdo idênbco ..........

s•• a ,,..,...., .,..

de jufDa •
da IUizes IIUbablutoB, da Juatrça Federal e da Julllça
do Trabalho.
Art. 3" Os subslllias doa ~do
Tnbunal da JUSIIÇII do Diatrito Federal e TMillrliloa
conaspondam a IIDVIIniB por cenllla doa •lblddloa
doi MiniSIIO& doi Tribunais Superioras, nwllldo
odênbco ratarancral. _ _ , . , . , entn1 08 8Ubaf..
diDB daqueles e doi c:argDB de Juizes de Dnilo e da
Juizes da Diratto Subatilutos.
Ali. 4° O subsidiO do cargo de Juoz-Aucllar Cor08 aubaídoos daqlllllaa • 08 doa carga8

regedor CDm!Sponde

a

noventa por cento do

Ilibai-
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d10 do cargo de Minis!Jo do Supenor Tnbunal Militar,
manbdo idêntico 18feranaal, sucessntamente, ent1e
os IIUbsldiOa dos cargDS de JuiZ-Auditor e de JwzAudllor Subshtuto da Justça Militar.
Alt. 5" A gratificação por aud1ênaa a que se refere o art. 666 do Decreto-Le1 n" 5.452, de 1° de
1"11810 de 1943, pennaneoe focada no valor vigente à
data da pJhhcação desta lei, suJ&ita aos mesmos
1881USies cor.cedldos aos senndores públicos ledelliiS.
Alt. 6" Aos membros do Poder JudiCIIÍno é concedido um abono vanával, com eleitos linance11os a
partir de 1• de JIUIIIIIO de 1998 e até a data da promulgação da Emenda Constitucional que altera o lnCISO V do art. 93 da ConstituiÇão, correspondente à
diferença entre a ramooeração mensal aluai de cada
magiSirado e o valor do subsídiO que for lixado
querido em VIgOr a relaida Emenda ConstiiUclonal.
Alt. 7" Esta lei entra em vigor na data da publicaçilo da Emenda Consbluaonal a que se rafen! o
8lbgo anlarior, com .-çio do art. 5", que entra em
VIgOr na data da publicação desta lei.

Alt.ll' Rwogam-sa as cfisposções em conlláno.
PROJEI"O INICIAL

Allilnl

o~

de d ...... IÇII_

a - - • ; i o doa c:ergoa de ....._
traa do SUp.-tor Tribunal de Juallça e

tN

doa Jllfl8a da Juatiça Federal de Prtmeilo

e Segundo G - .
PROJETO DE LEI N" 2..911, DE 1!1117
(Na CAmera dos Deputados)

o PnliiiCienla da RepúbliCa,
Faço saber que o Congresso NaCional decrata
e eu sanciono a sagu1nte LSI:
Alt. 1° O total da ramunaração dos Ministros do
Superior Tnbunal de Justiça passa a conasponder a
95'1' (,_.,da e Cinco por canto) da rammaração total doa Minislras=S Tlilunal Faderal, mantido ldêollico
entre os cargos de Juizas
dos Tribunais
Faderaas, de Juizes Federais a Juizes Fedaraal Substitutos.
Art. 2" Esta la entra em 111gor na clala de sua
publraçlo
Alt. 3" Ravogam-M as disposiÇ6aa em contráno, aapecadmante o pauágrafo único do art. 11' da L8l
n" 7.727, de 9 de JIIIIIIIIO da 1989.

prestação JUnsdiCional que hoJ8 se afigura como um
dos compro~r~ssos maiS sénos do processo de democratJzação do País.Compõem esse quadro os
magiStrados que cumprem papel fundamental na solução das lides, procurarldo atender a contento à expectabYa das partes que buacam a JUstiça para dinrmr seus conflitos no tocante à JUnsdiÇão contefiCIOsa. Tarmém é importante na atuação nos processos
de JUnsdlçio volunlána, na medida em que entre os
pnnCipaiS objehvos do JUIZ está a pnasteza de sua
atueção com ellclài1CIIl, ellcác• e celendade.

Nesse sentido, cresce o nível de ex1gê11C18 dos
JUnsdicionados, enquanto a cobrança da opinião publiCa em geral vem-se acentuando, d~a-a-d~a. Em
conseqüência, aumenta a~nda mas a nssponsabllldade daqueles que detêm o múnus público de dlstnbulr Jusbça.
A remuneração de um JUiz Federal Subsliluto,
que equvaha à de um Procurador da RepúbliCa em
nício de cam~~ra, ficou defasada com o edvallo das

L8ls n"s 7.725, de 6-HIII, 8.273, da 18-12-91, e
9.031, da 13-4-95, que elevaram os vencmentos
dos membros do M1111S1éno PúbliCO da União.

o falo 118m gararldo descollleo11amen10 entre
os magistrados que, como é Dlllflço, exemem releventes funções do Estado, IITipi8SCindível à c:or.ecução da HUS f11111 e o ánluo labor dlutumo que dlspao1S8111 mlll- velonzação, sob pena de dasequillbrio entre cargos da mesma 1mportinc18, embora
pertencentes a asilaras de poder disturtas. para
não dizer da neceas1dade da estimulo para a carreira de magistratura. Impede, portanto, proceder
a ajuste em relação à diferença de remuneração
entre rnagiSIJados ledelliiS, que hoje é de
1 O'llo da um para outro grau de JUrisdição, conforma determinação expressa no parágrafo úniCO do
art. 8" de Lei n• 7.727, da 9-Hl9. A med1da ora
proposta pretende reduZir esle percentual diferenciaclor para 5% do cargo de JuiZ da Tribunal Regional Federal para o de Juiz Federal e 1gual percantual desta em relação ao da Juiz Federal Substduto. Igual gradação deve ser adolada para os Minis!Jos do Supenor Tnbunal de JusbÇa em relação
aos membros do Supremo Tribunal Federal, considerando qua a a~eração destes percentuais ocorre
sempre da m&ne~ra un~lorme e geral.

,....nc.~o

O aqu1lílxio SOCial, prassuposiO da estabdldada, &JCI!I8 dos organ1S111011 govemamenlals respostas
eficientes. Justas e lllll!dialas para a problemátiCa da

Por derradeiro, releva destacar que a providên-

decorrente da proposta fonnulada no presente
anteprojelo da le1 encontra dlspor11bi1Kfade de recur-

Cia

sos para o 11m a que se propõe.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL
An. 93. lei complementar, de oniCIBbVa do Supramo Tnbunal Federal. dlspooa sobre o Estatuto da
Magostratuoa, observados os seguoni8S pnncipoos:

v-

os vencomantos

dos magostrados Mrão fixados com ddalança não supenor a dez por CWIID
de uma paoa outra das categonas da canaora nAo
podendo. a tftulo nenhum, e~r os dos Ministros

Programa ele Apooo à R..tnlturaçio e ao Ajuste
Foscai dos Estados, proc:edando adequação Jedllcional em obediêncoa ao dl&posto no art. 9" da Lei Complementar n" 95, de 26 de fevereoro de 1998.
Sala de Reumões da Comossio, "Z1 de melo de
1998.- Ger8ldo Melo, Pratldente- c.rtoe .... ud
nio- Relator- Lúdio Ca11hc- Joel•llalertdll
ANEXO AO PARECER N" 304, DE 1998

Faço saber que o Senado Federal llpllMIU, e
Presidente, noa termos do art. 48,
dem 28, do Regimento Interno, promulgo a Jlllllllfllll

eu,

RESOLUÇÃO N"

do Supremo Tnbunal Fedeoal;

LEIS DO TRABAutO

-.a-•

DECRETO-LEI N. 5 452,

ç~o • •••• r -·• • clfl1,

DE 1° DE MAIO DE 1943 •
Con•~Rt•;l~

aaaalln a~la •
' ' ada 1 com • UniiD. • t

1110

dM ....._do

O Senado Fedeoal 1680Ne:
Art. 1° ~o Esledo de~ GIIISIO iWIDriredo e
CICXII:Wiibb&jidafar opetBÇáo de Nlinanclamanlo de dlvidaJ
rnobdiéra e - - ' do Eslado, - o t I IIÃiiidliii

no

-lbillU

0011~•

PARECER III" 304, DE 111811

nlo Dinllonl)

Ali' ;'a nn.l do JINIIollil de An~ll!
pgrt'40, ...
A Co:r 11b Dif8lll:lnl 81)1-nlll
final
do PrqaiD de R1ta'oçlo rt' 40, de 111811, que 8111Dnzoa o Estado de ~ Glusso a _.,..., apat-.;io
de llllinanr:iall* de dividas niOlt IAria e conlniiUal
do Estado~ n o - de c:anlissão, pi'O'T BIIB de USIMIÇáo, -osolldllção e nlfinende dividas e no termo aditivo de Nnidlliceção ao c:011b...,, c:eleboadoS com • Uniio. 11111P11C11YIIII*IIII, em 11 de rulho e 16 da deHrilro de 1987,
com bale no poUklc:Uio de acon1o firmado en1n1 a
Unoão e o Eslado de Mato Groaso, no lnülo do

1.._

a,....,..

lsasa»=
Aode

COift . . _ no 111 I cala •
1 ardo
IIm ada ..... • Unllo e o Et' d • ....
~.no lmllllo do Pnlgi- • Apclot
lo R
I IIIB'Igla e ea ,..._ Flaael doe
E I ta

cnna:

PARECERES

• •..,.
caa 1 ,

111r7,

O Presidanle da Repúbhca, USIUido da lllrlluoçlo que lhe COI úre O art. 180 da Conslltuoçlo, deAn. 666. Por audilncoa a que ~.
até o méxlmo de 20 ( - ) por mia; os Juizes cludiiS Junllls e sutAeoiiW .,..cebeo"lío a
grallicação fiBIIl em lei.
• Retaçio-- pela lei rf' 4.4311, da "Z1-1Qo84.

8CIIIwo •

•-n•)lllhoe1e•J

Tr' llo..

~Com

, DE 1998

Aullarlze o ...... de Melo gratla •
co;lll t apara~ la • , ..-.,.....,.- •
dfvidllt mabiiMrte • COilballlel do I! 1 da,
con a t 1 c'td no CUI•aiD •
8io, 111um I ...
lun;la, COI I RJ

CONSOLIDAÇÃO DAS

.._ •

MAIO DE 1998

de-·

llo, piOii III

de~

e ;er••ICianaltO de d.,.._ e no.,_

•••alilic:aiíL

mo aditivo da
ao WilbaiD. ' badoa
com • Ulllillil. oeapiCIIv-ote, em 11 de julio e 18
da dezlanáro de 1987, - " beeJ no poUklc:Uio de

-.to liiooam enn a Uniio e o Eillado de ...,
G10110, no AniiiD do Piogoana de Apooo i ....._...
lurlçio e ea ~ F"-' da8 Ellliedos.
Art. 2!' A apilflllj6o de ~ cellscida no lllliga
1111111n0r tenli as SllgiMibll coridiyllee liMi I I - VIIIDr da divida a - adqWida .... Unilo:
R$1.090.314.139,25 (um bilhlo, r - •

11•111w.

b-ctos e - mil, _..., elrinlll e , _ - e

....... cmc:o - - ) . DeBie VIIIDr ..... ctedip!cl!j.

pelllCIIa COiieapo:odalloi ea sublldio -ICildldo ,...
Uniio ao Eslado da MillU Gnl880. nae 1ICirniDe da8
§§ 2" a 4°, do art. 3", de. Lei ri' 9.496, de 11 de tembro de 1987• .ndo ...... oc:iadae . . . . .
R$1.1184.575.148,68 (um

bililo, saannbl e quatro
nilhlles, quiolhec- e _ . e cinco mi, caiiD e
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-----------------------------------------------------------------quarenta e orto 18815 e sessenta e nove centavos),
oanforme diSCnmonado a seguor:
a) R$189.566.497,90 (cento e Oitenta e 11011e
rnlh6es, quonhentos e sessenta e seis rnl, quatrocentos e noventa e sete reaos e noventa centavos),
c:onaspondentes ao valor da divida mobiliána em 11
de JUlho de 1997;
b) R$94.419.672,34 (IICM!IIIa e quatro molhões,
quatrocentos e dezanove mi, se•ceo otos e setenta e
does oeaos e tnnta e qualro cantavas), oelallvos ao
saldo devedor doe empréstimos JUrrto ao Banco do
Boasll S.A., em 11 de JUlho de 1997;

Aot. 3" O exen:ocoo da autonzação conc:edoda
por esta Resolução e c;ondocoonado a que o Estado
de Mato Grosso comprove, JUrl!o ao Banco Centoal
do Boasd, o cumpnmerrto do dosposto no oncoso III do
aot. 167 da Consbluoção Fedeoal.
Aot. 4° Esta resolução emoa em vogar na data
de sua publiCação.

c) R$285.026.237,77 (duzentos e ootenta e cm-

A Comtssão Doretooa apresenta a redação tonal
do ProJBIO de Resolução n• 41, de 1996, que auton·
za o ESiado de Mato Grosso a toanslenr paoa a Cat·

c;o molhães, vonte e seos moi, duzentos e tnnta e sete
oeaos e e sete centavos, correspondentes ao
&Bido devedor JUnto à Caixa Econ6moca Fedeoal, em
11 de JUlho de 1997;
d) R$210.930.740,68 (duzentos e dez milhões,
noveceniOS e tmta mi,
e quarenta reais

.-ntas

e sessenta e 0110 centavos), ~ ao saldO devedor junto ao siSiama bsncéno, em 11 de JUlho de
1997;e

a) R$284.632.000,00 (duzentos e oitenta e
quatro milh6es, seiscaltos e tnnta e dois moi 181118),
c:onaspondentes ao empoéstnno de transformação
do Banco do Estado de Mato Grosso SA- BEMAT,
em 16 de dezembro de 1997;

11 - encargos:
a) juros: 6'% a.a. (S&IS por cento ao ano),
b) atualizaÇão do saldo devedor: mensalmente

pelo IGP-DI;
III - p11120~ e sessenta prestações
"*-'~~e -.ec:utovas;
IV - gatMiiu: oacedas poópras do Estado, as
transferências constduCionaos e os cráditos de que
trata a Lei Complernerlar n" 87, de 13 de setembro
de 1996;
V- condiç6es de pagamsntD:
a) amortiz11t;ão exlniDtrlinátia: no valor de
R$155.968.629,70 (ceniD e conqOenta e c:onco moJhõ.
es, I'ICIV'ell8IIIO e ª e 0110 mil, sa· entos e viiita e nove 181118 e
ta centavos), com racursos
poovenoantes dos c
racebí- de llCOldo com
os coo di aios de
de benefiaos com garantia hipcJtecária, e seus raspecbVos termos aditivos,
celeboados no ãrnbiiD do Prognuna de Dssenvolvimerrto lnduslnal do Estado de Mato Grosso - PRODEI;
b) afi'IDifiZIIÇão: em parcelas mensaos, pela Tabela Pnce, bmotadas a 1112 (um doze avos) de 15%
(quinze por cento) da Receda LiqUida Real - RLR do
Estado de Mato Grosso.

PARECER N" 305, DE 1998
(Da ComtSSão Doretora)

Redação final do Projeto de Ae80iu-

po n"41, de 19H.

xa Ecouõmica Federal - CEF seus débrtos JUnto as
onsbluoções financ:etoas que espectfiCB, com o aval da
Unoão. no ãmboto do Prcgoama de Apo10 à Reestruturaçio e ao Ajuste Foscai dos Estados, no valor total
de R$286.869.052,51 (duzentos e oitenta e seiS molhões, 0110c:entos e sessenta e nove moi, conqtlenta e
doiS 181118 e anqiienta e um centavos), apuoado em
26 de fevereiro de 1997
Sala de Reuntães da ComiSsão, 27 de ma10 de
1996. -Geraldo Malo-Pnasldente, Carlos Patracinlo- Relator, L.údlo Coalho - Joel de Hollanda.

ANEXO AO PARECER N" 305, DE 1998
Faço saber que o SenadO Federal aprovou, e

eu, ~ Presidente, no11 termos do art. 46, rtem 26,
do Regmento lntamo, promulgo a seguome.
RESOLUÇÃO N"

, DE 1996

AuiDria o EafMio de lllllo G - a
traiiBfallr pan1 a Cabra Ecan6mlca Federal- CEF _,. d6bilos junto alnalllulçõ• flnancaims que aapacifica, com o anl
da União, no lmbltD do
de
Apoio • ReNtruturaçio a ao All-'8 F'•
cal cto. E... doa, no valor _ , de

p...,._

RI I& UI OSZ,51 (._,._ a ollllnla e

.... mi..._, ollaca- e _ _ . . e
mil, clnqiianlll • dollo . . . . cirtqAI IIII a Um CMIIII-), apunHio- 26 de
r.w..,.;,o de 1111.

O Senado Federal resolve
Alt. 1• É o Estado de Mato Grosso autonzado,
nos tarmos das Resoluções n"s 70, de 1995, e 12,
de 1997, ambas do Senado Federal, a transfenr paoa
a CBnca Econ6moca Federal - CEF os débotos adquondos junto ao Banco do BoaStl, Banco Bamenndus,
Banco BMC, Banco BMD, Banco BCN e Banco Ru-

IS~

ral, no valor total de R$286 869 052,51 (duzentos e
Clllenta e seiS m~hões. o1tocemos e sessenta e nove
m•. anqüenta e dois rea1s e c1nqúama e um canta-

vos).

Art. 2" A operação autonzada no artigo antanor
devera ser raalrzada sob as segu1ntes condoções;
I - valor. R$286 889.052,51 (duzentos a Ottenta
e S8IS mlhões, Oitocentos e e:essenta e nove rml, cmqüenta e doiS reaiS e c1nqüenta e um centavos), referencoados à data de 28 de levere1ro de 1997 e atualozados até a data do crédito:
11 - garanlldor Un1ão:
III - contragaoanba: recursos provenientes de
recettas propnas e cotas a que se refeAIITI os arts.
155, 157 e 159,1, a, e 11, da Consbluoção Federal;
IV - encatgDS hnanceJros:
a) cueto de captaçio medoo da CEF, apurado
com base no balancete do mês antenor ao da data
de liberação dos recursos, acrescodo de juros de
0,5'11. a.m. (anco d6cmos por cerno ao mês) sobre o
aaldo devedor ablllllzado, sendo os encargos flnancaims capjtallzados mensalmente,
b) ...,_ IIIÇio tnmestral dos encaJgOS linan- · com base no úhnno balancete da CEF;
c) co-masio de abertuoa de c~Wddo conaspondenla a 1,5'11. a.a. (um 1nteoro e conco cléc:ln.- por
cento ao ano), aobre o valor da aquiSIÇio do crédito,
II'ICOipOnlda pro rata tepons mensalmente ao saldo
devadarda apelação;
v - lonna de pagamento: doze praalações
IIIIII'ISIIIS e CIIII8M:UIIVas. calculadas com base na
Tabela Price, a partir do ténnno da carincoa de doos
meses a contar da asaonatuoa do comrato;
VI - dellbnação dos recursos: aqul8içio dos
aéctllus ~ a Emprestmos por Aua:ipaçlo de
~ Oiçameti!Ma - ARO, junto ao Estado de
MIIID G - C8llidoB pelos segumlas bancos:
a) Banco do Brasil" R$88.298.572,91 (Oiblnla e
oiiD mllhl!es, duzentos e novema e oito mil, quinhenlusa salanta a dais 181118 e novema a um cemavos);
b) Banco Benrenndus: R$89.591.043,47 (allenta a nave mllhlies, qumhentos e noventa e um mol,
quanonta e tr6s reaiS e quarenta e centavoa);
c) Banco BMC: R$26.216.078,82 ( - e SSIS
,.nilllllhiiÕiiB,ie& duzados e dezesseos ITIIL setenta e Oito

-as e 011anta e doiS centavos!.

d} Banco BMD: RS13.1n.B01.98 (traze nnlhões, cerno e e sete moi, o1rocentos e um l88lS

e noventa a Oito centavos I:
e) Banco BCN: 'l$41 788.073.04 (quarenta a
um rrulhilas, -=entoa e oitenta e oito moi. selllnta e

trls raeos e quatro centavos);
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f) Banco Rural· R$27.í97 ·82 '.3 (wue e sete
milhões. setecentos e novents I! setl! rn1l, quatrocentos a oitenta a do1s reaos e v1n1e e nO' e ceniPvos).
Ar!. 3" A autonzação concedO<Ip por este Reso
lução devera ser exercida no pra~J rmaJo:.tmo ele duzentos e setenta dras, o:cr•t::!dos ~ r:2.'l'r da data de
sua publicação
Art. 4• Esta resolucã, entra c::r., '-'IQOr , . dato-"'"

de sua publocação
PARECER N" 3CS. OE I!IA~
(Da Comissão Doretore I
Reclaçio finei _.., 1'..-..t" ri•

~Mo~&~

çio rt'45. de 1S911.
A Comissão 01ratol!l Ppre•en'.P 1!. 1edeçêo final
do Pm1810 de Resolução n• 1!0 •Je 1996, 'IUe autonza o Estado de Mato Grosso a contratar openlÇão
de cradtto consubslancoed<! no Cc•rrtr~to ctP. ilbertull'
de Crédito e de Compra e Vend111'3 \tiVOS caleblado anbe a União. o Estado de <llatc '3•osso e o Banco do Estado de Mato '3rosso S ,'\
'!emat, em 16
de dezembro de 1997, 90 am~aro '·> Pr-'llrama de
Apoio à Reestruturação '!I I!O r !CSt3 :-=•scal c...taa Esta-

dos.

Sala de Reurv6es da Co1mssê.o, 27 de 1111110 de
1998.- Gelaldo u.lo- Presidente, Cmtoe PftOclnlo- Relator, Llidlo Coelho- Joal ca Hollanda.
ANEXO AO PARECER N• 306. ,!.'E 1998

Faço saber que o S!!nado r orl~rpl acrovou, e
eu, ____, Presidente, nos term":'o; ........ .,.n ,,.
do Regmoento lnlerooo, proiTI'·!:;~ ~ ·oqt•on•<
RESOLUÇÃO N"

-t~rn

28.

• !.JE 1998

AldDriD o &fado <le Mldc ~.
COI•atar apa:a;lo .-'e cs'édlto can.ubemnclada no Conbato de Aberua de Cr6-dllo e de Compra a Venda da Aa- calebrado antre a Unllo, o Estado da lllalo
a - e o Banco '1o '"lstaclo da Melo
G - S.A.- Bemet, ..,, •' ela 1-mbro
ele 1!11n', ao ampem · ~ ,.,.,._ de
Apo1o • ~racão a 10 1\luate Fiecal .._ Ealadoe.

O Sanado Federal resolve:
Art. 1• E o Estado de Mato Grosso autonzado a
comratar operação de crédito •.::no,,t:..tancoada no
Contrato de Abertura de Credito " ae <;ornpra e Venda de AbVos celebrado emre a Un:ao o Esl&do de
Maio Grosso e o Banco do Estaoo <!<! '~~fato Grosso
S A. - Bemal. em 16 de CJezernoro • " 1997. ao am-
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paro do Programa de Apo1o a Reestruturação e ao
AJuste F1scal dos Estados.
Parágrafo úniCO. Os ~eeursos refendas neste
artigo dest1nam-se, exclusiVa e obngatonamente, a
f1nanc18r a transformação do BarK:O do Estado de
Mato Grosso S.A em agênc~a de deserwoMmento.
Art. ~ A opemçio de clédllo refenda no arbgo
antenor terá as segumtes condições financeiras bá·

de Dem1ssão Voluntana dos Func1onanos do Bemat.
bem como a descnção dos gastos com encargos e
ações trabalhistas.
Art. 4° Esta resolução entra em VIQClr na data
de sua pubiiCSÇiio.

PARECER N' 307, DE 1998
(Da ComiSsão D1retora)

srcas:
I - valor do clédllo a ser liberado pela Umão:

Reclaç:io final do Projeto de Resoluçio n" 46, de 1998.

R$284.632.000,00 {duzentos e oitenta e quatro milhões, se1scentos e tnnta e dois mi reaiS), sendo
R$280.632.000,00 {duzentos e odenta m1lhões, seiscentos e tnnta e dcHs m1l reaiS), para lazer frente a
aquisiÇão, pelo Estado, de aiiVoS do Bemat, e
R$4.000.000,00 (quatro milhões de nsa1s) para CBPI·
tallzar a agência de desenvolvimento;
11 - forma de liberação dos recursos:
a) d1nstarnenta ao Estado, com l8lação ao
montante desbnado à capdaiiZSÇão da agência de
desanvoMmento, após a C0f111rovação da sua constdUIÇão e da obtenção das autorizações necessànas
a seu tunaonarnento;
b) diratamente ao Bemat, com nstaçao ao montante destinado à aquiSIÇão de abVos;
III - forma de pagamento: as parcelaS dos reCUISOS liberados seláo lrK:Orporados ao saldo devedor do Contrato de ConfiSSão, de Promessa da Assunção, Consolldaçã~ Ref1r~anc18111ento de DiVIdas
celebrado entra a Un • e o Estado de Mato Grosso
em 11 de 1ulho de 1
(contrato de nslii18J1Cialllento), nas mesmas datas em que ocorrerem as liberações, de acordo com o estabeleado no Parágrafo
Segundo da Cláusula Décima - Oitava daquele IIIS·
trumento amortizadas r1a forma esbpulada no nsferido contrato de nslinanclamento;
IV - os nBCUISOS gerados pelos ativoe do Bemat adqUiridos pelo Estado, IIICiulndo-se OS provenianlell de sua alienação, seláo obngatonamente
desbrlados à amorbZBÇão do saldo devedor do con-

A ComiSSão D1retora apresenta a redaçio hnal
do ProjeiO de Resolução n• 46, de 1998, que autonza o Estado de Santa Catanna a transfenr pam a
Caoca EconõmiCS Fedelal - CEF seus clébdos junto
às insblulç:ées lmance1ras que especifica. com o aval
da União no ãnblo do Programa de Apooo à Reestrutumç:ão e ao AJUste FISCal dos Estados, no valor
total de R$107.824192,68 (cento e sete milhões, OItocentos e VInte e qualro md, esmo e noventa e dois
nB8IS e sessenta e ado centavos) apurado e 28 de
fevereiro de 1997.
Sala de Reullliias da Comissão, 'Z1 de maio de
11198.. - Geraldo Melo - Presidente - Carfae Palro-

trato de nsfil'llli1Cial1len;
V - eventuais cnklitos do Estado decorrentes
da posiÇão liquida finallllo Bemat serão UtiliZados na

amortiZação do cont§EI1!flnanciarnento.
Art. 3" O Estado
Mato Grosso encanunhará
ao Senado Federal
no tn~M&tral contendo deserção detalhaoa da s
dos silVos do Bemat
por ele adqu1ndos, especificandO os va1o1as 18SUItantas da ahenaçáo dos nwsmos e a destmação dos
nscursos gerados por esses abVOS.
Parágrafo úmco. O relatóno a que se 18fere o
caput devalá conter um demonstratiVO do Progmma

cfnlo- Relator- Llkllo Coelho- Jael de Hollanda.

ANEXO AO PARECER N.• 3117, DE 1998
eu

Faço saber qua o Sanado Federal aprovou,a
, Pnssiclante, nos tennos do art. 46, dem 28,do

Reg~mento

lntemo, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N.• , DE 1998

Autallza o Estado de s.nta c:atariM

......rer:. ..... Cabra Econ&nlca .....
denl - CEF, _ . cl6blta. jurdo .. lnstlfll•wra que wpeclflca, com o
anl da Unlio, no lmbllo do ........... de
Apoio i ReMiruturaçio e • Alusllt Ft.cal dOa Elltlldaa, no valor _ . de
R$107..1124.112,1111 (-ao . . . . . mllhõM,
afta • • - e vlnla e quatro mil, e
noaenta e dole ....._ e
e alto
_ _ _, apur811o- 28 defe-.lro de
tu~

•••••11111

111117.
O Sanado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de Santa Catanr~a autorizado, nos termos das ResoluçóeS nOs 70, de 1995, e
12. de 1997, ambas do Senado Federal, a translenr
para a Caixa Econ6mica Fedem! - CEF, os débitos
segu1ntes:
I - Banco Pontual: A$11 363 584,02 (onze milhões, trazentos e sessenta e !lês 11111. qulllhentos e
adenta e quatro I'I!8IS a doiS centavos);

154:__ _ _ _ _ _ _ _ __
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Bllnco lndustnal e Comen:lsl SA_

PARECER N" 308, DE 1111

RS4.380.2n,oo (quatro mlhões, trezentos e -.a
nul, duzentos a - a seta 1'88111);
III - Banco BMC 8.A: R$46.881.822,85 (quarenta e saiS milhões, oitocentos e oilenta a um rnd,

Da Comlaslo da eon.tllulçlo, ......

no. 2 a
5 ~- Plan*lo, ii P!Gpllba da
Emenda ii CaMIItuiçio ri' 63, da 111&,
kndo 1• algnM6rto o Sal lia Glbarlo lllh11da, que rwotJ11 I p l?lw.
da Conellllllçio Federal peotlnw e • •
Justiça elo T........._
pa ClciMWIIa aabra aa El- t

orlocentos a VInte e doi& nNUS e odanla e cmco cen-

tavos);
IV- Banco BMG S.A.: R$45.198.508,81 (quarenta e cinco milhões, canto e IICMII1Ia e ado mil,
qulflhanlos e 0110 nNUS e Oitenta e um_._).
Art. 2" A opataÇão pl8lendida da lnln8fannação da débitos JUnto aos bancos ralendos no artigo
antanor em díVIda fundada JUnto ll CEF davar6 ser
raaJIZBda com as aagwntes c:alaCteriSbcas:
I - 11SkN piiJI8ndldo: R$1 07.824.192,88 (cento
e seta rnolhõea, oilocei otos e VInte a quatro 11111, canto
e IICMII1Ia a dois 188111 a-nta a 0110 cada-),
raferaucrados ll data da 28 da re.araro da 11187 e
ab •IRados até a data do crédito;

11 - gatantidor: UniAo;
III - COIIItagatanla: rec:u.- pruveniarll8s de
,
.......
_ilasib"' IJIÓPrias e calas a que se releram os - ·
155, 157 a 158, I a, a 11, da ConstiiUiçlo Fedalal;
IV - 8IIQIIIID8 lirBIIcerma:
a) CU8ID da capoaçiio m6dio da CEF, llpUiado
com base no baJMcela do mês anl8lior ao da c1ata
de lllenlção doa rac:uniOS, acr-» de 0,5% a.m.
(cmco décrn- por ceniD ao mês);
b) ancargoa financa11os c:apdaJoDdoa ~
manta a relbcadua ~. c:am base no úlbrno balanceia da CEF;
c) CO"'Ia•lo de abartwa da .,......, ccnaapondanla a 1,5% a.a. (um Jnle11o e crnco ~ por
cento ao ano), sabre o valor da PqiJE!Çio do c:Ndrlo,
MICIOilJOfllda fJfO 11118 l8trlpons mauaalrrall8 ao saldo davador da oparaçlo;
v - forma da PIIII'UI*"JIO: c1aza praar.;!laa
rnansars ~. calculadas c:am base na Tabela Ptfotl, a partir do 116tnw10 da Cldnclll da um
mês a contar da -*'Ira do CCHJbatu;

VI - daa1lnaçlo doa - : quibiÇio daa
oparaçõa& de Anblc!p'IÇAo da Recaia OIÇIIII*IIéria
-AROe ·ran1811.
Art. 3" A~ CCHIC8dida por 811111 Reaoluçlo davar6 ser aDil:ICia no prazo rnéxmo da duzentos a S8lenta dlaa, contado a partir da dela de
sua publlcaç4o.

Art. 4• Esta Reaolução entra em wgor na data
da sua pubiiCIIÇio.

Relator: Senador Jeflwaan Nr.a

1- Ralat6rlo
Retoma a Corrosaão de Conatiluçlo, Jusliça a Cidadanra, a f>Joposla de Emanda ll Constifui.
çio ri' 63, da 1995, que tem por finalidada allarar
d18p01111Vos parllllanlaS ll ~ C:ll • bi M
JustiÇa do Trabalho, a fim da que HJIIIIIIIIIIIIMiadas
as amandas a ela ofanlcrclas em PlenáPrahrnnannanle, vala 1antxar que Conasio, em -.lo -'"'da no dia 22 da OUIIDo da
11187, 11Pf0110U a ralurids prapoaba, na forma do
subslilubvo por n6a apraaantado, bem como uma
amanda, a da n"1, que raalabalaca a figwa do vogal
c:lllsnm l8n1pOrário na Junta de Corrci'illçll" a JuJ.
~, . ..
emm~e~
..,.Jdas,tas ora aob anélea, têm canD objali-

vo:
1) iriCOipOIGI o cril6rio da pnlpOICICIII......,. na
daliniçio da nova ~lção doa 1111u-. da forma a que 11818 observada dllltrlbuiçlo maill llgorOIIa
dos cargos &Jdil- doa juizas, advogados • , _
broa do Mio ia1áio Público do Trabalho;
2) assegurar JUízas cJaaaiBtaa o diNilo adqurnda em
rnandalros;
3) rastabalacar a figura do jUiz d
I la, do
qual aori. eXIgida a quaJIIicaçlo da bachaNI o;.

Allal;lo--

railo;

4) raatabalacar a figura do JUIZ c'
' I que,
para 8816111 nomaadoa, dewm ser IIICiicadoa por um
colégio alailolal, l1bagrado palas dbatui- das conludaraçõas - - de lnlblllhlldonls ou .....&glldoraa, conforma o CIIIIO.
É o ralatório.

I- Valo elo Ral.aac
Noa tarmoa J'811111*rt&IS, ~ llo - ·
axarrw.r uanald&B oluracidatl a 811& PrCIPO* da
Emenda Corlllllluciona ofaracrd&ll em Ptar•io.
A Emenda n" 2 - PlEN subablul a CUIIP oajÇio
do Trllunal Supafior do TrabalhO (que, na PIOIJOBia
origrnal, pravra a ascol1a de quintos danlnt oa juizes
do trtbuMIS RagiOM• do Trabalho, intagranl&a da
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da magiStratura trabalhiSta. um quinto dentre
advogados e um qu1nto dentre membros do Ministé·
rio l'llbl~eo do Trabalho) para dezessete denbe os
JUizes dos TnbunaiS RegiOnaiS do Trabalho, Integrantes da carrana da magiStratura trabalhiSta, cinco
dentre advogados e anco denbe membros do Mlmsténo PúbliCO. A altei&Ção unprime, elebvamente,
malDI" precisão ao cnténo da propoiCIDnalldade, no
que tange li nova composiÇão do lnbunaJ.
Ressalte-se que a peiTIIIIIIãncla do texto onginaJ podana gerar dúvidas quanto il distribuiÇão dos
ClllgDS extmtos de JUiz Classlsta de foltiiB ptopDICIDnaJ aos Juízes, advogados e membros do M1msteno
PúbliCO do Trabalho.
carre~ra

A Emenda ri' 3- PLEN ao assegurar o cumpnmento dos mandatos dos aluais mmistros classlstas
temponirioe do Tribunal Supenor do Trabalho e dos
aluais juízas ctassistas temporário dos Tnbumus Regionais do Trabalho e das Juntas de ConCiliação e
Julgamento, aperfeiçoa soblamaneira o texto em
~. - que se faz IIIISier assegurar o direito adquirido dos JUízes classiStas em relação aos seus
mandatos.

Por outro lado, a emenda, acertadamente, ena
n~~~ra

de lransiÇiio. ao prever a transformação des·
cargos para de minisbo Vdallclo togado e de jUiz
vitalÍCIO togado. assim como ãiSpi!e IICibnt o pnme1ro
provimenlo desses cargos ora 1nlnSformedos.

-

As Emendas ri' 4 e 5 - PLEN. ao tenter restabblllaliiii"'CBI"or a figura do juiz c:lassiSm. ainda que dando
IICMIII conotações ao 'texto constiluCionaJ Vlgllflle,
nio se coadunam com o pensamento Já expresso
por este. comissio, que decidiu retirar da Jusbça trabal wsta a figura do juiZ ele iata.

é I'ICISII8 CDIIVicção que a ~ elas- . ao longo de seus cinqilenla ams de vida. tem
denuiStlado pouca utildade na riiÇID doS confll.
a das ralaçlies de tndi8JhD. até porque sua nlicaçiD e aacolha nam seq~n~ seguem os CA ih!IIDS de
...,._l&llilidade junto às calegorias profissionais e
8COI61icas.

Não é demais salientar que os ~ntantes
da magislralura togada. dos Trilunais Supenores
(STF. TST}. doS
(Ccx aalho Federal da
OAB). dos llllf1ridoles
Judiciáno Federal. dos trabalhadoras (CUT). dos emprasários (RESP) já se
11111111feste.ram IICibnt a
de exbnÇão da
l8pnl88llbaçio clasaiBia
Justiça do Trabalho.
Entendamos. por fim. que a mudançap
DIIDpDSIIIXXI!rra
li Justiça d Tlllbelho é irreversível, já que reflete o
peiWBIIIIInto daa categorws ei'IVOhndas.
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Assun. a v1sta c1o exposto. cp1namos pe&a aprovação das Emendas n• 2 e 3 - PLEN e pela reJBIÇiO
das dema1s emendas.

Sala da Com1ssão, 20 de ma1o de 1998. - a.rnardo Cabnll - Presidente - - Jefferson P*- Relator - Romeu Tuma - t.evy Dias - Lúcio AI-

cintara - Leomar Qulntanilhll - Arlindo Porto Djlllma Beasa - José Eduardo Dutnl - Antonio
cartas Valadares- Ramez Tebet
EMENDA N" 02- PLEN
(il PEC n° 63 - SubstiiUIIYD. de 1995)
O § 1 • do ali 11 1 da ConstituiÇão, constante
do ali. 1°, passa a ter a segu1nte redação
"§ 1° O Tnbunal Supenor do Trabalho
compor-se-a de VInte e sete mmiSiros. togados e VllaliciDS, escolhidos dentra brasileiros
com ITIIIIS de trinta e cmco e menos de sessenta e anco anos, nomeados pelo Presidente da RepúbliCa, após a.provaçiD do Senado Federal. dos quais dezassete dentA!
JUÍZBS doS Tliluna1s RegiOnaiS do Trabalho,
Integrantes da carr&~ra da magislratura trabalhista, c1nco dentre advogados e cinco
dentre membros do M1n1Siéno PúbliCO do
Trabalho".

Jwllftcaçio
A CcmiSsão de CcnstlluiÇãD. JusiiÇII e Cidadania. quando da apreaação da PEC n" 63195. aprovou substllutnlo ofei&Cido pelo Senador Jefferson
Péres que prevê a extmção daa figuras do Ministro
clasaista e JuiZ classista. bem como a nova composição do Tribunal Supenor do Trabalho e dos Tnbu·
"""' RegionaiS do Trabalho.
Para assa nova compo5IÇão haYIB. sido pniYistD
que três quintos seriam escolhKfos dentra os juízas
dos Tribumus Regionais do Trabalho. integranlall da
caneira da m&giSiratura trabalhista. um qtmlo dentn!
advogados e um qullllo denbe membros do Ministéno Público do Trabalho.

Eaae dlslnbwção não observa a '*e uidade
de ngorosa diSbibuiÇão dos cargos extintos de fonna
propon:IDIIBI aos JUízas. advogados e membros do
MmiSiéno Público do Trabalho.
P1illeilde-se com a presente emenda IIICOfpOrar o cnléno da propon:ionalldade na definção da
nova composiÇão dos tnbunals de forma que fique
aaaegurada a IB!Iresenteção dessas calegonas.
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EMENDA N" 3- PLEN
(i PEC n" 63 - SubstiluiMI, de 1985)

A a - ae à PEC n• 63, de 1995, o seguinte art. 2", -ndo-118 o 8IU8I art. 2" P1U11 art. :J'
"Art. 2" 1!: assegurado o c:uq~~h1Jento
doa n8ldaloB doa atuais 11il.-u. devia
ta& temponlnoa do Tribunal SUpenor do Trabdlo a doa lllUaia juízas daasialas lllrqlorárloa doa T~ ~ do Trllbalho a
das J - de Concdillçio • .Julgamare.
§ 1• O& CIUgclll de naoiabo ciMawta
,.lel..,m.,IPOI"'..
"'""to do Tlblnal ~ do Tlllbalho
MriiD traallfcxst-*»& an c:argoa de •••illlo tDgado e vllallclo, e 011 cargos de JUIZ
leliijlirino doa Tillunaia R&gioc- do Tndlalho saio lianãamlados em cargos de juiz .,.
gado ellillilfcb, ql8ldo de - V&ColiiCIIL

§ 2" A llllillllidUI& nDI CIUgclll vagoe,
lnlnsfonnados noe termos do p;udgiafo an- · scá ' - . lllemallamanle, por juiDI
de canaua da magl8tialura ~ por
advogados • por iTIIIIIIIInll do Mil i io Público do Ti&belho, llllqiitncla, 1116 que
se con!plate a
c•
,._pelo§ 1°
do art. 111 da Conaiiluçio •
I

-•fl ,•o

Ju 11ft: ;I
A pn~s nilii - . l a as faz nerneál'a Jllli&segui&r o cliltHID edquhldo doa JUízas de • i
am
railição aos mendeloa.
~.com,..,IÇiali<l, tez- millllrbeiecar i8gl& de liail8iÇio preuando a tnu•orn.,.ao
de asus calgOS PIUII de mne1iD Vllallcio IDgBdo e de
JUIZ Vilalic:lo togado, bem como dllpOI" eotn O pn11111110 p10111111ento desses cargos 01& tnu~.

.,_...
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PARECER N" 309, DE 1998
Da Comlasio de Aaau.- Ecauãmi·
l'ftljeiD de Lei do Se! l8dD rf' 15,
de 1!1117, de auiDrla do Seuadcw Ftadsw
Esc6rciD, que extingue aa ctédilua do lnstlluiD NaciDnlll do Seguro Social - INSS
cwlundoa de contribuições aoclala devidas pelaa MW~icípiaa, 1116 31 de dezembro de 1992, e cllli DUtras prcwldlnciaL

C0S, aaln D

Relatar: Senador FIWICIIIinD Pereira

I - ReiiiiDI io
O ProJeto de le1 do Senado n• 15, de 1997, de
autona do Ilustre Senador FrallCISCO Escórc10, eXbngue todos e qu~~~~~quer créditos do INSS, onundos de
cantnbuiç6es SOCIIIIS por ele anacadadas ou decorrentes da descu....,nmento de abngações acessónas, devidas pelos muniCÍPIOS até 31 de dezembro
de 1992 e na data de pubiiCIIÇáo da lei.
Não se incluem enbe as dêbilas a sen!fll renidos
a conlribuições desconladas das 8fl1llll9lldaB e das
lnlbelhadoras awlaos e nio 1a:ul icbs ao INSS.
De mama fanna. não podem ser beneficiados
as nwn~elpios que, em qualquer tampo, tenham obb·
do vantagem llicda em praJUIZD da segundada SOCial,
por 1ntarméd111 de pratiCil de cnme pnMSto na Lei n"
8.212191 - Lei de CusteiO da PnMdênciB SociaL
Par fim, a proJelo de 1et estabelece que, a partir
de sue publiCaÇão, o mumclp111 que deixar de recolher a CDi 1tubuções devidas ao INSS lera sua parcelas do Fundo de Parlnpação das Municípios FPM ratidas pela UniAo, que dewlrá empregar as reCUISOS na pagamento do crédiiD JUnta ao INSS, atê
que a situação S11J11 regulanzada.
!: a ralalóno.

H- VDID do Relatar
Em termos constiluclonals, nada há a opor ao
prDJ8Io de lei. P""'ldênaa Social é assunta de competência cancarrante da Uniia, Estadas e Distnto
Federal, cabendo à primeira o estabeleCimento de
normas gerais. Ademais, a 1rociativa de lei cabe a
_qualquer
d o e s s o Nacional.

memblo§§

De mama forma. não há óbices quanta à jundicldade e técmce
·
A proposiÇão adequese às normas VIgentes sabre a maténa, bem como
traduz a emprego de
lécnica legislallva.
Em ralaçio ao ménto da matéria, ~se
algumas considerações.
Em sue justdicllçla, o Ilustra autor da prqeto
de let racanh- que dNaiSOS têm Sido as mstrumenlos legaiS destinados a fiiCIIIIar as condiÇÕeS de
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pagamento das d1v1das dos muniCipiOs JUnto à Prev1dêncB Soc1aJ.
TBIS Instrumentos Implementaram condições
favoráveiS de parcelamento do pnnclpal, além de reduzi-lo, bem como amst1aram, total ou paraalmenta,
o pagamento de multas e demaiS encargos relaciOnados a essas dív1das.
As últimas medidas legaiS nesse senbdo foram
a Le1 Complementar n" 77193, a le1 n" 9.129195 e a
Medida PIOVISÕna n° 1.608, que vem sendo mensalmente reedllada desde 1° de abnl de 1997.
A Let Complementar n" 77193 perrnbu a parcelamento de toda • díVIdas muniCIPaiS JUnta ao
JNSS, exiStentes em 31-12·92, madiBnte retenção
de nave por cento do Fundo de Parbc:lpação das Mu-

ruclpiOS.
Postenormente, a le1 n• 9.129/95 estabeleceu
que as dívidas relabvas a períodos anleriO- a 1"-895 podenam ser parceladas em atê 96 . . - . com
IUllsiB total das multas devidaS.

Fllllllmente, a Medida PIOVIS6na n" 1.6011, está
admibndo que os mun~elpios optam pelo parcelamanta de sua diVIdas com perfodo mínimo de 96
meses, naliante o emprego de nove por cento do
FPM, percentual que é raciUZJCID em até S8IS pontos,
no caso das muniCÍpiOS mais pabras.
Constata-se, assim que tem haVIdo preocupação no sentido de 1aci1iter o pagamanta das dilridas
muniCipaiS para com a JNSS.

EVIdentemente, a beneficio que o ptqeiD de lei
objebva CDIICeder é bem maiS~ do que as facilidades até agora admitidas.
Contudo, entendei110S que conceder-se o pardia total das diVIdas consblull"-se-é em llagranta
desvantagem para os municlpiOS que com sacnllcio,
honraram e vêm honrando seus campc- para
com a Previdência Socllll.

Além disso, tal medida abra carnnho para outras lnCIIIbvas de igual natureza que cumnam por
mcentivar a madimplãncia..

Diante do exposta, somos contrárias à aprovação da Prqeto de Lei do Senado n" 15, de 1997, de
autona do Senador Francisca Escón:ia.
Sela da Camissio, 19 de maio de 1998. - ,.._
dnl Plvll, Presidente - ....,_.._ Penllnl, Ralalar
- Em-da Supllcy- JDa6 s-ei - ElciD AlvllraVIISCWI Klalnilblng - Garaon eam.ta - JDa6
Eclullrdo Dulra - .._... PIIIVIII - DfRna a - BeiiD ....,.. - JIIID Racha - a.n1
JDa6
Blanca- EaperlciiiD AmkL

v--

J

.J

160

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO DE 1998

----------------------~~~~~~~~~----------------~~~~

'

,

... ·'

,,

..,

tJ".J

~

• '::

--

"'-

:::

.·

,,.

-·.:;:· ....
~

~·

.....

..,

=·=
"-

..

-!:

=

-I

·<'i

....

...

o

"!
,-!

·-

~·

'!!I

.. -----'1..-

.,.;

--·--- -----

·-·

..,,
I

~~

---------

...
-~,:;

' ... -:-· ;=.! ........

t•=:

.......,

:,I

...~I

.:,,'Z,

-•

c:.

• :.!:1

-= ":'"

- ....... :-:·

c= -

=-·=-::::

'""'-=

:: .:;.

'::1-

=·0::•
=

- •!"

T

-·,..

q

.. :ã21
~~

<I
!I

·-

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
MEDIDA PROVISÓRIA N" 1 608-14
DE 28 DE ABRIL DE 1998

Dispõe 110bnt amortização e parcelamento de divides oriunda de conlribuiç:ões IIOCIIIIs e outras lmportAncla devidas ao Instituto Nllcionlll do Seguro Social - INSS, alblnl di~ das l..sls
n' 8.212 e 8.213, ambu de 24 de julho de
1991, e dai oun. provfdlucl...
LEI N° 9.639, DE 25 DE MAIO DE 1998

rl

Dlepãe IIObre SIIIOI1Izllçio e parcefllnwdo de dfvldell orlundse de -•blbulç:ões IIOCIIIIa e outras lmpai'lincia devi-

das ao lnslituiD Nacional do Seguro Socllil - INSS, an.ra dlapaaltivoa das Leis
n'e 8.212 e 8.213, amba de 24 de Julho
de 1991, e d a i - providlncla.
O P18Sidenle da República
Faço saber que o Congresso Nacoonal decreta
e eu saiiCIOnO a sagu•nle Lili:
Alt. 1° Os Estados, o Distnto Fedenol e os Mun.cipios podeião optar pela amortização de suas diVidas para com o Instituto Nacional do Segu10 Social
- INSS, onundas de contribuçõea SOCIBIS, bem
como as decorrentas de obngações ec es ÓiiiiS, até
a competêucia março de 1997, mediante o emptagO
de um pen:enlual de 4% (quaiJo par cento) do Fundo
de Paibeipação dos Estados - FPE e 9% (IKM! por
cento) do Fundo de Pal'llcipaç:ão dos MuniCÍpiOS FPM.
§ 1° ObseiV&do o emp1ego mlnimo de 3% (liês
por cento) do Fundo de PaiiiCipação dos Estados FPE ou do Fundo de Pailicipaçio dos Municípios FPM, os pen:en1ua1s es1abeleados neste a111go seião reduzidos para que o prazo de amol1izaçlo nilo
seja inferior a noventa~eis meees.
§ 2" As u
fedeiBIS ITillfiCiOfi8de ,_,.
artigO podefão optar
incluir neste espécie de
arnorlizaç:io as di ·
até a coqiBiêiiCIB maiÇO de
1997, de suas aulaiq,... e das fundaç6es par elas
IIISiiluldas e manlides, h1póteR em que haverá o
acláscimo de tiês ponlos nos pen:enluais do Fundo
de Paibeipaç:io dos Elllados FPE e de três poniDS
nos pen:entu&IS do Fundo de Parbc:lpllç:iio dos MumcipiOS - FPM, 18fendos no capuL
§ 3" MediBnle o emprego de m8IS quatro pontos pen:enluais do l8speclivo Fundo de Paibeipação,
as Un.dades Fedendivas a que se nelene este artigo
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podelão optar por •nclulf, nesta espécie de amortiZBç:ão, as dividas conshtuldas até a compelét ICI8 març:o de 1997, paiB com o INSS, de suas e....,.asas
públiCas, mantendo-se os cntérios de atualização e
•ncldãncl8 de acniscunos legais apliCáveiS às empre-

sas desla natureza, a elas se apliCando as vanlagens piBVISias nos incisos I e 11 do art. 7'
Alt. 2" As unidades ledeiBIIVas meriC1011adas
no artigO anlenor podeião assumw as dividas p&IB
com o INSS de suas empresas púbiiCBS e sociedades de econom1a mista, facultando-se-U,. a sub-10goç:ão no respecbVo cnidilo paiB fins de pan:elamen10 ou nepan:elamento, seja na lonna convenaoral
eslabelecide no art. 38 da lei n• 8.212, de 24 de JUlho de 1991, sem a restnção do seu§ 5', seja na forma BIICIIPCIOI181 prevista no a1t. 7' desla Lei, mantendo-se os cntérios de atualiZaÇão e 111Cidãncl8 de
acláscimos legais aplicéveis a es1as entidades.
PIUágralo úniCO. O aiJaso supenor a sessenta
dias no pagamento das prestaçiies ""-'-as ao
aconlo de pan:elamenlo celebrado na forma deste
lllligo acanelanl a l8lençlo do Fundo de PaiiiCipaçlo dos Estados- FPE ou do Fundo de f>ait :4eção
dos Municipos - FPM e o repasse à aulalquia PAMdenciária do valor correspondente à mol8, par ocasilo de plimeiiB tJaneletêncla que ocorner após a ooIIIUIIicaç:ão do INSS ao Minisláiio da Fazenda.
Alt. 3" O pen:euiUal de que llala o caput do
a1t. 1• será reduzido em:
I - S8IS pontos, pai8. os md muiiiCfpios de menor capacidade de pegamento, medida pela receda
. - caplla das tranafe...,ICias COi18litucionai da
Unilo a do Imposto sobre Cin:ulaç:ão de Men:adolias e SeiVIÇOII - ICMS, e em tiês pontos, panl os
mil muniCipios segWniBa; ou
11 - se• ~ para os miliiiCÍpios com até
vinlll mil ~ e onde estio locaJizadoa os bols6es de pobraza, idei 11ificados corno éraaa priorilánas no P1Dg1BmB Comu..clade solidalria, e em Iria
pontos, panl os municfpios com meia de vinla mil e
"!8ffiS de lrinla mil habilanl8s e dautiriC8dos par
aquele Pnlgnsma, ou
III- seis pontos, paiB os muniCfpios com IndiCa
de Condiçiles de Sobravivência - ICS nacional das cnanças de até aeie anos, calculado pelo Fundo das Nações Unidae para a lnlência - UNICEF
em conjunto com a Fuiidaç:io lnllblulo BIBSdeiiO
de Geografia e Eatallstica - IBGE, maior do que
0,65% (sessenta e cinco oentés•mos) e em três
pontos, pai8. oe municfpiOS com ICS naaonal
m81or do que 0,5 (cinco décimos) e menor ou '9U&I
a 0,65 (sessenta e cinco centésmos).
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§ "1• Excluam-se do dasposto nos ri'ICISOS I e 11
os munrcípros com lndrca de CondiÇiias da sabnMvêncra - ICS nacronal - das cnanças da até sars
anos. menor do que 0,3 (três décimos).
§ 2" A atenção da recarta a que se refere o rncrso Iterá como base as lnlnSferãnci8S observadas no
exercícro da 1996.

§ 3" Os municlpros a que se relere o rncrso 11
são aqueles ldanblicados pelo Programa Comunrda·
da Solldâna até o final do ano da 1996.
§ 4° A população da cada munrcipro será a mlormada pela Fundaçlo lnsblu!O Brasileiro de Geografia e Estatfsllea - IBGE, segundo a estrrnaiMI
dosponival em 31 de dezanbro da 1996.
Ali. 4" Os Estados. o Distnlo Federal, os Munrclpros, suas autarquras e as lunclaçõas por alaa ..,..
Iurdes e manbdaa, ao celebraram acordos na loma
do art 1•. letio Iodas as outras as'*- de ~
menlo ou 111110111Zação de diVIda para com o INSS
por alas sublltiluidas.
Ali. 5" O -ao celebrado com base noa IIIIL
1° a :11' conlar6 cl6uaula em que o Eslado, o DilrlriiD
Fadand ou o Mwliclpro autonza, q.-xlo ~ a
falta de Jllllllllll8l*l de cMboloa -rcidaa ou o atraso
superior a__.. dias no c:~~q~~-IID daa obrigaç6811 pnwtdenclilia COII&- ou de~ de
-dos de ps11al!l:rnaniiD, a · - ç1o do Fundo de
Pa.iio -~ çin dos Estados - FPE ou do Fundo da
Pai I • -Y"' dos Munrclpros - FPM e o repa•• à
auterqura pnwlllarcréria do valor ~ à
mora, por ocallio da pnmarra tranalattncia que
_ , após a cornu..:ação do INSS ao Minralário
da Fazenda.
Ali. fi' Alé 31 de maJÇO de 1996. as dividas
onundas de IDIIribuoçiias aocraill da parll8 palnlllal e
de Clbrrgaçilaa BCII ~- devidas ao INSS, al6 a
Cllllrpallircla m&IÇO da 1997. pelas •• ....... ou
l'lll8pitars C:OIIIIIIfllidOS OU carWWIIIIdos com O Slelana Único da 8allcla - SUS, bem corno pelall enlldadea ou halpbi' da Adiawiab'*' Nbllca dinlta e
lndrrata, ~ da8ae s·slan-. podalio
c lrtaamaté nove~rta e sas ~. madianta cassio de cr6dillla que tenham JUIIID ao SUS, raa forma
do dia!: !l8ID nos allll. 1.065 a 1.f177 do Código Civil.
§ 1° A.-dfwidas das entidades e llospitaJs pm,_ _ _
KiiiiiiBBIB da conlrlburç6a8 deacontadaa dos empregados e da IIIJb.rogaçlo de que 11-. o . . . , fV do
art 30 da Lei n" 8.212. da 1991, poderio - parcaladu em at6 tr1n1a sem reduçlo da multa
pcawlllla no § ..,. della arbgo, mediania a Cllllo aslabelecrda no caput.

_.par.

§ 2" O acordo de parcelamento formalizado
nos tennos deste artigo conterá cláusula da c:assão
a favor do INSS, de crádilos dacorniiiiiiS da saw;os
de assrslii ICIB médica e arilulalorial, prestados pelo
hospdal ou enbdade a órgão& rnlag- do Sialama
ÚriCO de Saúde que, diSso nolllicados, eletuarâo o pagamento 1181S81, corraspondanle a cada parcela. ao
CBISI~, nas ,.._..... c:otidçõlls II8SUfrldas com O
cedente, de aconlo com a regulandade de "'!!III
fr11111-'IOS

recebidos do Mrnrskino da Fazenda.

§ :11' Os prestadores de BeMÇOS de - · · · ICI8
madrca e ambulatonal, macianla COI ibiiiO ou CCXIII6no
com IIUIICÍpros, ~ poderio lormalizar o acordo
de psroalamenlo com a ll1l8fvaUênca do órgão do SIStema úmco de Saúde ~llepere ~-§ 4" lnsulicienle o pegameniD mensal efaluado
pelos órgãos rntegrantas do S - ÚriCO do INSS,
em cumpnmer4o à iiOtlficação rnencoonada no parigrafo lll'llanor, sara emdida gwa de racollilmanlo

conopleir-.. da dilarença. venficada. a manor, com
wncimenlo para o dra vrnte do mia mecliatana1la
posterior, CUJO pagana1lo SIK8 efatuado diiill&'l&lle
pala antJdade ou '-Pilai banaficlado do p&IC&IamaniD acordado.
§ 5" Da ar• ac;ik' do "'"' • •. - ar11go . . , resullaráp I pl5 •inlllriDr a R$200.00 (~ - ) .
§ fi' Os hospitaiS ou errbdadas que jli lllnham
oslebrado acordo da paRlelamenlo com o INSS, nos
tarrnos das Leis n."s 8.212. de 1991, 8.620, da 5 de
janeiro de 1993, ou 9.129, de 20 dB IIOVIiliDU de
1995, poderio optar pelo pan:elamenlo a que se relere esta arbgo.
§ ..,. PBIB os eleilos do parcalamanto a que se
relere asta artigo, .....rvae1o o "ar t111o no §
rmportlncias devidaa a 1flulo de multa rrO)Iid6oia rio reduzidas, atandidos aos S89l*ltas prazos Clllttadoa. pilllit do dia 1° da abril de 1997, JnCiilltw'a:
I _ IIII% (Oilllnbl por CIIIIIO), se o pai' I 1&110
for requerido alá o I&ICHO mia;
11 - 40% (IPI** por caniD), . . raquando at6
088111Drnla;
III _ 20% (vinte por callo), atá o nono 11118;
fV - 10% (dez por caniD) . . atá o d6cimo gundo mia, rnclulliwt.
§ fi' Aa multas rnoralóiiD Allll iZJdas em radD

1•. •

pili cr i u • - eapac"
am rnanuliiriÇikl ....,
'IIBII!bala cita • os ~ cr6dilos foram abjaID de repen:elarMniD na tomw. delll& arbgo, apicar
do-ae, após o res1abalec:unan. a reduÇio pawillta
no par6grafo antenor.
§ 9"
hOSpital ou enbdat que, diante o

de

r

o

acordo da pan:elarMnto firmado com baae n1111111
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l..et, denunc1ar o convênoo ou resc1nd1r o contrato
com o Sistema Único de Saúde _ SUS, ou for por
este de&cnldenc1ado, terá o seu paoa~lamenlo rescondodo, podendo oapaoa~lar o saldo devador na modalidade convencoonal prevosta no ali. 38 da Lei n•
8.212, de 1991, com rastabelec:omanto da multa e
demais acréscimos legais.
§ 10. O llllaso no oecolhirnento das contribuições poevodencíárias referentes a competêncoas poste.
rioras l celebração de acordo de parcelamento com
base neste artigo, ou o clescumpnmento de quaisque.- de suas cláusulas ou condiÇÕeS, 1mplocará a
sua rescisão, com restabelecomsnto da multa sobre
o saldo devedor e demaos acráscomos legaos.
§ 11. Do total de recursos financsiros a serem
oapassados a municlpios habolllados para gestio semiplena do Sistema Único de Saúde, serio, msnsaiIIW!Ie, oetidos a recolhidos ao INSS os valores corraepondentas ls parcelas de cn!ddos que lhe foram
cad"ldos peloa hospilaoa e entidades, decomh 11Bs da
ISI'Iiçcs médicos e arrtlulaiDriais p"'ISSado:le rnedoanla
CDIIIIakl ou convênio com a admnostração munocipal.
Ali. 7" Até 31 da maoço de 1998, as dividas
eriundaa da conbibuiçiles sociais da parte patronal
...._ao INSS ará a compatêncoa maoço de 1997,
Nlufdatl eu nio em I'IDiilicaçAo, poderão aer paRlBIadaa em ará novanta a seis mesas sem a A!Sirição
do§ 5" do ~::1 n" 8.212, de 1991, com nadução das ·
devidas a titulo de multa
mooatóo1a nos aegu1ntes peR:entuaos:
I _ 50% (cinqúenta por cento), se o pa~a~la
manto foi raquendo até 31 de dezemblo de 1997;
11 _ 30'11. (1rinta par canto), se o pan:elamento
foi oaquerldo ará 31 da maoço de 1998.
§ 1° O acordo será lavrado em tenno especifico. RlllpDndando como aaus fiadores os acoanistas
ou s6cios COiiboladores com seus bens pessoais.
q - ao madlqllemanto das obr:gações nele assumdas, por dolo ou CU\:18, ou em caso de 1nsolrir~
cia das p=roa• JUrfdicas.
§ 2" As pasaoas jurídicas, que já tenha celebrado acordo de pamelamanto com o INSS, poderiio
optar pelo pargalamanto a que se relere este artigo,
.-to quanto aos valot\as pamalados na fonna da
Lai ri' 9.129, de 1995, o8 quais nlo poderiD ser napamalados nos termos d8sta lei.
§ 3" As multas rnotalónas reduzidas em razão
da aparcelamsntos especoaiS em manutenção sariio
.-tabalaclclas se os raspactNDS créclolos forem objeID de repamelamsnto na fonna deste lllbgo, api1C8ndo-ee, após o restabeleCimento, a redução pnwosla

noapua.

lb-'

§ 49 O atraso no recolhimento das contnbuoçõ·

es poevodencoánas referentes a compatêncoas postenoras à celebração do acordo de pan:elamanto com
base neste a111go, ou o descumpnmsnto de quaosquer de suas cláusulas ou condoçóes, Implicará a
sua resciSão, com restabelecimento da multa sobre
o saldo diiYI!dor e dema1s acréscimos legais.
•
§ 5" O prazo de pao<:elamento definido no caput poderá ser ampliado para até cento e vonte me-

- · no caso das micro e pequenas empresas, deft·
nodas no ali. 2" da Le1 n• 9.317. de 5 de dezembro
de 1996.
§ 6" As diVIdas provenoentes das contnbuiÇÕes
descontadas dos empregados e da sub-rogação de
que trata o lllCISD IV do art. 30 da lei ri' 8.212, de
1991, poderio se parceladas em até dezOito mesas,
sem redução da multa poev- no caput.
§ ..,. Da aplocaçãD do I""'' 11111• , _ artigo não ....
sulaoá poastaçã:lrofanor a R$200,00 (ciJzanllls reaos).
§ fi' Na 14•"1
de psgameniD à vista das diVIdas,
a reduçiio da nUla seni. de 80% (DIIenla por cenlo).
Art.
~ a União autori2ada a contralar operação de c:n!dilo com o INSS, até o limte de
RS&.ooo.ooo.ooo,oo (&eiS bilhões de reais)•
§ 1° Os recursos a que se rela este artigo destinar-se-ão a finanCiar o délicll financeno do INSS e
sariio repreaentedos por Letras Financaorea do T&-

ao

souro _ LFT, amdidas para -

fim, com caracteris-

bcaS a serem definidaS em ato do M1nostro de Eslado

da Fazenda.
§ 2" O INSS é autonzado a garantir a operação
de que traia este artigO com beriS 1nlagrentes de seu
alivo, podeudo, inclusive, cauciDner CláliiDs decorrentes de part:elanam de dábitas da paao cas (Urldicas.
Ali. 9" Os aots. 38, 45, 48, 62 e 95 da 1..et n"
8.212, da 1991, com a redaçlo dada pala l..et n•
9.528, da 1O de dezembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes altaraçé5es:
"Ali. 38................................................ .

§ 9" O acordo celebrado com o Estado,

o Distnto Federal ou o Mumcipio contará
cláusula em que estes autonzam a retenção
do Fundo de Participação dos Estados _
FPE ou do Fundo de Particopaçio dos Munlclpios _ FPM e o oepassa ao lnsbiUID Nacional do Seguro SoCial _ INSS do valor corraspondanta a cada prestação mensal, por oca-

sião do vaK:i•••nto desta.
§ 10. O acordo celebrado com o Esla---,dõ.,.-,,o=-ois1rito Federal ou o Municipoo contará,
aonda, cláusula em que estes autonzem,
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quando houver o atraso sÜpenor a sassenla.
dias no cumpnmento das obngaÇõas PIIMdellCIBrias conentes, a ratençio do Fundo

de Partic1P8Çio do& Estado& _ FPE ou do
Fundo de P~ dos MUIIK:Ípoos _ FPM
e o rapaSM ao lnslllulo Naaonal do Se(po
Socai _ INSS do valor conaspoo ldalllll à
mora, por ocasiio da PIVTII!IIa llarlllf1lltnco
que oconer após a c:omui'IICBÇiio da aulaJqiM.
pnMdenclána ao Mwusteno da FIIDilda..•
"Art. 45 ............................................. .
§ 5° o dlretlo de pleitear IUifiCIIllmente
a descon8tllu1Ção e eXIgêncl8 fiscal fixada
pelo lnslltuto NIICIOnal do Segura Social _
INSS no~ de litígiO em Pi~CIIIO
adrmmstnabVo fiscal eXbngue-se com o decurao do prazo de 180 d1as, contado da Intimação de refenda deciSão. •
"Art. 48 •····•••···•·· ...............................

§ 2" Em se tratando de aiiBNIÇio de
bens do abVO de empresa em regme da ltql"daçio exlla!UdiCIBI, -..do à obtenção
d e - ....-sãnos ao~ elos
cnlllola. 1ndependentemenl do pag&~~~en10 ou da conlaãa da díVIda fK&I, o lnaiiiUID
NaCional do Segura Soc:IBI _ INSS poderá
autonzar a lavralura do niSpiiCIIIIO IIISirumento, que o valor do cn!dilo Pi1M"
denclénD conste, "'9Uiarmen18, do q181ra
geral da credanls, observada a ordem de
p1afenii1CI8 legal.
§ 3" o .....lllor. o II8IWWIIUáno da JusIça. o titUlar de II8M!f1IJa UlrajudiCial e a
autoridade ou 6rgaa que "dn1Igem o dilpaa10 no artigo anlenor 1ncarrarilo em muna
apliCada na lonna estabalaclda no

art. 92,

sem pnljuízo da responsablbdade admnstrabVa e penal cabível. •
"Art. 62. ·············· ................................
PIUágralo uniCO Os racursos referidas
neste arttga poderio contnbulr para o financ1811181l10 das despesas com p asnal e adRIIniSiraiÇão geral da Ful'ldaçio Jcxge Dupcat
Fl!lueiledo de Segurança e Medicina do Tra-
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Art. 10. o art 126 da lei n" 8.213, de 24 da julho de 1991, com a redação dada pela lei ri' 11.528,
de 1997, passa a VlgDial" com a segwnte allenlçAo:
• Art. 126...............................................
C que
§ 1° Em se tratando de PIC C
lenha por obi8IO a diiCII's'n de ctédiiD pntVIdencláno, O IBCUIIO de que trata . . . artigo - . . t e tará segumento ae o
te, pessoa ,uridlca. lfllln.lí-lo com pra. da
depósito, em favor da lnsbtuto NaciaMI da
Seguro Social - INSS. de valor -181j1011dante a 30% (tnnta por cento) da magllcia
fiscal deflmda na deciSão.
§ 2" Após a decisão final no tA
c
actnnislrabvo fiscal, O valor dap ' da pelll
fins de BegUIIIWIIo do raano vduntiJio-*:
I - davolvldo ao deposdante, ae ~
lhe for laiiOflhoal;
11 ---'ido em pagana110, ~
mente dedUZido do valor da elllgêoiCia, ae a
dec1aão lor -mina ao slljlliiD pasaiva.•

1-,.

Art. 11. Sio 111•11MldoB OB agentes polftlaaa que
lllnham sido n111ponaabilizadas, sem que fo.a 11111'1buçio legal sua, pela plibca doe pau· I III
na alírwa d, do art. 115 da La ri' 11.212, de 11181, e na
art. 86 da Lei ri' 3.807. da 26 de IIQOÂ) de 111811.
Art. 12. São convalidados os atDa palh «' •
PIOVII6rias ,..,. 1.571, de 1°
de abril de 1997, 1.571-1, de 30 de abril de 1987,
1.571-2, de 28 de 1111110 de 1997. 1.571-3, de ~ da
!Unho da 1997, 1.571-4, de 25 da julho de 1111r7,
1.571-5, de 26 da agoaiD de 1997, 1.571-41, de 25 de
satembro de 1997, 1.571-7, de 23 de OUIIIIlnJ da
1997, 1.571-8, da 20 da~ da 1997, 1.11011-8,
de 11 de dezenmra de 1997, 1.808-10, de B da,._
118110 de 1998, 1.808-11, da 5 de ,_111110 de 11118,
1.808-12, de 5 de rnaJÇO da 1998, 1.608-13. da 2 da
abnl de 1998, e 1.808-14, da 28 da abril da 111118.

com base nas MedidaS

-••ro.

Art. 13. RewlganHe o ~do art.IIS da lAi ri'
8212, de 1991 e demll8 ... rw;"ee..,

balho _ FUNDACENTRO."
"Art. 95. ····· .... ..............................

Art. 14. ESia lei .ma em 111g01 na dalll da pubiiCAÇik>.
Braslll8. 25 de 1111110 de 1!1118; 177" de ,._
'""pel
..
"1dê1Mt.Ar"'1Cia e 1100 da RepUblica. - FEMAIIDO
HENRIQUE CARDOSO - Pedro lllalan - Waldacll
OrMias- Joeé Sena.

§ 5" o agenta polítiCo só prata o crme
na ali._ d, do CIIIIUI dalle artigo, se
tal recolhimento lor atnbuiÇio lagal sua."

26·5·9•. Seçio I

pnM&IO
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MAIO DE

199~

ANAIS DO SENADO FEDE:::.RAL=----------·

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido - à pubiiCBÇão.
O SR. PRESIOENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
IMSa, raquenmento que será ltdo pelo Sr. Pnmeoro
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnoor.

É lido o seguonte:
REQUERIMENTO H" 363, DE 1198

Requeiro, nos 1ennos do art. 50, § 2" da ConstituiÇão Fadanll, combinado com o art. 216 do Rego·
manto lnano elo SerBdo Federal. S8jiiiTI prestadas
pelo Elcm.• Sr. MiniStro de Eslaclo da Fazenda es ,,..
formações que se S8!J11!111, relaiMIS ao OfiCIO 'S' n•
'0, de 1198 (OfiCIO PRESI-91110726, de 24-3-98, do
Banco Cenlel elo Brasil):
I - Conllltleraçãa l'rellmlnlln!s
O P a - DEDP/DIARE-98/246, de 11-3-98,
elo D a p a - da DIVIda Públoca elo Banco Cenlnll elo E11asi1, rafelenle à solicitação da Prefedura
Municipal de T - . P I , para que possa realozar
oparaçio de Clédlto J111110 ao Banco Nacional de De-

-lvin•*'
Ec:oullmico e Social- BNDES, no valor de R$18.454.510,00 (dezodo mlhiies, qualroCentos e cinqiianla e qualro mH, quinhenloa e dez 1811111),
com oecu,_ captados 1unto ao FAT - Fundo de
~ao Tlllbalhadar, contém, em seu ilem 3:

'3. Cabe .-Irar que a elamçi? elo limia esabalscllllo no InciSO 11, art. 4•, da Reslou!;ão • 69195 em até 25"1' elo valor anlaroornallle alnbuldb. de acordo com o disposto
no § 1°, art. 1G; de mencoouada Reaoluçlo,
não prapocia o enquadramento da opeoação
~ndoda. vialo que o Estado apresenta
Malgam de Poupança Real negabva. Isto
significa que • .-ilas fiscais (asam com~aqo 111 queo-plblcoarreca·
da em virlude de 181, e, porlaiiiD. não geram
dhoidaiiJ alo ora6:ienlas aaquer para cobnr
• Na!
Cllmll'tlaa (das CfJ81S foram ex~ lanmém os IUro& pagas). Ou &apl, a
Plllfallura ~ anclvidar-ee alé para pagar
os julal devidos, nlo aoboado oecursos PfÓ'
priDa nem para aooarlizar a divida .,.. I nte
1'811 para~- Naala siboação, endo-

VIdar-::ua-f'
n6D é

onvmmantos
nte novos
recomendável.•

No Oflao PRESI
726, de 24-3-98, dingido
ao Presodelote elo SeniUio Federal, Senador Antonio
Callos Magalhles, o PYasodente elo Banco Cenlnll,
Dr. Gusmvo Franco, assm se manfestou: 'An18 o
exposlu, Autarquia manilesla-ee contrária à raa-

IWlçlo elo pleito'
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No mesmo Ofíc•o, 9m sau rtem 2. que reitera,
com allerações redacoonaos. cs termos do dem 3 elo
pan!C8r DEDIP/DIARE, acoma transcnto, o - o e
ambogüo, ora se relenndo ao Estado, ora à Preleotura como apresentando margem de Poupança Real
negaiNB.
Por outro lado, com vostas a expor enfoque doferente sobre a situaÇão fonancaora da Prefeitura de
Ten!Sina-PI, o Exmo. Sr. Firmono da Silveora Soares
FDho, Prefello daquela capdal, por meoo de fax, fez
chegar ao Senado Federal o Oficoo n" 170198, de 13
de rnaoo de 1998, que dospõe,em seu dem 5

·s.

Entretanto, a real s~uação lmanceora da PMT vem sendo encoberta por algumas classlhcaçóes contábeos hostóncas, dentre es quaos o fato de que na rubrica 'Transferênaa de Capotai' a receita elo FPM é classificada e dostnbuoda em 70% como Receda
Corrente e 70% como Receita de Caprtal.
Datecsada essa dovergência, determinamos
a sua correção para o corrente exerclcoo de
1198.'
11-lrlfornwções soliciblclaa
Em I8ZAo desses onlorTI'IIIÇÕBS transllllbdas ao

Senado Federal pelo Exm". Sr. Prefeito de Teresma
(inciUSIW segue em anexo cópoa elo ralerido ofiCIO
da Prefeotura de Teresona- PI), solicito ao Exrn". Sr.
Monistro da Fazenda que de1ennme ltQ Banco Central elo Brasol que eoaunine o esaunto e, se for o caso,
recalcule a Margem de Poupança Real (art. 4", 11, da
R-olo oção n" 69195)daquela capotai para, posllllriorrnente, onlonnar a esta Casa se rallfica ou n!lllica os
1ennos do PIII1ICIII' DEDIP/DIARE-9111248, de 11-3-118.

O menc:oonado oficio da Praleotura Muruapal de
TeniSIIIB- PI e as novas onlormeçéies nele c:onbdas,

f01 in&1rumento ~ para que a Commão de
Asau..- Econãmcos concluísse pela aprovação elo
pl8llu da Praledura de Teresona, capi1al elo Estado elo
Piaul, e. portanto, pelo não-acolhimento da recomendaçio do Banco Central - que era contráno à
aulunzação da operaçlo de créddo.
Enlandemos que, em razio da natureza técnoca desta. matéria. a prudêncoa nos recomenda que o
Banco Central deva concluir a onstruçlo elo processo, pronuncoanclo-se também sobre as novas Informações fomecodas pela Prefeitura de Teresma- PI.
Assin, essa requenmento de onlonnações ob·
)8IMI possobHitar ao Banco Central que se pronuncie
sobre a integra da maténa e, por conseguinte, rallf1-
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IM

rellf~que o llfltendtmento expresso no refendo
Pa18C81 DEDIPIDIARE.
Sala das Saasiies, 27 de 111810 de 1998.- Se-

números não termrne por prBJudrcar uma JUSta pratensio do Munrcipro de T _ , . quanto à raallzeç!io
de mvestrmentos tão nnporlantes para 120 mi pes-

n~r ~

Arnclrim.

soes.

ESTADO DO PIA.UI

Valemo-nos do &IIS8JO para apresentar VOIDa
de consrderação e apreço.
Atenaosamente,- Flnnino M Sllvaiaa Sa••

que ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N" 170198 - Gab. Pralello

r-ma. 13 de rnaKI de 1998
Senhor Senador.
AD tempo em que cumpnmentarnos Vossa Excelência, ratenmo-nas ao pro c 11 ao de autortzaçlo
da emprásll no JUniD ao BNDES de Ulleresse da Prafeitura de lenlslna (PMT)
Rafando ~bmo desbna-se a fi111U1C181" as
8IMdades do PJajelo VIla Bamo. de carâler rnulbletonal e rnlegrado, desenvolvido em ánJas peilfálcas
da T8181R18 (155 vilas e favelas 18Unllldo 120 rnl
p 111101115), com erwolvimento de dMIISas ra.. fi.
,..,.._, denlnt as quaJS a pt8S8III1e operaçio _ ,

o BNDES no valor de R$18.000.000,00 (dezoito milhiles da ....,.
Pira que a aperaçlo 88J8 bem comp-ldlda e
seja ,...••_.. • IIJial segurança _ , que se l'lldzalá, ~. . . eacla.-r:
1 - Que a PMT realiZOU um ajuste fiacaJ que
penndiU à _ , . uma poupança ...._I da ordem
da R$1.000.000,00 (um mdhão da,..);
2 - Em lurçio disso. a PMT Iam a ~c d ••-da de realizar ..-........ com racursos PIÓIIIIos
que poderia ser mulllpiiC8dos através de aperaçõea
da ernpréatl....;
3 - O nlvel de andMdamento da PMT é . . . . . - baiiCD, não atmgoldo a 2% da Receita Total. E8lá COirholllidu e wm eerldo honrado nel'"lhuna~

4 - O BNOES na sua &YBheçin. tanto da capaCidade da ........ llo quanlo da~ da
PMT. concluiu ..... ~lllbilidade 16cnica da OIJIIII ;Jn;
5 - Enb-110, a real silnaçlo fiiWICIIinl da

PMT vem RnCio atiCObelta por algunas d-Fcações CXIfllltb8la 1"08161icas, dantre as qu&l8 o fâl de
que na rubnca "Tnntelências de CepllaJ" a ...na
do FPM é 1 1 1'cada e dislribuida em 70'11. carno
Receda eon.. e 30'11. corno ~ da c.pilal.
Dwl :t :la dMrgênca, ~ a sua
COI I...., ...... O COIIBilte -ICIO de 1998.
Pala expaiiiD, IIOircilarnos a Vaaea EHUIIncia
boa vontade e COII4H88i1Sáo na foni'LIIaçlo do ralat6no da maténa em pauta, para que a lerlura fna dos

Flht, Prefeito de r - - .
(À Mesa. ,.,. cta:"aão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O raquenmento lido será despachado à Mesa para decisão, na lonna do rncrso III, do art. 216, do Regimento

lntamo.
O SR. PRESIDENTE (Gefaldo Melo) - Hll

ORI-

doras rnscntos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bemardo
Calxal, por Wlle mrnutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (Pfl~ PrvniiiiCIII o segwU drscurao. Sem .....,.,., do Ollldor.)
- Sr. Prasrdenle, Sr"s. e Srs. Senadoras. hojll, a Co-

nwsão de Consbtulçlo, JuabÇa e Cidadania IUIIIJi-

sou. dr8cutru e votou o Prqeto da Lili da ctnwa ri'

1811111, que linha, na c- de origem. o Prq.lo de
no 4.4381118, da IIUIOria do Deputado Anlldo CeIhz. Sena um PR1J1110 da ler a maia, próprio das CeL.agi&lriiMs, que, quando - de Umll CeM de
ongem para e OUli'B, .....,..,.. segue a INra I r;kr
normal. se ele n ã o - a seguinlll-ata.:
Lei

"Dei-··

Aeraporlo lritanOICiolal Depulado Luis Eduaado MrageJhiea () M!upor10 ~-- ela Cidade da Salvador, &lado da BahiiL.

o

que se quis, Sr. PNerderlla, na CAnwa doa
DepuladoS, foi horrwlageer um irllegiMie *qaale
Cêmara, que, atubara ~ 1ilo ~~CM» ......, de
8lilillêiiiA. COIIHgUU galgar O meia alto dagaau da
.-ada politica que um DePIIMdo poda alcwiÇIIT,
que é - Pa....... ela Clmlnl doa AlpCPdcJs

P - . o - - . d o s - c,...

Moço, Lula Edueldo Majjlllllal terill, di).
vida alguma, uma lill&'6aia e Umll
a ..,.....
der da WlbL Esla
por vtlaloe doe rnllgranllaS. deu o ..........., do wlar p
..,
em 111111_,_ diacur-. e ~ paanunciafaaco dellle, bnlho, IIIMtz tllnha
sido o
quando eu Ngillb- que ..,. das fnlsea mars bondala que eu linha -ao no ...-.v da
Luis Eduardo MagaNes !ola aquela 1Nalloldri por
uma senhora do povo, humilde, que, cam l6giileecona.ldo pelo 101110. diue que a Ba1ir1 ' - perdido um filho e que os céus linMm glllhD- 8llljQ.

c- ..- .

-.o -

"*'·

..,.rape"ti',.

MAJODE 1998

Hqe, a ComiSSão de Constduoção, Jusllça e Cldadanl8, por unanmKiade de votos, por decisão de
seus mtegrantes, começa a concretiZar o que a Cãmara dos Depulados começou a fazer com essa homenagem ao Parlamentar desapaiBCido. Quando
seus membros, por 1rfarméd1o do Relalor, Senador
Romeu Tuma, começanun a apcaciar a matána. haVIa um 1n1ç0 unlnime, como que um fio condutor lilosóhco a diZSI" que nio &lCISiiria diiiCR!pâncla. Por
ISSO, todos O llomenagaaJam.
O Sr. R - * Cunha Uma (PMDB-PB) Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr.
Presidente, ao dar noticia desse acontaCimeniD,
desSa 1.-a homenagam, eu não podena deixar de
OIMr o eminente Senador Ronaldo Cunha Lima,
que, menos que pedir um aparla, imp6e que eu tenha o prazar de ouvi-lo. É o que faço agora.
O Sr. Ranaldo Cunha Uma (PMDB-PB) Muito obl igado, Senador Bemaldo CablaL Eu havia
consullado a Meea 18 18na pennitido o aparte ragimentalmante. D"l8rf8 dll aquiescência elo Presidenla
GMBiclo Melo, eu 1ormutava a V. Ex" a pennil8ão
pan1 falicilar a Con
'o de Constituição, Justiça e
CI<Wianla, que é preaidlde pelo seu 1alento, por lllleligincoa e por c:ullura. falicitar a Comaalo de
Consllluiçiio, Jllllllça e Cidadania por essa Iniciativa
que V. Ex" moz ao plenério, p.-ndo 11111111 uma homenagem a u~que dignificou o Cong..ao
Nacional, que
va uma gnlllde espenlfiÇ8
pan1 este Pais e que, jlar ISSO mMmO, el8 dor da homllnagem que V. Ex" em boa hOia ~
V. Ex",
rnocMsba, disse que. entnt 08 pronunciamen!Ds feiiDs, o .... talvez lanha sido o mais fra..
CO. EvicleJ-.IBIIIe, V. Ex" não O fez p&l8 provocar
uma raaç1o em IDclos nóa. Sabemos que V. Ex" é
um Ol8dor blllhanle, umlalanloao Parlamentar e advogado, que nos honra com sua pesança e com o
tesl8lftlnho da sua c:ullura. PenntcHne até, aam irnpiiCIII" em cigm ão, lembrar que, quando tiw a hon18 de acornpanhll-lo na Ordem dos Advogados do
Bnlsil - V. Ex" t1111 PI8Sidenle, e eu, ll1blgr8nle do

na-
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08 IJilCCIIIDS iilwn6ni-

COS que goatava de luar, escolhi& as suas OIIIÇiles
p&IB essa 8lf8n:lcio. E era um primo &splrilual que

eu n-110 m e = , vollamos a ouvi-lo, quan-

do V. Ex" comu~ a
Casa essa llonalagam a
Luis Edualdo
, à qual me 8 880010 PBIBbenlzo a Com •o de ConsbluiÇiio, Juabça e Cidadania e v. Ex" . Na verdade, pnncipalmanle em ae
b-ldo de algo l1llalivo à Bahla, Luis Edualdo Magalhlas mereca toda e qualquer homenagem, pelo

que ele foo e palo que hoJe 18presenta como estímulo
àqueles que amda eatão na VIda púbiiCB.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Senador Ronaldo Cunha Uma. V. Ex" acaba de qualificar o melhor que um homem públiCO pode ter ao
desan~euhar um mandato ieglslabllo. V. Ex", como
aempra, com abaoluta propnedade, daclarou que
ludo aquilo que se faz em termos da Ballla pan1 Luís
Edualdo Magalhies Blnda é pouco.
Sr. Presidente, quando eu el8 P-.dente elo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 818sd, o em~nanta Senador Ronaldo Cunha Lima era
Conselhe110 Federal, represantante da P&IBiba. 0
terror que S. Ex" ~nha a IDclos nós eta o seguinta: mal acabávamos da luar um dlscuJSO de improVISO, S. Ex" dizia que Já. o " " " ' - e lapelia ipsla
nrbla o que se acabava de dizer. Mais ainda: num
belo dia, em Joio Pesaoa. quando eu participava de
um jlllltar, um poeta leu uma poesl8 nova, de aua
autona. ainda nio publicada. inéãda. pan1 !azar uma
homenagem ao P.-denta da Onlem dos Advogaelos elo Braal. Naquele momento, o Senador Ronalelo CuniiB Lima disse: "Mas poesia nio é sua,
nem 6 lflédda. pCHqUe eu a cxa•NIÇO". Novanada, S.
Ex" a I8CIIIlu elo começo ao fim. lseo OCOII8U para
eapan1D daquele cided'o, que niD cxa•'lecla- taleniD mo18111611ico de flonaldo Cunha Lma a que ficou sem diZer nade. boqnielwfD. O Senador RonaJdo Cunha I.Jma dissa, então, que reailaria a poesia
de bés pan1 !Janta. E fez ISSO. O I8SIIIIaclo fOi que o
poslllSBIU COnando, esbafolldo.
Sr. Prasidenta, imagine ae nlo lenho a Clllll8la
de, ao lado de Ronaldo CUnha Uma. praalar uma
homenagem como a Luis Edualdo Magalhles.
homenagem que tnu
como S. Ex" disea, aos
lindas da Bahla, para se ball8fannar numa homenagem do Pais ll"f8ila. Foi .......,_ 18110 que todos
08 Senadores da Con
ão de Consbbnçlo, Jusllça
e CichdaNS lizetam hoje. Ao fad.lo, é cfaJu que nlo
quisenun- 6 bom que 18 diga illllo, Sr. Pnlaidenle
homenagear o "-idanna elo Senado FederaL o que
se quiS, no seio da Con
'o de Constilulçllo, Juatlça e Cidadania. foi rnostrar aos bras"ls" oe, IObraludo aos jcwens, que é posalvel indicar c:amintKs e
apontar soluç6ea quando se pnllellde ser um Parla-

-Ide.

mentar sério.
Hqe, a nosae comunidade pollbCII ealé em baixa nos índices de populandade. RepdD aempra: "lnfeliz do povo que não ama o seu ParfarraiiD, porque, mais tarde, ele, fechado, rapraurdalá uma diladura nos aeus 11111111 aiiDs festeJos".
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Sr. P-.clente, o que serve de exanplo, de paradiQrra. de &liiblemébco? É que, hoje, os J0Va18

-a.m se on•lindo de dillputar um c:argo 111e11w1
com niC6iD de que aparas colham, Milão a llllllarança, a reprovaçiD.
Com . . homenagem, a Cotr
tução, Justiça e Cidedana •..
O Sr. E III ri dila Amln (PPB-SC) - V. Exa me
pernile um aparta?
O SR. BERNARDO CABRAL (PR. - AM) Com mulla honra, concedo o eparla a
que,
~......... ao deserrclar da roasa I8UIIilo
hcJe, pela manhA..
O Sr. E L nLdlla AmLn (PPB- SC)- S611811cr
Bemanlc Cabnll, peço o eparla a V. Ex" r&llle momeniD, rio ..,.._ para trazer meu lllalllmurho de
UfiiiiWIIidade doll WJtcs fawnlwcs ao ptaje!D, do ,...
c::an:-110 do ... m6rilo - lllmb6m parllcipel
deella viQçlo - , nas IBmbém pare o meu
aplw- l inl:lallwl de
de
ao Pl8néno do S6i.-ID a de · 'o de Cot1 ' to de Corllllib.ltçlo, Justiça e Cidlldania, como .,..... pllllidida por
V.
com bllho, pondeoaçlo e IIIIIDI'Idada.
O 8R. IIBINARDO CABRAL (PR. - AM) Obngado, Senador E8p&lldlto Amin.
O Sr. E L LSS Amin(PPB-SC)-T...tlo
C6iiiBZa de que, ._.. plen6rio, o -*ado oblldo ra
Comqdo da CclnaliluÇia, Junça • Cldadana falá
com que a~ ........ ll8ja --lida em lei, em diplo, . legal .,.,....,. run racantwcfl;altD do 81118Q0
da IOdoll r6a ao .,.,_......, politico, ao amigo, ao
P1ularnaoa" lu.. Eduanlo Magaihlaa.
O SR. BERNARDO CABRAL (PR. - AM) ..toodorr Ea: ldlto An*l. ~~g~odçl a
pala
regosbo que laz, c:onlimando o que se pM&DU raCN81& Con 1 lc, como blmbéln ma dando a oporbl'**1& de IIIIIIIINr que a Lai ri' 2J1811, de 20 de dezanlbio da 1956 - portanlo, ,.._.. h6 rMI8 da 40
llo1111W..e-iaia.6nwogd. por_. Planérlo.. T...tlo Cllltaza de que oa Udeow P.rlld6rioa VID pedir 1Wgloocia, 11D logo haja a
NnÇto piilldaoociai, para uma iai que rio deVII ficar
...,_no......,, no ainUacro de uma dei' 'o do
Legialabwo, ,... como uma • rnedilonla a qual se
falá JUSIJça. aquela que VBI deollllloi• AalopodD L,.,.
* ' - ' de Sahlador - Aeloporto Depullldo lula
Eduanlo Magalhlea o MlopariD loc:aiRado ra CIIPItai do Estada da Bahia.. Desejai, fiz e agora 11'11110 ao
conhec.••m claiM Plen6rlo a dN:I to,llfiiii*IIO v.
Exa 111116 na Prllllidlncla. Ninguém melhor do que o
Senador Geraldo Melo, na Pl8llidlncia doll Iniba" - · para IIIMI" e, por C611o, ac:olhar e se IICIIIdlulzar

v. exa,

v. exa

...,,..iii,

exa

ss.
..

--..:6..--

v. exa
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com essa maténa. ao omlés de fazê-lo quando o totular da Presodãnc:la esiMir no cargo, o Sanador Anto1110 Cartoa Magalhiaa. A emoção que ala unte
como PBI niD sana a nam seré menor do que a de V.
Ex" c:crnc pao, a IIWiha a a de tan1oa outros.. Mas 6 que
V. Ex", ao acolhar a nolíaa de uma c.tac alo 11amac1a
por unanmodade, dará o daalaqooe que rnaoace, Babnttudo no JclrraL do S6i a~ Aliam a decosão p&llirá de
quam rio liam nenhum la;o da paJanlaaco.
Por osso, nobre Senador Geraldo Meio, faço
essa conuuc:ação am noma de IDdoa os irllllepanllls
da Cooo ão de Constibroção, Juatoça a Codadana, a
faço . . . , . _ honrado, potqUe, se nada tillar ocomdo
na I1W1ha. PIIIBidêncla, ~ 8818 gesto para lazar
JuabÇa a um Partamanlar que se b tão JOV8II\ mas que
fil:ará. lllnho C6118m, dlllanle 1n111o ~. na marnõna de lados aquelas que canvMIIII no ParlarnariiD.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex"
selá ablndodo na forma oagomantai.
Concedo a palawa l I'IOtHw Sanadora a.nadota
da Silva, por pernula com o Senador Geraldo Melo.
A SRA. BENEDLTA DA SILVA (BiocaiPT-RJ.
Poonuncia o aaguinle dolcu1110. Sam ravi&io da oradora.)- Sr. P1881danla, So"s. a Sos. Sanadolw, em
prrraro lugar, agradeço ao nobre Senador Garaldo
Melo, na PIIIIOidlncoa doa .....,.._ da C.. , _
- 1 1 0 , por l8r pannulado comogo, petoroiliordo-ma
que puds 11 , _ esta poonui'ICIIIII1IInlo.

Em 8111111ndo lugar, ragoabo que par~~c:~
pando. por dalagação do Pl88ldanla da Con 1 o
de Edurapio, o nobre Senador Artur da TIMIL&, JU,.,.
laoo•ol8 com a nobre Senadora Emlla Fan•odaa. do
Fnconloo de La; r do- que
IKXII ..... odo no
Espaço CIMwal deoouoawki "ParlarnaiiD CIAoral do
Manloaul", onda I rDI-..ao d a _ , _ da l'lla- d o ManXI8uL, I I ido pi l r l a e - - Ilbideoa da Am6rica Lalona. Faço ragoabo pooqua
oap a pouco 1a1a1 que me ......,. claiM plao•10
para dar canbnrodada -lnlbalhoa rici&doa .... pala
IIWihãe que do a11t ia 14h da
Sr. Poaaldanle. Sr"s. a &s. Senadon&s, 1116 da
carta forma tomando o pnncipo do Sanador Lauro
Campos, trago l tribuna. l8lllpl8 que poaafwll, uma
carrbibuçiD para o dab&la da matáriaa que conardaramoa pollmicas, matérias que os jornlu8 pobloc&m e
a IIIOip8dD das ~ nela, como parlarrenWas, somos~....,..daiUdioS.r• eda
TV S.arla. Os laiiDrlls a lllelloraa têm mandado a
atrav6a de rnanofaslaçõaa dof6iaa&das,

..:6

••••'11..

- case.

crlic:as a &paiOS.
Tenho o-ado cribc&s do Sr. M&nano Zalon

Folho, ela Saroptdoc:a, RIO de J&n&lro. Ela CDnllldera
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VIOlência, mas a mudança das relações so-

ca. e das concloç6es de VIda da populaçio.
A 1nteraç1o, a comuniCaÇão, a atenção mli-

xma. ao deaenvoMmento da cnança, a definiÇão de J81118S cleiiiS e de bmtes de cormvênclll 1.-n parte de um complexo p - so de lnlbalho educatiVO. (Vante de Paula
Faleinla, coordenador do Centro de Refot.
1ência, Ealudos e Aç6es soble a Cnança e o
Adcl
O

caodeiCECRIA)

Estatuto da Criança e do Adolescente a o

Ato lnfraaonal.

O Estatuto da Cnan;a a do Adolescente é um
II1Stnlmanto que assegurar d1181tos a cnarças. faalilar o acasao aos e recuiSOS indispensáveis ao deaanvolvimento fíSICO, mental, moral, aapntual e ICICial de cnenças a adolescanhls,
em ocndipll1111 de lllardade e dignidade.
O claaocllhacinaiiD do Estatuto da Criança e
do Adcl u ca lia tlim levado a populaçio a u... Vlliio
dilbcida das 1M1119C8 delllla la nc que C O I - à
p1CiaÇ:io llllagnllà cnança e ao adc1iei&IIB. Em •
diiiiDn;6ia e • illi6, hé pelo manes dias que ...-.
88111 - clesillllllillcodw. Olao aqui ..........
A pnnaãe OCIM- em pensar que ce lltUS .,_
fracioneill p1111í edos por adolasca- raprnurlam
pllrC8Iaa ~ das cnrMS oocrridce nc Pafll.
Apesar do IWII8IIIIfiD da vioiiiiCIII 8 da Cl1lllllllllida
jow8ne ...,. grandas -liras urbanos, llfllll&'ldo
levanlarrarto I 1""- do jornal Folha de S. ....,_
lo. mence de 8'llo das cmnes nc Braal são prabcadoa por ar; I
• - · Com uma ~: sio inlraçilllll 1ev1111, dila q. . . ce ~ furtoll sio o
maiar -.pio. Os c:nrMS de horrlcldio, lelroclnio 8
~da ne1urua miiiS

inaxpl

tvo_

grave oconem em n6meto

A llllgiA'Ida diSIOrÇio que goslarlll de dae'-r
é pensar que o Estatuto nlo pnwê medlllaa que coíbam a lrillca de lltUS lllfnlcionais. Nllllee 8alllclo, toram prauuw v6rias medidas: a adverlfH ICÍII, e obngaçio da reparar o dano, a pl'8â8Çio de earW,;n à
oomundada, a lllatdada BS81Stida, a a 11lanlllç6o em
lllllallalsan•IID ed«.__l, como l'l'l8dida de pnvaçlo da libenlllda para os casos da grawe infraçlo.
o Ollfellvo pnnapal das medidas é o _, c:aJáMr pedag6glco a nlo punlllvo.
e-npo; o caao do menor envolvido na 111011e
do indlo plllalló Galdlno, em Braslla Ele fOI condenado à pana múima pnmsta no Estatuto da Criança
e do Adclncalla p11111 de grave 1nfraçio, ou
..... .-naçlio • parindo méxHno de pemunlncla
(três anoa) em estabelecnnenll educaciOMI ( . . -
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caso, e o Centro de Alancl11namo Juve1111 Ellp&l .•._
zado - CAJE. em Bras1I1B) No ultimo di& 11 de setembro de 1997, a Jusbça do D1stnto Federal livrou o
acusado da condenação méxlma (Internação), eubatitulndo-a pele liberdade BSSISbda. Essa dacllliio cauSOU prollestos da vanas naturezas.

O Estatuto avança pn11CJP81mente quando dillc!plma medidas sóc:loeducabvas, potqUe h1CQoPOIII a
discussão mundial de que a pnvaçêo da IMnlade
CleYe ser adotada em casos axtramos, Já que é comprovada a lnehcacla do Sllltema panal tradiaonal
(baseado na pnsão) na racuperação do ~No Blasll, o SISIBma de pnwoção de llbanladlt é um
dos lalonJs de IEIICidiJDB e de cnmnalldada walalrlil.
Dlllnle da falênca do 8lllllma, todo e c:pu'c:p•
adolsae ada lllnllnr ac nlgima de ~ eana
OCIICDm!l pen1 oaurrerm da cnrnnaldade.

O Estatuto muda radicalmente a Idéia ralriluCID.-a repressNB por acradilar que é pceaiWII aplicar medidas pedagóglces para os edcla · - inlratoras, ao .-.-no tempo em que ganurla os . . .
dir&ltos e expiiCIIa suas obr'-gaçiles.
É tMdente que a lagiSiaçio por si n1o é aullcienle para p - aa lftldançaa. Somertl com a
criaçAo de pollbcas pl)biiC8S váwlis selá ...-MI alcançar a elelivaçlo da cidadania da cnança e do
edcln - · O Estatulo praga que a polfllca polblca
di1eaonada para a cnança a o adolnca• daWI
propugriB< pala llllegraçio como fonna da anper
com a fragmentação allé então wriflcada.

No rr.smo sentido, ce órglos da seguraiw;a e
1ustrça e a sociedade civil organizada diMm viabilzar a cnaçio de uma Jade de ~com o
intwlo de superar os •lbal' cuiDa fiiC 111 JIW, como
fonna de colocar em,._ os awnços do E I •m.
Registro &qUI uma séna da medicfall •ICioel*lcatrvllll, algumes delaa Já c:iladaa. F1190 lllmll*n co~ a respe110 de Nberdada aas rrp a - sfn.
t1111e com relação à viollriCIB na adolas ...._

R«»ntn8 avaliaçiD da Aasncieção CcJriW.
sérios da lnfêncra e da Juwaltude do EsiMo de Slo
Peulo atrma que a viol6ncla )Walll van - I d o
na claases média e alia - nlo se trate da c:aila de
cnança pobre aperws, ..-ar de a
ce
)OV8IIS de classe pobre tanmém lllltar lllmWIIando..
Dadce do SOS Cnan;a de SAo Paulo que
houve aumento de inlrações g - OCIIIIIIida por
adolascen& de dderentes a . - IOCIIIi&.
Concluindo, Sr. Pl'llllldanle: no Rio da Janeiro,
segundo .wiSbca do JuiZado de Menorllll, 111116 havendo uma mudança no perfil doa 1nfratorae ...,. lllli-

,111111..,-

MAlO Dl:.:..:lc:.9_:_98:__ __
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mos anos. Cnmes como roubo e turto estão sendO
deixados em segundo plano pela venda de drogas.

No

UliCID

da década de 90, dos men0111S que

comebam 1nfração, apenas 7% estavam envolvidos
com tóxicos. A maiona dos •nlratoA!S, 77%, cometia
cnmes contra o patnmõmo: roubo, furto, latroc1n10 e
dano Já no ano peneM, o índiCe de j(Mins em abVIdade no tráfico de drogas chegou a 42%..
Esl&ikl5 ~

dadas est u..... que

~

um quadro que se agmva no Eslado do RIO
de Janem>, o qual "está cofiei ido lnJigs podres de uma
polibca faida no SISIBma de alendonenlo ao menor"

Essa e urna das S:•niiiÇÕSS do Sr. ProliiUIUI Márolo
Molhé, da Segunda VBIB de lnlânaa e de Jwentude.
Sr. PA!Sidente, nesta m1nha •nte.-.çiio, fica a
"'re5POS"""""Ia"' ao Sr. Mariano Zatori Filho, de SeropédiCB,
do AIO de Jane1ro. Espero que ele faça uma reflexão
em IDmo dos a~gumeniUS equ• Bp18S8111ados, das
eafalístK:as e das mealldas que estão sendo lUmedas pelo Poder Público em relação à punição e que
não que~ra leduZir a idade de t8 para t2 anos, porque ISSO é, sem dúvida, uma gnmde violência.
Nio estou de fonna nenhuma prolagendo bandido, mes apostando ria 1n!Anc18 e na adolescênaa

blliSIIens.
Mudo obngada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por
cessão do Sr. Senador Beru VeiBS, COI !Cedo a pelaVJB ao Senador Ney Suassuna por Vlllle """UIUS.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. PronunCIB O &egiMnfe diSCUISO. Sem I1IVISáo do Ol8dor.) Sr. Pnadente, Sr"s. e Srs. Senadoi8S, se Slnlonaarmos uma rád10, e por homs a fio a rádiO tocar a mesma IIIÚ8ICII. é óbvio que todos vamos nos abomlcer
e vamos trocar de iádio. Isso é o nonnal para todo
mundo, a não ser para aquele, taiWIZ o ~r.
ou panl quem é apaixollado pela música, ou por oubas iBZÕes que•ra OIMI'I

déana=-twz

~a
que ocupo esta tnbuna
para falar de p
de seca. Todo mundo Já
deve estar abonaado.
entanlo, não é por vania·
de. mes por necessidade que o faço.
Ontem, o "-'dente da Rapilblica, numa audiênCia que COIICIIdeu a mim e ao meu Governador
Joaé Maranhão, oibn. . . que iria tomar medidas,
niBdidas- que foram divulgadas jé lqe, a respeilo
de seca. FAIIIIIIS de lnlbal1o 881W11 cnadas, o Exén:do
naaonall'ia passar a distllull" os géneros alimentíCios,
denba OUIIIIS medidas, lliCklsNa medidas de ordem 11nancen que pennbriam essas ações.
Também ontem, Sr. P18Sidente, Srs. Senado.... . , dizia ao Pre~~~denbo da Repilbllca: faz exala-
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mente 96 diBS que estntemos aqui pela pimeua vez
para falar desse assunlo e já voltamos outras quaba
vezes Faz 95 di&S que eu fiz aquele monumento de
laias na !~ente do Congresso NaciOnal, e graças a
Deus houve aquele escorregão, caso conlláno não
lena saído em nenhuma I1!VISta do País e l'llllgllém
lena Sido alertado no senbdo de que p na aas no
No• deSte estavam passando sede e fome- 94 dias
para uma famHIB sem almenlo e sem égua é muila
COISa. Medidas foram tornadas: o Governo do tMU
Estado providenciOu, há 90 d1as atrás, logo em seguida à VISita ao PI8Sidente da Repilblica, as primat,.. frentes de trabalho - e estamos com 88 mi homens nessas frentes: uma leglio, um estâd"10 do Maracaná - e eslá fomecendo às prafeiluras, que não
tãm maiS condiÇÕI!S. canos-pipa. O Ea1ado de Paralba está gastando R$10 rr~lhões por mês com aç6es; é o illllco Estado do NoRiaste que está fa.
zendo isao, e talvez seja um dos iii8IS pobres.
Dissemos ao Ptesldente da Repilblica que nio

condições de continuar, porque exaurilarn-se
os recursos; tudO o que tínhamo& para irw lilwallas

-

estamos gaslando no enln!ritllnwllo da - . Se
nio livésaemos fedo iSSo, poMNeli118i11e 8lilarfamos
numa guerra CML São 200 mumcfpioa sob calamida·
de pilbiiCIL É duro. Por isso paço desculpas Srs.
Seuadooas por voltando a tema. A cada
vez que vw à Paraiba, no final de aemana. vallo
mais chocado, IT1IIIS lriste, matS decep CIOOilldo, mais
enveogonhado com o andamento dai coisa pilblica
.-Pais.
Sr. Presidente, tO% das cidades COIII8ÇIUIIIIi a
n•eceberiCI!bar algum alimento: 19 kg de alimao-. tNS
nio é o suficieo 11e para quem está com fome e nio
foi atendido nos CIUIIaS 110%. Oa ~~~~q~.s COIÚiU8IIL
Anda ontem. em todo o Noi

r

r . tiwenm . . . . . . .

saqueados, cidades invadidas.. Na Paralba, por
~. -mos lbiara, e no Estado de V. Ex" tiVemos uma ou duas cidades.
Ontem. num amwbo com o Sup&~iara iidEn'lll
da Sudene, S. S" alinnou que o planejamaniU está
sendo feiro e que as açiies ~ - a-.
Disse-l1e o que esiDU ilfa••ado a V. Ea"s agDIE "Sr.
Supe;nat&idelll&. falamos a p;w•aira vaz com o PI&
denla - nóa da Palalba. OilbUil devam l8r fallldo ....
-há 96 cfas". A méquina adnaisballva fadand ~
ser maos ágd. l.aii&llawa•••de, nio 8ll1á lilndo a locidede que essa calamdade está a aãgir.
O Sr. Edl8an Lobio (PR.-MA) - Pemlila V.

Ex" um apeile?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) -Ouço
V. Ex" com pn1Z81'.
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O Sr• ...._, Labia (PFL - MA) - Senador
Ex" aborda esse tema de manaua
pléclda, S8Rif1ll, mas é um tema explosMI. Na wardade. nossos contenineos - da Paralba, do Maranhão. do Ceará, do Roo Grande do Norte, doa Estados ncxdesbnos - estão VMifldo urna sduaçio dramábl:a. AnUIICIB V. Ex", e Já VI na mrdoa, as prDVJdlnCI8S do Govemo na sentido de, .-Ião debelar a ense, o que nio é pCISSival, de pelo ...._ acudir os
nordasllnos denalidos, desamparados, aolndos com
essa Slluaçio. Sabe v. Ex" que, quanto o 81111nenle Senador da Paraiba, apóoo o Pn181danta da
Republrca, que tem mrnha solldanedede nos seus
alas adrrilriSIIabwos. na sua açio politica. Mas laabrno dizer que, nesse epoaódoo, o Governo falhou.
Uma seca segununente anuriCIIIda há 1'11818 de um
ano e nenhuma pnMd6ncra adledemenle tomada
acanau. O Governo esperou que WXIIII• ar•e tudo
e ficou c:onlllqJiando à disl4ncla, das albl- do Palãclo do Planalk>, para war se algum nulagla acameaa, para ~ 96 dru depor&, segundo o calandéno de V. Ex", c:omeçar
pnmdãncla&. Mas
onde eslam08? ~ lamanlával que ISSO lenha BCCIIJIIICido nesla País
Govemo, que é um Ga.Miroo
capaz. Mas como pode 181' ficado de braços cruzadoa por tampo dianle do aofnn.nto doa nordaabloos? Solidmlzo..me com V. Ex" e la..- que
rsso lanha --..:relo em naseo Pais aan pmvldlttcias concretas por parle do Governo. Não era neceaãno um pla•J81nallo deiJIOIBCfiAJIIIO OU O INInemeniO de lllguém. O Exéi'CIID Já
lnlrn8do,
PCIIS Jé periiCipou de ~ c:~~q~antws d . - natunoza em ~ anleriofes. Quando fur Gowetnador do EBIW!o, e acoollllaeu uma seca dellla jaez,

Ney Suassuna. V.

e-

a_,.

-va

eu, como Govemador, tomai as rnmhu p-idii!Ciaa
poanlamente,

turno, fez o

e o GoYemo Federal lambclm, a seu
o Exén:ilo para dillrtbuir

~- pondo

a s - de alinariOS, o que funcionou e furiCioibem. Por que niD o fez agora. pronlamenta, Já l8l'ldo

o Ellán:iiD um tnrrnamen10 complelo para mrssão? E nem ~ ser tnlonado para iBao. Porlanlo, 18m V. Ex" a mrnha sohdanadade e os meus
cumpnmentos por llBZ8r de 11011'0 esta lema aqur ao
plenário do Senado Federal.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Agradeço a V. Ex", Senador Lobão, e faço, com muda
alagna, a rnclusão ~ lexlo de V. Ex" na meu diS-

curso
Mas aqu1 na Senado nõs Já !ornamos uma outra ~ Os Senadoras DJalma Falcão, SérgiO Machado e eu .._,. piOJIIIOS JgueJS cnando
uma COIJIJS8io do Senado, com nove rnenUos. para
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wanhcar in loco e fazer sugestões. Assim, undlcamos os três requenmerriOS para que 11<1..- nio
so unidade, mas tambám rapidez. Espero que o Senado da RepubliCa hoje vote esse requenmento,
cnando a co~. para que possamos acompanhar o~ deSse lragédiL
O Sr• . . _ C.npa• (Bioca/PT- DF)- Pelmtte-rne V. Ex" um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) -Ouço
o nobre Senador l.auro Campos.

o Sr. Laura camp a• (Bioca/PT - DF) - Nable
Senador Ney Suassuna. a VIda ameaçada, a seca e
a fome não lãm partJdo, são suprapaotidános Por- - wanho congratular-me plenamente com V. Ex"
pelasquatrooezasque~prac:urou-..

srbdizar a Presidência da República na sentido de tornar as pi'OVId6nc18s que já são ser6dias, tanlia, de
waz que há 1'11818 de um ano Já foi anunciada a com as su. ~ ca-para a. nordeebloos e para a huiiiBJIIdede de um modo geral.
Não é por demagOgB que l1\lllllugll.- l8rDndo
apo111r os nossos mniios que pw1rwn as - qQências da seca na Noldesla. P..- que se chegou a um nMII em que o conteúdo humano, que todos 11m na base de sua peJ1IOrllllid!Kie. ,..._ ...
é ~ e ruge no senbdo de ptal....,.. a vida humana e as coidoções mlnimas de digl iidade para os
~ de v. ~- De modo que niD poderia
me llllenclar, deacando de der 1111111 IIPIU'II. ~ que
as piUVIdliiCI&B e cllllgêucias que V. Ex" há
laniO l8mpO pa- que IIÓ agora ~ lllin1111' o objebvo de ..,.,.. •r a Pnlllldêuc• da República e fazer com que Sua E•ral'ncia ~CAba que o
socono, a IIOiidanedade """*- niD é demagalllllo
como dlase há pouco taqJo. MuriD obngado.
O SR. NEY SUUSUNA (PMDB - PB) - Mullr,)
obrigado, nobre Senador l..auro Campos. Reollbo o
seu apa11e com nwrla emoçlo.
Oullas medJdas estilo se IDmando laldlls, por
exemplo, a IIIC8Cirçiio do prqaiO da~ dali
éguas do Sio FI'IUICIBCO. Ainda nes1a
li, em
alguns penócllcos, com lrillleza, p anoea adwJgllndo

•••a.

contranamentea- ~Com Ioda - - a Panllba é o E-.lo que
eaté seAra ido, Já que niD temos ligia para a
agncullura. para o consumo anrnal e humano em
muitas regrões. Poltanlo, nós pmc' • 1108 . . . . .
hanspoalçiio. p _ , . _ salvar Vidas. criar .......
gos e gerar nquuaa. Com a transpoe;çlo ~
águas, viD ser ganidas " " - em ~
AIO Grande do Norte, Paraiba e Ceani a, coilumle
1'11818

me alerta o Senador EdiSon Lobão, também parte do

Maranhão.
Essa obra é importante, mas vem se arrastan·
do a passos de tartaruga. Quero, desta tribuna, clamar pressa, pedir urglnaa nas ações da máquina
pública para llludar os que estão solnll1do o flagelo
da seca - e são m~rtos: sio 1.200 munocipiOS -. e
pedir também providências estrutulliiS, como é o
caso da transposição das águas do São FI'III1CISCO,
que VBI genu ~~q~~egos, nquezas, a qual se pagalá.
com toda certeza, com muda rapidez: são apenas
RS2 bil1ões, lembro a todos os nossos Senadoras.
Sr. P-idenla. Sr"s. e Srs. Senadores, era
essa a I1IZilo da mnha VInda à tribuna.
O Sr. D..lmll S... (PFL - BA) - Permite-me,
V. ex-. um aperte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMOB - PB) - Com
muita satisfação, Senador.
O Sr. Djallllll Bessa (PFL - BA) - Senador Ney
Sue-1'111, V. Ex" está abordando uma pRIVIdênc:ia
que raelmente está na ordem do da e, de certo

modo. pode estar pensando que os rapn!SIInlanlas
da Bahia sio contra. Quero saf1811tar a V. Ex" que a
Betúa nlo está contta, em absoluto. O que se pede
é que o p!tlblema seja I8SOivido com profundidade.
V. Ea", que acompanla -trabalhos em favor do
Noidesle, sebe petfeilamente que o projeiD já foi
II"Kidadn. nlformulado e alterado, inciUSIV8 na parte
~
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sensivel, que, no caso, na veldeda, não tem
r,, que é a deepeaa, a qual uns calculam

....
em R$1 bHhlo, outros FIS600 milh6es, o~ R$2 bilhiies.. De maneiiB que o que se p1'81ende - e CI"IIIO
que também ll8pl o deseJO de V. Ex". - é que se faça
um -.do apnlfundaciQ. pam evitar que assa obra,
que realmente é do
alcance, seja feita como
lllnlaS outras, que
construldas num pelfodo
emociall&l e ficam por •• V. Ex" sebe perf-.nenta
que Or6a era conside
a redet IÇio do Nordeste,
porque são bilhiiea de metros cúbicos armazenados.
Aaaim, foi construido o açude Oróe, estio lã os 111lhiles de melros cúbicos praticamente se salinzando. porque, se compararmos a ubbZação de Orós
com o que está sendO ullizado, não Sl!lnilicanl nada;
não sei se chega a 1% ou 2% do percentual da capaadade do fornacomento de água de Orós, tanto
para a agncullura quanto para o abasteCimento d'água. V. Ex" é conhecedor de que pai& a agncullura
ele está
pois
terras agricultáveis ficaram a ce
de quiiOmelnls de Orós.
Ponanto, V. Ex", que
examinando problema. que é um dos defensonls da seca do Nordeste
e qu8 IIBiuda piOblema há mudo tempo, sebe

3J.

semnclo mu::E, as

que não pode ser rasohnclo e1110C10nalrnente de um
dia para o outro A Bah1a deseta que ssta ledo um
estudo adequado pai& não almntar o clnna, o biOSsiStema, erll1m, para que não se parta para uma obra
que não tenha o resultado adequado, como tantas
outras neste País. V. Ex" sabe que há centenas, senão milha-. de poços que não estão sendo ublizados polque ex- água salobra, quando se sebe que
a desai11'"1Z11Ção hoje é um processo usado, comum,
robnelro e bal&to. Então, V. Ex" tem meu aplauso e
sabe, como eu, que uma solução dessas não pode
ser feita de um da pai& outro; requer um estudo maduro, seguro, lácnoco e aentiloco adequado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Mudo
obrigado, Senador Djama Bessa • Focamos felizes
de OIIVII' que a Balna não faz oposiÇão.
Também concoldarnos que, com toda a certeza, deva ser aprofundado o estudo; porém, acreditamos que os pontos pacfticos - e existem algumas
' - cfentm das três versões do projeto que slo pacificas - IIIM!ssem ser ublizados, como a foiÇB de
trabalho dessas frentes que serAo mobilizadas, para
que se dê inicio, desse forma, ao proJBIO.
Encerro meu discurso apelando para que hapl
uma maior &glllzação da máquina pública e para que
tenhamos um acompanhamento do Senado Federal
açAo. Hoje craio que vamos votar eese raque-

nrnento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gel&ldo Melo) -A Mesa
pi!IIIOI"Oinomogal!IIB por 15 1111nutos a Hora do Expedhnlle para
ouvir c:amLIII'tBÇ lias inadlévels, que, na fonna reg,.
lllllrúl, estio pi8VIStas.
Concedo a palavnl ao Senador Jonas Pínharo
para eese fim. por cinco ll"ftllos.

O SR. .lONAS FNIEIRO (PR. - MT. PBIB
uma cornunicaçio. Sem nMSio do Ol&dor.) - Sr.
P-idante. Sr"s. e Srs.
raallzou-ee,
hoje, dia Z1 de maio, na Comínz'o da Agncullura e
Pollbca Rural da CAmara dos Deputados, audiência
pllblica sob18 o tame "SOS Leite - Etapa Nacional".
EsiMiram pniSIIIIIas téCnicos e autondades ligadas ao assunto, produtoras nmus e repl8-.rtes de enbdades do se10r agrícola e VInculadas ao se1or de produção e transformação de Ieda
no Pais. O resultado da raunilo foi pala apresentação do Protelo de ~ do Setor Ladeiro
BIBSIIeiro, lruiD de um profundo trabalho levado a
eleito por aquela Comissão. Esse trabalho, além de
analisar com profundidade a situaçao do setor lellatro biBSIIeiro, pmpOe um c:onp.~nro de d1181nZ8S e de
medidas a saram consideradas e implementadas
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para d1narrnzar a produção lelleua no Pa1s. de modo
a poSSibilitar o aprovellamerllo do enorme potencl&l
produtivo exiSienle, aumentar a compatdMdade do
lede bras•le1ro e, entTe outros pontos, praservar e aumerllar as oportunidades de trabalho 8XISierll8s ,__
saa!Mdade.
Sr. PI8Sidenle, S.... e Srs. Sell8don!s, ao palabenlzar a eon-ão de Agncullura e Polí!Jca Rural
da CAmara dos Deputados pela 1n1C181Ml e vahosa
contnbuiÇão, tomo a liberdade de suganr aos .,...
Colegas Senellcxas e Senadoras para que tomem
conMclmento do conteúdo ~ trabalho ap....,_
lado e, acoma de tudo, que dêem o necessáno ap010
para que as medtdes nele preconiZades possam ser
unplementadas, valorizando, aSSim, esse setor produtNO ll8CIOnal e poaslbilllando que ele cor1111111e gerando empntga e asaeguranclo renda ao campo.

Multo obngedo.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA)- Sr. Presidente, paço e palavra para uma comumcaçlo de
LJclarança.
O SR. PAESIDENTI!: (Geraldo Melo)- A
dênCia COf1CIICiellt a palavra a V. Ex" após o nobnl
Sei llldor Carias Bezerra, que está IIISCnto para fazer
também uma ccnuniCIIÇio de LJdarança.
Concedo a palavra ao nabnt Senador Carias
Bezerra, por cn:o rnonutos.

p_,_

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT Para

uma CCIIU'IICIIÇio. Sem AMSio do Ollldor.)- Sr. PreSidenle, s.-s. e SIS. Seuadoles, ocupo a lribuna para
daruJaar o ,_ela máquina púlllica para apQIIII' candid-. do PSDB no mau ESiado de Maio G - .
O Govemador do Estado fez uma 111118c1p1ção
de ,._.. JU1110 l Telemat, que é a empt88ll da. talecomui'ICIIÇÕ8S ~- No mau ponto de villla, I!'
Talemat está proibida de fazer~ d e - ta, polqUe não é uma amprasa financeira, é uma
~ de CDnUnK:IIÇiio. ~. talwu por
~ de a-lia, fez-ee um .,..,.... ,ID de
R$31 ~ aoGawamo do Eslaclode Mato G - .
A pnmeinl pan:ela deSse empléslhiiD esta más a o Governador pediu pronogaçio para
depois das ele•ç 5es, o que foi concedido após tumultuada aprovaçilo na duatona de Telamal. E o Governador pede ..-: além desses R$31 mlhõea, ele
quena m;us outros R$31 l1lllh6es; além de não pagar
o emprésbmo )ll conllatado, com vanamento filaldo.
pediu adlamelllo deSse ampresbmo e soliCitou outro
empreslirnO no mesmo valor. E. o que é 1111118 grava,
talvez pela • JeXpllflinc• do Govamador, em .u ohCIO ele declara que essa dacisio foi fruto de antendlnartofello aqw em

Brasllla. Sabe-saque um dos ui-

bmoS erllandlmentos que o Governador faz em Brasília fo• com o ex-MiniStro SérgiO Malta, quando ele
chegou aqu1 candKieto a deputado federal e - u do
gabinete do M1n1stro candidato a governador.
F01 concedida uma lul'lnar Impedindo a ptOrrogação desse pagamento, llifeiiZmanla ravogada por
um desembalgador do Tribunal de Juatça. A.-n os
pagamerdOS foram postergados para depois das

el81ções.
Sr. Prallldante, s.-s. e Srs. Senaclores, o que é
grave é o uso •nciiMdo de verba pública, como se o
dinheiro de empresas púbhcas foase de C0f11118Ch,
que pudesse ser repassado ao Deus dará. Esse é
um dos pnnclpiiiS problemas da ~ da reeleição, que tensmoa que-~Uma situação ccmc cooco:~~mniiiÇIIoca a piQBtitulr
toda a estrutura politica braaileira. A -uar daase
modo, retomaremos l República Velha de Waat*igton Luis, do PRP. EslamaB marclwldo paa carnonho: o uso ll1devido de
púllllca. Oe ~
nadaras estão .-ndo dOao público~
la para luar propaganda. o Estado de Slo P8IAo . . .
ta R$10 , . . . . rneneamene com diNgeçiD; Maio
Gicaao gasta RS6 miNai - sem falar que o gaBID
com saúda pública eSié na faDca dos RS 4 n•lliai Mala G - gasta , _ em propaganda. elo que em
saúda pública. Pootal*l, ..... dinheiro Mel da
Telemel e outros pana -lder a demanda espúna e consegwr, a qualquer praça, a raala·;-• •
Jã ~ jUI1Io ao Mlni8IIO das Comunicações e l Telabrés. eu, os Senadoras Jlllo Campos, Jonas Pintaro e pndlcamenla toda a ..,....
federal do Maio G101180. Estanirlw. atan1aa para
n1o pannllir que fataa como 111118 con11nuem - •
c:enclo, que o dinheiro pliblico chegue de q,•lql•
modo às rniios' do (IIIO'IIf!illdo para que . . ueado
indevidamente
Vollo a dizar que a Talamal nlo é ..,. ....,_.
sa fl...,_,ra, Não pode'- ••IP'6slimo de amactpaçio de - · No mau anlandlil*llo, _,..os
bancOs asilo cradeiiCiadoa para ISSO. E IIIi ainda naCMSidalle de que o Sanado da República l8lB comuniCIIdo sobnt eaaas openiÇCie8, o que nlo _..
rau com ralaçio a essa nnsaçio.
Faço-,..-. Sr. Pillllidanl8.apauen lido
para chamar a -IÇilo dos ""'lllltios pa1a que nlo
adolam ~o•ocec:lmanloe c-.. iiBIUIWa, que deemaniizam Ioda a 111111ibaçiio polibca do nosso Pala..
Multo obngado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - P. .
uma comurucaçio •nadulvel, 18m a palavra o Sr. Senador Edlson Lobiio. porCIIICO .....-.

"*'-
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para uma
comumcação Inadiável.) - Sr. Presidente. Sr"s. e
Srs. Senadores, pAliando aquo tecer algumas consoderações sobre a conlroverllda questão do endov1da·
menta brasileiro, soboa nossas diVIdas .-na e intema. Questão, de resto, maos que controvertida; ela
é polêmoca e 111111811neda de paurio politica. De falo,
enquanto o Governo aforma que as diVIdas estão sob
COI 1bole a opoaoção proclama que elas _ , . , para

das. Já o setor pnvado dobrou seu endMdamento,
que passou, em quatro anos, de 52 bolh6es de dólares para 106 bilhões. Isso reflete o melhor credito ontemacional do setor pnvado. em relação ao Setor
Público, bem como o Interesse das empi1!SBS pnvadas de lugnem dos altos juros 1ntemos, beneficiando-se das taxas mtemaaonais, em mádoa mudo maos
bancas. Esse crascimento do endiVidamento pnvado
nlfJele uma dinAmoca nalural e saudável da econo-

uma segura e monente caláslrole.

111111 e rolo

O endMdamento extemo, que era tema de graves preocupaç6es , _ anas 80, tem, nos úlbmos
anos, lreqilentedo maiOS o nobciário. Já o endiVIdamento ontemo, do qual pouco se falava enlio, tornou-se preocupaçlo geral e candente neste Governo. Elebvamente, a renegcu::oação de divida extema,
am 1992, parace ter clscoplinado sua avoluçio, suas
perspectovas e seu honzonte. Mesmo asaom. os crlbcos do Govemo apontam para o valor aluai da divida
exaema. irnpr&IISIOI18ID: quase 200 bilhões de dólares; mais &XIllar-*, am dezenao último, cerca de
193 bilhões de dólares.
No entanto, um olhar maiS cuidadoso sobre o
quadro do endnridamanto extemo - ' a uma sduaçio equilibnlda, que lião inspora maioras praocupações. V8J811108:3dezenibio de 1993 e dezembro úllmo, o que
o perlodo do Plano Real, a
divida e de cerca de 146 bilhões de
dólares para cerca dei 193 bilhões, um aumento de
32'llo em quabü anos. Grande parte desse endiVidamento se expl"oca pala acunUaçiio de rase.- ontar·
_ _ . , que aurnanlaJam poalk:am11n1a 11111% mesmo período, psnrrdo de 25,9 ~ de dólares
para 51,4 ~A IIW1IIIanÇio de grande- inlamacoanal decana das pull\lcw econCinMW IIIIIIDCiadas ao prognuna de I I:Jiliraçiu: 11 lllração de capilllis -~-. a corostrução de uma CM'I8da de segurança que shw de defesa conbe uma espec::oolaçln
haall ao reei e que dBSI11CUiage uma bEl espec::odaçio
Mas o que consbllll a prova do equilíbrio em nosao endivodamllnlo ~o lato de lar a l e _ . .
do manoe que nossas 8llpOI1Iilçiles I"IIIIJI8Ie ..,_.,.,
periodo: 32% - A boa norma de lhlnças
públicea I - - 1 8 1 5 rranlllr O QIIIICÍII& IIII da divida extema abaixo do ctercanento das lllpOibiÇ6es, e
ISSO vem sendo cumpndo pelo Govemo.

É inleleSanle diSCili1111111r, na divida extema, o
que é endiVIdamento de a1bdades de gcMIIIIO, I1BIS
s..s lils esferas, e o que ae deve a endMdamento
de empresas pnvadas. A divida eXbrma públoca chegcu a dimmuor 7'lC. , _ quaiiO anos. O Setor Público realizou pagamentos subatancials de suas divi-

pnaasa causar 11'1810r alaime.
Se o maro 1ndocador "divida extema tobrl", portanto, não é preocupante, osso não sognihca ausãnaa
de problemas no setor eXbrmo. AD contráno, esses
probl- IIJCISiem. São caiBCierisbcas do Plano
Real a msnutençlo de um real valonzado !AIIIIe a
outras moedas e o 18baoxarnento das lalilas de lmporlação, para submeter a economa à realidade dos

preços 1ntemaaonais, esbmular a sua eliciio'ICia e
modemizaçio e !11'101K81' o consumodor. O i1!IIUIIado
do real valon2ado e da 1mportaçio faah!pc!p é, pelo
menos iniclalmenla, ddiculdade de exportar e eacessiva facihc!ade de impoltar. Com 11 evolução e PIO"
gresao de 8COIOOmia. benefiaade pela moeda
estável e pela compebçlo iil8iS donlla com 08 mer-

cadoa inlarnacionaia, espera-se que essas tendências eoiCOI 1b- um melhor ponto de equillbrio. Recentemenie, l1lgillllrOIHe uma noelhoia em nossas
estatislicas de expoilaçio: elas
10,9%
am 1997. Mas, tomado o quadro dce últimos quatro

c.......,.,

anos, ale ae apo-nla desequilibrado.
Efativamente, em 1993, \êlll8IB do Plano
Real, a balança comen:ial bnha um supeiávit de 13,3
bill6ea de dólaiM e o déficit da blllllnça de bansaçõee COII.,._ nulo pequeno. ...... 0,5 btlhAo de dólares. o dMicl de'~ COI1'IIIllas inclui o da balança COI1I8iCilil e mais ; - . lnilae. se-

guros, tunsmo no exlanor, divideudos

•••lllbdos ao

eJdleoiar e rardlea· Easss posÇCies de 1993 se fo.
rarn delenorando, ano a ano, com lnlnlfonnaçlo do
aupeiávit em délicil da balança comeoaal a lortl1181mo aumento do délicil am lrili'Pi';ÕII8 conanlaa. Em
1997. os valoiae foram 08 seguontes: délicil de balança CC1118faa1, 8,4 billiien de dólanss; délicil: em
transações coil8ille8, 33,4 bilhões de dólares. Portanto, uma sotuaçiO de forte desequlibrio, COiiipllll'lsada apenas pelo 1ntenao ongresso de capilais externos, tanto capdais de inWisbmento 11!111, como capolaia financeiros, esses Cilllmos de permanência menos conliii.WII.
O capdal de 11M1Sbmento, o capdal saudável,

_ , allunlo am grande volume. graças à confiança
das emp- nas pei8peCbvas de econornoa braso·

letra e na sanadade da pollhca ec:on6mtca. Já o cep!lal fmancaim vem alra1do pelas altas taxas llllemlls
de juros. Tim ambas as modalllladas de capdBI axtemo a ublldade de equ•lbrar as contas e
l8lolçar nosus 18ervas 1nlemacionals, que IIIIMII1I
de inc:ola canàal à moeda blaslleml. De qualquer
macio, capital externo qua entra sigmlica an
lo de
NIIIS, que, pera nio c:ausaram 1nllação, lirn que-9''*'8 com en sr de tftulos do Gcwauo, o
QUB .._ lew. à quasiAo do anciMdana1IO inblmo.

EIIIAI dezanlbro de 1993 a dezeu.,.o de 1897

ocorreu, de falo, um aunwato axplosivo daua endi-

YidameniD. o montante alUai da dMda inl8ma é de
254 billilas de - - Elinmando-sa o afeiiD da lnllação, observamos um quadro de forte CIIISCIIII8IIID da
em r lo de tftufos fedenus ....,.._ 6lllrnas quaiiO
. . - : 264%, islo é, a divida mterna ~ quadnlplacou,.., tannoe .... na ,;gêêiCB do Plano ReaL No
anlaiiiO, palaa boa IIOnMS da adl1•1iBbiMJIIo pdbl-

ca. -

CIWiliWIIO dev8na apataS a:OIIill8111181' O
ritmo de u-.L1w11b do Produlb lnlllmo Bnlla. Sa·
INin.- qua o PIB, no Plano Real, j á - -

da 17'11... Enlnt 21114% a 17% a displlndllde é • - Não é nada lranqQilimnla,
a •I'I!Çio
da divida ..,._ Ela pode se translormar no...,._
nlw da "qqMe do Plano Real. É pniCieo 1lâl 1111111-

po-.

os...,...

qua es&lo ~
B1111ivldal11811hJ, J11UB que ele~ Hr aalla-..do. E
- - faiDNs, em onlam c _ . de •1apaoti11Cia,

çAo pera

sio: o allum de 18CU- do -101". de juras àd&J;w e o dMicit p-lblico

au.m -

-

_,_,

.... taxas

já llilla qua

Blllliidai no Pala 18m -..o~ a - sio da tlluloa-- ...... que pagam,_ do
n-ac:ado inliMio. Quanlo JU108, , _ com a
-~~~~ naduçlo, oa , _ BBiflo . . - o a lllllvmo8 do I1Uido.. Seu IIÍV8I lfiÚIIIIO foi dngldo
dlnnla a crill8 das balAs ·'r e • em .-ublo
Jl 1 r d0 • Naqaw :
I' o, a de ; . . ....,.
Nllll chegou a 37,5% BD anal Hoje, está am 23.&%. o
qua denulllba o nwllólao popóado da IMiuzl-la a
• 1 narw qua ~ num fuluiD que ......
-

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

176

moa p;óai110, os lnV88Iimentos vn'w"'cs pma • em-.
pa-idlii&llall ~
Nota sa qua, noa 11111- deaalwoMcla8, a -

média raal é de apar-. 2,9% ao ano, vBit.ldo en1n1

0,5% no Japlo e 5,4% na ltéliL O iqlorlw• 6 o maC& MIO viciado:

o Govl8rno se endivida. • • - • •

a paga JII08 --.1108 IIClbnt divida, o que aovan au-6111. run alaiiD de bola d a - E
oa JUIOS sio lfWIIIdoa 111108 nio a6 00110 cu.-IIIILa

nal do

plano de astabllmção. mas porque o défileva o Govamo a se endiVIdar.
o falor básiCO qua pre8SIOnB o endivldamanlo
é, JlOIS, o déficit, praga lll'lliga de ,_,.. Adn•lisbaPúblace, qua o Governo do Pleno Reei 8lllda não
OOIIBBgUIU ..,_,de fomta deuar.nL Os eefoiÇQS
do Govamo de 11111J1BntBr u 1afoornu do Eslado, Cit JlÜbiiCO

çao

como a Adrnmlslnlbva e a da PnMdênCia, a da .,..
near • finanças 8llladuaia são Ulf& .,.on a a de
que o déficit Jll)blico pode var a ear SUJllllado. Mas.
JIOI" anquanlo, _,108 com uma UIIIWI 18 I I dr.
o dáficil JlÚbiiCO solapa . . finançu públicas • incha
a divida lnlems.
Vaja... JlOI' ~.o ano de 1897. Nela, aa
..-ICfader de flnanclarnanlb do Salor Pllbllco
abngiram 5,89% do PIB, rallalmdo a SOif& do dáficil
de 0,67% do PIB com aa dsepee= com ~ qua
e1cançaram 5.22%. Meemo COII8IdaiBndo oa efallloa
poaill- das 1acailaa de pnvaliz ç"o nseselllllllnço.
IÜ'Idll 188111 um dMiclt público de cerca da 4%. em
1897. É um númaro que peea da forme foi•1a1111
negeiiVa em IIOIIIBSc:oniBS p{.....s.
o Gova1110, de - JliUIB, afirma que o eeu .,..
dividamento 6 do. I'MS UAitioladu. Urna widlld&
dllleo é o faiD da qua a divida liquida 1a1111 do Selar
Pdbliao, inllema mala llldllme, llllbl -III' h De
falo, a divida, conuaiiD inllluaado. 18chou, em
1897, em JlOUCII mala da 34% do PIB, .,.._ .....
modelado, se c:ompeJIIIIo BD da lllll\lbe OUIIols pai-

-. o mais 11111111'** •

qua o .,.._.....
foi aegiabado no ano
1996. o que inclca
Ulf&lendlncla l WlllbP ;k.
Sr. PINdalllll,
a .....,. das
dividas ax111rna a ....,_ do Bl..a nliD il*ft:a a
OOIIdel..,..,
' 1•
r cid& pelos ~ do GoO pn!prio clliililiio doa lmrallllllatw i..,_
a iDd8onoe deanelllll iaeo. Mas a divida e 08
JUIOS allae -~a- ua- -w;AD
110 JliiiCICUIIIIÇI Einbo.a a ~dlaçlo l8ilha 8ido dabellrde. ..........,_ III ·Ci-o Pllno ReaL O
1J10i1iB111B da Wlllbillzaç6o nliD con111u com o _ .
ll6rio . . . fiKal. Erar ...... lleial- que enlnln&i-lcl, .... qua eOOIIOIIIiil poesa ftllllulr •

••iul.

evidal••--

a._

avançar com rr-. baqO*drle.
o que noa - luar, enfim. 6 CIXIIinuar ballllhendo Biduamenle, JUi*l com a 80C. . . . . bi I' '

ra, ,.,. qua 08 . , . . _ em datleq~llllbrio da eOOIIOIIIiil sepun OOIIIUidoa, a Clliii8ÇBi pelo .........
nato deli datrpeeaa e pelo ldD no 0011._ BD d6llcl pclblco.
Na ...... do com6n:lo 11111111101" liiUIIb ..... falo o
gcMIITIO J11UB amplli lo, ao ..-no l8iilpo em que
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unpõe !raiOS aos eventuaiS abusos detectados na
importação. DeseJamos parllclpar, como Já estamos
partiCipando, dos negócios comei'CIBIS da comunidade •nteiTI8CIOIIIII, mas naturalmente eXIgimos a 1!1Uafdade de condiÇÕeS e de oportunidades. JIIIYIBIS subiremos os degraus nessa escada da conconãnc111 se
os degraus dos 1101111011 cornpebdores são menos íngremes e m8IS suaves.
Os JUros mtemos aftissnnos - os maioras do
mundo! - pniCISIIItl encontrar um desfecho salislelório
antas que acabem de sufocar a nesse pmduçia. Os
!liMites e OS PIIX liSOS buroenibcos também terão de
encontrar um bom enaarnnhamenlo, para não pesar
como um laJdo sobre aqueles que neles eoiCOI dlam
111818 um sénollqleço aos seus~Eslamos VM!ndo uma c:onpnura ec:onOrnca dlli·
a1 -como, de I8SID, grande parte dos peisa que compõem a COI11UI1IIade rl8maCionaf desenuohllda e em
deaenvolvinaiiD Não abslante, fii8CISIIIIIOII enconlrar
os IIIIIIDS para IIICUpiiiV, por "amplo, as I1DIISIIS rodovlás do Norta e Nonleale, ou canciUII" a Norta Sul,
inslrumentos da 1111110r valia, se não lndispensáveos,
para a cnaçio de a1l1a esiJUIUras que mulbpiiCIUIIIIII
as produções dingldas ao coméiCio exlllrior.
O Congrasao tem propoiCIOIIIIdo ao PI8Sidente
Fernando Hennque Cerdoso um amplo apooo às rn&dldas lidas como aosrtadas, propostas por sua adminisbação. Eu me incluo enba os que estão COIMIIICIdos da conaçiio deasas medidas e acredito que assim também pense a grande I'TI8IOI1a da populaçio
brasileira.
Persisbr nesse apc110, confiando nos seus ,....
sullados bellálioos, é, a meu_., um~ palnóllco.
Era o que eu bnha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sabia a
. - . ofício que s.á Ido palo Sr. Primeilo Secnlláno em exan:iCIO, Senador Nabor JOnior.

É rido o segu•nte:
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOIIIcos
OF.CAEJ21198

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com ..,_
ferãiiCia ao ofiao que ecaba de ser lido, a Piesldência comuniCa ao Plenáno que, nos termos do art 91,
§§ 3" a 5°, do Reg1mento lntemo do Senado Federal,
abrir-se-á o prazo de anco d1as l)tetS para lnleipOSição de racurso, por um déCimo da composiÇão da
Casa, para que o Profelo de lei do Senado ri' 15, de
1997, cujo ~r !01 lido antenonnente, S11fB apreciado pelo Planáno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
soliCita aos Srs. Senallcl.- que se encontnun em
seus gabmeles que compareçam ao plenáno, poiS
vamos 1nic1Br a Ordem do Dia e temos otto votações
nomlriiiiS pnMSias pam a sessão de hoJe.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Prestdência comunica ao Plenáno que 8iiCIIITIInhou à Cornssão de ConslltuiÇáo, JuSbça e Cu!adaniB a Consulta nA 2, de 1998, indagando àquele órgão técniCO
de "quem prasidiiá o Congrasso Nacional na
hipótasa pnMBia no art. 80 da Conabtuiçio Federal
e de licença do P•e•dente do Senado Federal, assim como nos casos de falas ou de seus •mpedimeolbls habituais".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobie a
- . raquenmento que s.á lido pelo Sr. Pnmeoro
Secrelário em -.:leio, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 3&4, DE 1998

Senhor Prasidenla,
Nos ternms ds allnea b, do art. 336, do Regtmento lnblmo, requeA!mOS urgência para o Projeto
de lei da Clmara ri' 17, de 1998, de iniCialiva do
"-idenne da Rapilblica, que ena, no Ambito das
FOIÇIIS Armadas, a Canara de Teallllogla Militar, a
Gndilicação e Des a
de Alividade de Tecnologia Millar, os caigOS que meo ICIOi 111, e dé oubas

,_...."'o

pravidências.

Sala das Sassi!es, 'Z1 de 111810 de 1998,-

~ílla, 19 da maio de 1998

?'F.L.

Senhor Praslde~
Nos tennos do §
do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a V.
que esta Conwsão ra)8itou
o Pro)lllo de Lei do Senado n" 15, de 1997, que "ExllngUe os aédllos do Instituto NaCional do Seguro
SoCial - INSS, onundos de conlribuiÇijeS SOCiaiS deVIdas pelos IIIUIIICÍPIOS. até 31 de dezembro de
1992, e dá outras prowlincias", em raurllão 18Biiza-

da na p-'11 dala.
,.,......,.,..... Seislarl'ao ..... Piawiaa
<::.--- - -

--
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - e.&
Dta. na
forma do dosposto no art. 340, lllCISO 11, do Reg...,_
'9QU9nmento será votado apos a Ordem do

to lntemo.
Sobre a mesa. 18quanmento que será llllo pelo
Sr Pnmeuo Secraláno em exercíciO, Sanador Carlos
Patrocínoo.

refer8ntas aos convênoos numerados conforma tabela abaixo. formados entre diversos órgãos ledaraE e
o Governo do Estado de Rondõnla.

-

CUo

331391

É lrclo o seguinte.
REQUERIIIENTO Nll 365, DE 1188

Senhor Presidente,
Nos tenrq do d1S!J081o no art. 258 do Regimento lntemo 1Bqua1ro a tramrtação
da Proposta da Emenda à ConslllulçAo rl'19, da 1988. que
"Altera dosposdMis da Conebtuoção Federal ....._
a JusbÇa do Trabal1o", com a Prapoala da Emanda
à eo-;ção rP 63. da 1995, que "Aliara e I'IMiga
~da Consbtulção Federal
à
Justiça do Traba11o", tendo em Vl8la tralararri-M da
matériasSala das Saeaões, V da 1111110 de 1998 - Sanador a.ctr ......
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requer.manto Mtá publicado a, pcatarillin-. onclul·
do em Ordem do Dta. noa tennoa do art. 255, inclao

11, falia C, ...... 8, do A8glr'*IID lntemo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Na-são de . , _ , foi lido o Raqll61'111- ,.,. 352, da
11198, do Sanador José Boanco, .........,Kio, noa tar·
moa do art. 71, W1C1S0 IV, da Conslllulçlo Fedllral.
S8f8 realzada, pelo Tnbunal de Contas da Unolo.
auclitona , _ can1as utilizadas para mDIIi~ 08
,_,,_ referentes convêuios finnados ciórgios ladanlla e o Govemo do Estado de
Rond6nia.
A PI'8Siclênca COIIIUI'IICII ao Planéno que 08
avulllos do referido requarmanto encon1nun-sa dlltribuídoa nas bancadas.
Em ""'i'Çio o requenmento.
,. s.-s. e os Ses. Senadonls que o apiiMIIII
q,..ram ~ santadoa. (Pauaa.)
Aprovado.
A Prasdêucia tomará as piOVIdlncias na: 4 'IBS para fazer cumpnr 11 deltlaraçio do Planério.
É o seguonte o raquenmanto aprovado:
REQUERIMENTO Jfl352, DE 1. .

Senhor P-.clenle,
~ro. com base na Constituçiia Federal,
an. 71, inciso IV, que 118111 submebdo ao Senado F•
deral o ~nta padlllo de onspeçio e/ou audltana
nas conlaS utifazadas para IIIOVImenter os racursos

,.

li' do

pra

-.w:....
-Flnl8l;io 251197-43

....__

Y-1111

,:.-.::.

,_
-_,

1 456.717,10 2.5111.112.75

da Saúdo

3000211
3l!IIB14

s~

Eopeclllda

-..ma

patti--

MAIO DE 1998

11161
197-34

872.78785

17-·-·

872.787.95

1.17SAIIIO.OO

,_Aigl ....

310149

DNER

~31241!11
30117115

DNER

s.a ......

~111

2.71111.1189,88 2.71111.1189,18

~111

s 190.000,00 S-.000.00

11111-70

-72

6 5311.400,67 7.1211.131,83

dalw;to

O SR. PRESIDENTE (GaraJdo Melo) - E'llgolado o perlodo ~lllllo 110 E r+Mnlll.

p-s••l

ORDEII DO DIA
Sobre a maea, requeolmento que Miá lido pelo
Sr. Pmaro Secnllário em exercício, Sanador Cari08
PatracintD.
É lido a aprolllldo o seguma:
REQUERIIIEN1'0 Jfl311, DE 1188

Senhorf'r&aidoo11111,
Nos termas do lllt. 175, allna d, do Regina IIII
lntamo, req&aro - · d e Oldilm do Dia,. fim da
que 8 maMria CCIIIIIIInlll do ilam rP 12 . . ...,_.
da 110 Plenário em 1"1uger.
Sala d8l
v c1e 1111110 da 1!1118. - .._.
Edl lido Duh.

s-•·

O SR. PRF""'ENE1! (Geraldo Mlllo) - .... 12:

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 195, DE 1995
(lno:luldo em Ordem do Ola . _ * " do Recurso ri' 12, de 19951
Volaçio, em turno llruco, do PRif8ID da
l.al do Sellllllo ri' 195, de 1995, da do Senador Joaé Eduanlo Duba, qua-da anistia da multiiB CCIII•IIIdlla peiD Trlbu-
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nal Supenor do Trabalho a enbdades SindicaiS em VIrtude de sentença JudiCial, tendo
Parecer sob n• 828, de 1995, da ComiSSão de ConsbtUição, Jusbça e Cidadania,
Relator: Senador Roberto Requlão, favoravel, nos termos de subsbluiND que oferece.
A PI8Sidêr~eia esclarece ao Plenáno que a matéria constou da Ordem do DIB da sessão deliberatlva olduuina de 20 de tevere11o de 1997, quando teve
sua wtação adiada a !1m de que fossem solicitadas
ao Trilunal Supenor do Trabalho 1nformaç6es complementares à instrução da maténa, CUJO teor encontra-se publicado em avulsos.
Sobre a mesa, 19quenmento que sara l1do pelo
Sr. Pnme1ro Secretário em exe~eíao em exe~eíc1o,
Senador Certos PatrocíniO

É lido o segun11e:

REQUERIMENTO N" 367, DE 1998
Senhor P18Sidente,
Requeremos urgêriCIB, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno, para o ProJeto de
lei do Senado n• 195, de 1995
Sala das Sessões. 27 de maiO de 1998, - Edl_ , L.abio - Ney Sn•auna - José Eduardo Du·

IIII- ....._.. ~
O SR. PRESID!INTE (Geraldo Melo) - Em votação o 19quenmento.l
Os Srs. Senaddres que o aprovam, queuam
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado
A maténa passa a tramrtar em regime de urgência.
O Sr. Gltaldo Melo, PnmBHD Vrce-PteSidante, deura B cadarra da piBSidi!IICIB, que é
oapda pelo Sr. Almnlo Caltls Maga#lães.
Plesldtmte.

O SR. PRESIDENTE (Amna Ca11as Magallães)
- Em votação o substlubvo ao PIOJIIID de Le1 do Senado n" 195, de 1995, que tem prefelêiiCIB regimental, em turno único.
Os Srs. Senadores e as Sr"s. Senadoras que o
aprovam que~ram perrllanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado
Aprovado o subslrtutND, !ICB p18JUdiCBdo o proJeto.
O SR. PRESIDENTE (Arltor-., Ca11as Magallães)
- Sob111 a mesa, pa.-r da Com1ssão D1retora, ofe.-ndo a redação do veriCido para o turno suplementar, que será lido pelo Sr. 1° Secretáno em exerclao Carlos Patrocínio.

E lido o segu1rrte

PARECER N" 310, DE 1998
(Da Comssão Diretora)

Reclapo do vencido, pan1 o tumo
suplementar, do substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado"" 195, de 1995.
A ComiSsão D1retora apresenta a redação do
VBriCido, para o turno suplementar. do subsbluiNO ao
ProJBID de Le1 do Senado n• 195, de 1995, que concede amsiiB de multas com1nadas pelo Tnbunal Supenor do Trabalho a enbdade s1nd1CB1S e VIrtude de
s1!111ença JUdiCial, promovendo adequação redaclo·
naJ em obedlênciB ao diSPOSto no art. 9" da Le1 Complementar n• 95, de 26 de levere1ro de 1998.
Sala de Reuniões da ComiSsão, 27 de ma10
de 1998. - Antonio Carlos Magalhies - Preslderrte
- Joel de Holanda - Relator- Carlos P-inio-

Geraldo Melo.
ANEXO AO PARECER N" 310, DE 1998

Reclaçio do v•~eldo, pan1 o tumo
suplementar ao sublltltutlvo ao Pllojelo de
Lei do Senado nt 195, ele 1995,
de
anistia de muttu comlnadaa pelo Tribunal Su.,.nor do Tn1balho a enticladea alndlcala ~ doa empn!gadas
da Em~ Pell:61eo Braileiro SIA- fietrairia, no período em que menciona.

--.c•

O Congresso NaciOnal decreta:
AI!. 1° É concedida an11111a das multas comlnadas pelo Tnbunal Supenor do Trabalho a enbdades
SindiCaiS represantabvas da categona dos trabalhadores na Indústria de extração, exploraçio, estocagem, transferãncla, perfuração, desblaçlo, produção
e refinação de petr6leo e seus denvados, gás natural
e outros s1m1lares da 1ndustna petroquimca, químiCa
e de plásticos e afins, errtre 1° de setembro de 1994
e a dlrta da publicação desta lei, em deconêiiCIB de
serrtenças JudiCiais decla~atónas de Ilegalidade ou
abusMdade de moVImento gi8VIS!a ou de lmprocediincla de 18MndiCBÇÕeS de categonas profisslonaJs.
Parágrafo úniCO. Salão restrtuidas às entidades, as 1mportinaas everrtualmente rebelas pela empresa, deVIdas em deconãnaa de le1, sentença normabva ou acordo colebvo de trabalho, no período telendo no c:aput.
AI!. 2" Esta le1 errtra em VIQOr na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Callos MagaNes)
- Em diSCussão o substrtutNO, em turno suplementar. (Pausa.)

~~~~~----------------------~AN~A~IS~DO~S~EN~ADOFEDERAL

Encenada a diSCIIBSiio sem aptesantação da
emendas,. o subsbluiMI é dado como dali1ibvarnar4a
adolado, nas 1annaa do art. 284 do Flago••IIO lnlamo.
A mate. VBIIll Clmala dos Deputados.
0 SR. I'RESIDEN'M (Antano Cadoa Magal ' I)
-llllm1:

T-ro a ultimo dia d,.cuesi'n. em aagunclo tumo, da Praposta da Enalda lll
Cclnslllulç6o n" 28, da 1996, lendo como prilllllilo slgnlllário o Senador Mauro Miranda,
que aliara a radaçio do art. 6" da Constlluiçiio Federal (inclUI, enbe OS dnilos 'IOCiais,
o dRilo il morada), tendo
p.,_- favwável, sob n" 279, da
1997, da Conussio da Consblução. Justiça
a Cidadania. Ralalor: Sal l8dor Romeu
T-.
Em
a proposta. (Pausa.)
Nlo ha-.ID quem peça a palavta. encano a
dea'SSio.
Pa
se il valaçlo nommaL
PIIÇG 1108 Srs. Sanadores e Sanadoras que
nlo ragistJanun a - .,_nça pma ~a IIDiicito ao& que se 811C0illlam em DUIIaS dapandloiCiaa
da Casa..,_ wan ao planáno, p D I 8 - tando
votaçionan*lal.

...,,.lo

MAIO DE 1998

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFl - PI) - Sr.
Presldarle, o VDio do PR. é lavonival.
O SR. PAESIDENil! (Artonlo Cados Mago~ 7 I
- O PFLIID!a "sim".
O SR. José EDUNIDO DUTRA (BiocoiPT SE)- Sr. P18111danta, o Bloco vota "sim".
O SR. PREBIDENIE (AriiOno Cadoa Magali r as)

- o Bloco vota "sim".

O SR. OOACIR SOARES (PTB- RO)- O PTB
VOia "sm", Sr. PniSidanla.
O SR. t RESIDENIE (AràliD Cados MagrP r 1)
- O PTB vota •sim•.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - O
PMOBvala "sm", Sr. P1aada18.

O SR. PRESIDENIE (Antano Cadoa U t4
I
-O PMOB Wla "Sim".
Paço aoa Srs.. Seladon!S que aa etiCGIIII..,..
em aaus ~ ou em oulraS dapandlr!CiM de
Casa que compareçam ao plenário ,... war, pc.
n.-se da valaçlo rannal com elaiiD a.dl••iillhallr

vo.

Lavando-se em corJa que, na apaAincia., se
de matéria !*lific:a. vamoa vaar com o rúneJD
axilllanla.
Todos os Senadcns j6 votaram?

(Procede-se à wtação.)
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VOTAÇ10 NOMINAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 28, DE 1996
ALTERAAREDAÇAo ~OART fi DACONST•"'T',.hÇÃOFFCC ..... 'CI ....CLUI ENTRE OS OIREI"'C5 SCC:A.S O OIREI':"'A MORAOIA

Data IniCIO 2710511998
Data F1m 2710511998

N"sesslo: 1
Data 5eSslo 2710511998

....... ANTONDCARL.OSIIW3AL.HAEs I

,.s.c_ .
.....
.......
..... -

v-..snn:
v-..Nao:
VDIOSAbsl:

S7

o
o

Total

57

Hora IniCio 15 57 32
Hora F1m· 16 10.55

'--

O SR. PRESIDEHTl: (AntoniO cartas Magalhiia&)
- Votaram SIM 57 Srs. Senadoras; não houve votos
contrános.

Não houve abslenção.

Aprovada.
Sobla a - . parecer da ComiSSão Dlrelora,
oler-udo a redação final, que será hdo pelo Sr. 1•
Secretano em exan::oao, Senador Callos PatrocíniO.
É hdo o segumte:

PARECER N" 311, DE 1. .
(Da Com aaão de Consbtução,

Jusllça e Cldedanoa)

R 1 ;·c frn.ldiiPrcpntacleEmM28, ele 1116..
A Comm•io de Cons11tu1Çiio, JUSIJÇa e Cidadanoa epo a aanta a l8daçlo final da P1opollla de E,...
da ii eo.-uiçio n" 28, de 1996, que ahera a redaçlo do art. 6" da Conalllwção Fedelal.
Sala. de Reunllies de eo-.,;;o, 21 de 1na10 de
19118. - a.nwdo Cllblal, P.-.denle - " - T-, Relator - a.n1 v- - e.p.ricllio Amln -

dllil

Em votação

Os Srs. Senadores que a aprovam qua11am
permanecer sentados. (Pausa )
Aprovada.
A matena va1

Total: 57 votos.

Conetllu-,..

,._..llo- D1UM F.raão- Ar-.... c- Ep" c"a Cal • I a - Gl • • ...........
-E••a
•LatiD-"-rs. --RoMrtll Fnlllw- EJalo .......

Rat
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ANEXO AO PARECER N" 311, DE 19118
As Mesa da Clrnani dos Depubldos a do Senado Fedenil, naa tanno11 do § 3" do art. 60 de
Conatilulçio Fadend, promulgam a sagwn1a Emenda ao tax1o COI1ilbiUCIOnel:
EMENDA CONSTTT\JCIONAL III" , DE 19118

a Cãmara dos Deputados.
O SR. PRESIIJEN'M (Anlonoo cartas I legal"' )
-llem2.
Tercaoro e ultimo d1a diSCussão, em segundo turno, da PIOJIC)Sia de Emllnda ii
Consblulção n" 32, de 1996. tendo como pnmatro Sl!lnatáiiO o Senador An1on10 Carlos
Magalhães, que aliara a l8dação dos §§ 1° e
2" do art. 143 de Constrtução Federal (samço CIVIl obngatóroo), lendo
P a - . sob n" 242, de 19118, da Co1111SSiio de Consbtução, JUSbça e Cided•noa,
Relator: Senador Romeu Tuma, ol8facaudo
a l'8daçio para o segundo turno.
Em disn •n'o (Pausa.)
Não havendo quem peça a palaVIa, encano a
diiiCim•ão
Quero 1nformar 11011 Srs Senadoles que tara-

mos l1iiiiS 011o votações nommaos.
Em votação.

Os SIS. U~ que quiseram onantar a 1111811
Bancadas poclorio fazê-lo •
O SR. HUGO NAPOI.EAO (PR. - PI)- O PR.
vota 'sim', Sr. PI8Bidcnle.
O SR• .JOÉ EDUAROO DUT?A (8lacaiPT SE) - O Bloco vota "sm•, Sr. Pntllldenle.
O SR. ODACIR SOARES (PTB- RO)- O PTB
vota 'Sim', Sr. PISKienla
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - O
PMDB vota 'san', Sr. PAisidenlie.

Alt. 2!' Esta Emenda ConsbluCional entra em VIgor na data de sua publlcaçio.
O SR. PP H 'ENTE (Aràlo Cedas Mllyol"cs)
-Em dlscl-lo a l'8daçio final. (P-.)
Não hevaxlo qiBII peça a palavia, IIIIC8IIO a

O SR. EPITACIO CAFEIEMA (PPB- MA)O PPB vota 'sim', Sr. Pntllldenle.
O SR. OSIIAR DIAS (PSDB - PR) - O PSOB
vota 'sim', Sr. P18111dcnte.
O SR. ROIEU T1JIIIA (PR. - SP) - Sr. Pl88idenla, paço a palavra. pa111 encaminhar a ""''!Ç!o da
mablna.
o SR. P r s an (Anlono cartas Mo4JIII r l
- Concedo a palavnl a V. Ex".
O SR. ROIIEU TUIIA (PR. - SP. Pa. en:amlnhar. Sem .-Ao do orador.) - Sr. P1 1 Qa•,
Sl"s. e Sls. SenadaiiiS, como Relalar da mallria. c:umpill&ltD o F'1aaidan1e e o Sanador Padlo Simon.
Olanla de tantas VOIOs "Sim", lanho CllllaZII de que o
prorato se111 apnwado por uNIIillllldadc, em lazio da
oportulildadc a de ""' 11 idade de se l'1lglliMiantar
esse ar11g0 COIISIIIUCIOnal, penndlndo o ..viço CIVil

diiiC:ussio.

obngat6no num

A*la a

1111 ~la do

are.. fi' dll ean.li-

~F 1ulll..

Art. 1° O art. fi' de Consbtuçio Federal passa
a WlgOIW com a 88gUIIII8 l"dação·

•Art. fi' Sla d11111t01 80CI8is a educação, a IIIIÚdlt, o trabalho, a moradia, o luar,
a aagurança, a p~aondênca social, a pmteçio à matamldade e à II'IMncla, a •• · li n ·
Cla 11011 cfellaJqJ;uados, na fonna desla
ConabluiÇio..

momento

em que o Estado po-=iaa
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do apoK> de J0V8f1S cidadãos que saem da adolescência para a 11l1110fidada, cnam condições de adadama, aprendem uma profissão, recebem um ssJáno
e podem, sem dúvida alguma, prestar seMÇOS à socoedade CNd.
O SR. PRESIDENTE (Ankno CaJios Magal'fes)
- SoliCito aos Srs. Senadon!s que eetAo em outras
dependài'M:IIIS da Casa que venham partiCipar da votação normnal com elello adm111ostralivo. Há ln&IS
sete votações nomnais a serem feitas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (BiocaiPSB - SE) - Sr. PAISidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anlanio CaJios Magallães)

-Concedo a palavra a V. Ex".

183

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (BiocaiPSB - SE. Pela ordem. Sem reviSão do orador )
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. enquanto
se aguarda a chegada dos dema1s Srs Senadores
ao plenáno, eu gostana de sokcrtar a V Ex" que a
PEC sobre a nomeação dos membros aos TnbunaiS
S8IB colocada na pauta das próx1mas aellberações,
Já que a proposiÇão atende a todos os requiSitos regmentais. Eu &gladecelaiTUio a V. Ex".

O SR. PRESIDENTE (Anlan10 Carlos Magalhães)
- V. Ex" será atendido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES {Bio·
CQ/PSB - SE)- Obngado, Sr Presidente.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães!
-Os Srs. Senadores IB podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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NOMINAL
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 32, DE 1996
AL.Ti.RAAREDAÇAD.DOSI§ 1• E 2- DOART 143 DA
CDNSTITUic;Ao FEDERAL (SERI/IÇC) CML OBRIGAT0RIDI

N"Saslo 1

Dai& IniCIO 27105119118
Dal8 Fun 27JD5/1988

N'Vot. 2

Data - . , . 271051111811

V-Sim:

17

V-Nia:

O

v--·

a

ToUJ:

57

Hora IniCIO 1619 06

Hanl F1m 16.24·54

1\NAIS DO SENA.DO FEDERAL

MAIO DE !998

O SR. PRESIDENI'E (Antonio ca.tas Magalhães)
- Votaram SIM S1 Srs. Senadores. Não houve votos
contrános.
Não houve abstenção.
Total: S1 wtos.
Aprovado.
A matéria vai à Cimara dos Deputados.

É a segulllle a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" 32, ele 11186
Allen .,_ parágrafos do art. 143 da
Federal.

~lpo

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos telmOS do § 3" do art. 60 da
ConslduiÇiio Federal, promulgam a segulllle Emenda ao teXIO constduclonal:
ArbgO úruco. Os parágrafos do art. 143 da
Cons1duição Federal passam a vogorar com a segulrde redação:

"§ 1° As mulheres e os eclesiiÍSIICOS
são IS8nlos do seMÇO mddar obriga1óno em
tempo de paz, su)l!ilos, pcrim, a outros encargos que a lei lhes a1nbu1r.
§ 2" A lei diSPOrá sobre a prastação de
seMÇO CMI obngalóno para os IS8nlos e excedentes do seMÇO mildar obnga1óno ou
diSpensados de incorporação a ele, e para
aqueles que, em tempo de paz, alegaram
11f118rabvo de COIISCiêiiCIIl, entendendo-se
como 1al o deoonerde de crença religiosa e
de comncção lllosólica ou politica, para se
eximnam de alivldade de caráter essencialmente ml11ar."

O SR. PRESIDENTE (Anlano ca.tas Magalhães)
- Sobre a mesa, requenmento que será lido pelo Sr.
Primeiro Secralário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É hdo e aprovado o segu1rde:

REQUERIMENTO N" 3611, DE 1998
I

Senhor Preside~
Nos tennos do a 311, alínea a, do Reg1merdo
lrdemo, requeiro prefe "nc1a para as maténas dos
dens 16, 17, 18, 19,
21, 22 e 23 a IIm de serem
ap18Ciadas antes da
téna cons1arde do dem n• 3
da Oldem do D1a.
Sala das Sessões, 27 de 1111110 de 1998 - lllauroMiranda.
O SR- PRESIDENTE {AntoniO ca.tas Magalhães)
-118m16:

ISS

PARECER N• 299. DE 1998
Escolha de Autondade
(Incluído em Ordem do DIB nos tennos do
Requenmerdo n• 358, de 1998 - art. 281)
D1scussão. em 1umo úniCO, do Pa18Cer
n" 299, de 1998, da ComiSsão de Assurdos
Econômcos, Relator: Senador Vdson Klelniiblng, sobra a Mensagem n• 153. de 1998
(n" 580198. na origem), de 15 de maio do
corrente, pela qual o Senhor Pn!Sideme da
RepúbiiCII submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor M6n:lo Felsky para
exeiCSr o cargo de Conselheiro do CoriS&Iho
Adm1mstrabYo de Defesa EconõmK:a CADE, do Ministéno da JustiÇII.
Em discussão o pa18Cer.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- Sr. Preslderde, peço a palavra para diSCutir a maténa.
O SR. PIIESIDENIE (AnloniO Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para discutir. Sem raYISão do orador.) - Sr. Preslderde, Sr"s.
e Srs. Senadores, quero manifestar o meu voto favorável à maténa e o respeito que tenho pela aiii"Çiio
que S. Ex" teve na PI8Sidênaa do CADE e pelos
nwnbros que estão sendo reconduzidos.
Reconhe9o que o CADE fez um 1rabalho exCflpCIOnal nesses últimos dois anos. Penso que o nobre Relator 1rá diZSr que as reMndiC8ÇÕSS que eles
fizeram perarde a Commaão de Assurdos Ecou6mlcos são Justas. O Helator, 1urdamerde com o Praslderde da Comissão, fiCOU encanegedo de procurar
V. Ex", para qua se clã a estrutura necesséna, enc:onlrando-se verba no o1Ç81118111o, a 11m de que o
CADE possa a1uar com maiS eficiência.
Não há dúvida de que, num país como o Brasil,
em que se fala em modemiZIIÇilo, em livre nliuabva e
em glnbetizaçiio. deve haver, como há nos Eawtos
Unidos, um 6lgão como o CADE. que alue com loiça.
com autondade e com vogor para lazer a fiscalização,
para defender o consurmdor e a IMe iniCiabva..
Felicito o Prasiderde, que é exatamente quem
vamos reconduZir ao cargo agora. Falo com dor,
porque l'lo!e também sena reconduzido ao cargo alguém que foi menao do CADE, o Sr. Leanidas
lCause, extraordinário prolessor, grarlde lrdelectual,
d1ngerde nac1onal da OAB, que teve um grarlde desempenho no seu cargo. Ele lol acomelldo por uma
doença e permaneceu por 45 diBS no hoapda~ com
uma llllecção hospttalar. Nesses 45 diaS, ele conduziu os processos do CADE Ve10 a Bras01a e fez um
trabalho magnífico na reullliio do Conselho. Durame

A'IIAIS DO SE'IIADO FEDERAL

três horas, fez a sua defesa. F01 para Porto Alegnt e,
dontllndo, lamentavelmente, moneu. Se esli\•ae
acordado, ele não tena diiiXIldo se abater. Há 33
anos, ele o pnmeno enfarte. e um médico dos
Estados Urudoa lhe deu 88tS ~ de VIda. Era um
nomem -ditoáno, considerado a maJOr cullura
da sua gem 0io. LounllfO da Silva, Pl8fello de Porto
Alegre, dizia qua ele era o nome III8IS eapalai:Uiar
da sua geraçilo, o que era verdade. Mesmo nio po.
dando c:on11nuar . . w1a púbfica. ele, que 1o1
dor em Porto AlagiB a Sec:nllário-Gar da Prafellura
de Porto Alegnt, no Governo de l.ouralro da Slva.
rnMmO não podando se dJngar para lá como politico.

v-
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corno JUnsta e como professor unMHSitano, um
das empenho extraordmário.
Hqe, com -fação, voto lawravelmanla- . a dos membros IIICIIcados pato CADE, por sua
conapetê<ICIB. Voto com saudada, porque, infeliz.
mente, ontem 1 . . - o sébmo dJa da 11111118 do
meu quando 1111'11110 La6nadlls Xausa.

Muito obugado, Sr. Prasldante.

i
em: (Antonio car:os M•t.. 'u)
- Em dillcussio. (Pausa.)
Nilo Mvendo 111818 quan peça a palavra. encerro a discussio.
Em volaçio.

o SR. i

(Procede-se à votação.)
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VOT

SECRETA

PARECER N" 299, DE 1998 (ESCOLHA DE AUTORIDADE)
SR MaRCIO FELSKY PARA EXERCER O CARGO OE
CONSELHEIRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA ·CACE

Nl' Vot

16 26 14

3

V-Sm:

57

V-sNio

O

v-.AJJst:

o

Total:

57

18~
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o SR. PFI E KlE'm; ~ C8llas Magali I
- VolaiMI SIM 51 &s. Senadonts; não houve v'*lll
contrános.
I

Não houve abalenção.
Total: 51 votos.
Aprovado.
Seni , _ a c:omllfiiC8Ç4o ao Senhor PNIIIdalo-

te da Rep(Hce
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB- RN)Sr. P11181dentia, goatana que losae ~ o
meu ~- O meu~ é 'sun'.

O SR. Fi
r:arrE (Ankno Cartas tlagali"
-V. Ex" votará na piÓliJmll a terá o ,_mo afeito.
1

o SR. PI
- .... 17:

illE!Ifi'E (Ankno Cartas Magali"

I

)

)
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PARECER N" 300, DE 1998
Escolha da Autondade
(incluído em Ordem do 018 nos termos do
Raquenrnento n" 360. de 1998- art.281)
DISCussiio, am tumo unico, do P . n" 300, de 1998, da Con lo de " - Económicos, Relator: Senador Vlson Klaonübing, sobra a Mensagem ri' 154, de 1998
(ri' 581/98, na ongam), de 15 de maio do car- . pela qual o Senhor ........... ela Rapúblca subrnale à dalllalaçio do Sanado a _.
colha do Senhor Ruy Alanao de Sanlacruz
i..Jma para - o cargo de Ccniel1ello do
Conselho Aâ'llnlslnllill de Delaaa EwuOmica- CADE, do Mlollldério ela Justiça.
Em doscussio o paoacer. (P.....)

Nio hallendo quem peça a palavia,
dlacl11são.
Em votação.

(Procede-se à votação.)

..-ro a

M~ODE

AN~SDOSENADO~FED==E=RAL~~------

1998

VOTAÇÃO SECRETA
PARECER N" 300, OE 1998 (ESCOLHA OE AUTORIDADE)
SR RUY AFONSO DE SANTACRUZ LIMA P~EXERCER O CARGO DE
CONSELHEIRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE
~SHBio.

1

N"Vot

Data IniCIO 2710511998
Dala Pim 27/0511998

4

Olllá - · - 27/05/1998

.....
·-,

.......
,_-

Votos Sim:

51

Votos Nlo:

o

v-.Abllt:

,

Tolal:

59

Hora lmcro 16 33 40
Hora F1m 16 37 46
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O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Ca11os Magalhias)
- Votaram SIM 58 Srs Senadores, não houve voto
contráno.

Houve 01 abstenção
Total. 59 votos
Aprovado.
Sera falia a comuniCaÇão ao Senhor Presidente da Repúbflca.
O SR. PRESIDENTE (Anb:Jnoo Cal1os ......--liam 18:

PARECER N"301, DE 1998
Escolha de Autondade
(lnclu1do em Ordem do D•a nos tennos do
Requenmento n• 359, de 1998 - art. 281)

MAIO DE 1998

DISCUssão, em turno úmco, do PaAJCel"
n• 301, de 1998, da ComiSSão de~
EconõmiCOS, Relator. Senador Vilson Klal·
nüb•ng, sobre a Mensagem n• 155, de 1998
(n" 582198, na ongem), de 15 de 1111110 do
corrente. pela qual o Senhor Prellldenle da
RepúbliCa submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcelo Prac:óplo
CaUian para exen:er o cargo de Co1....,.110
do Conselho AdllllnlstrahVO de Defesa Eco-

nOmiCa - CADE, do M1111sténo da Justiça.
Em diSCUSSão o paracer. (Pausa.)

Nio havendo quem peça a palavra, ..,_"" a
di&C''SSão.

Em votação.

(Procede-se à votação.)
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VOT

SECRETA

PARECER N" 301, DE 1998 (ESCOLHA DE AUTORIDADE)
SR MARCELO PROCÓPtO CALL.IIa, PARA EXERCER O CARGO DE
CONSE.LHEIRO DO CON6ELHO ADMINISTRATIVO OE DEFESA ECON0MICA • CADE

N"Sesslo 1

cara-

,....
......
... -.
_..

N- Vot

Data IniCIO 2710511988
Dato Fim 2710511998

5

2710511998

Votos Sim:

51

Votos Nlo.

o

V-Abst.

O

Total:

51

Hora lniao 16 38 21
Hora F•m 18 40 57

19~
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O SR. PH
DeMTE (AniDnl> c.tas Magal 'N)
- VOiaram SIM 58 Srs. Senadoras; não hO<Mt vaiO
contnlrio
NiD houw llbiif8l ções.

T111111: 58 VlliiOL
O~ foi iijil-.io à

unanmdade.

Siri 181111 a CDIIIUIIICIIÇáo ao Senhor P18811111n-

te da Rap'iblica
O SR. i R
-118m 11:

DFNIE (AniDnl> c.tas Maglllhlas)

PARECER N"302, DE 1998
Ea:olha ela Autondade

(lnc:luldo em Old8m do Dia nos~ do
Requarmanto ri' 381, de 1998- art. 281)

MAIO DE 1998

Olscussão. em turno únoco. do Parecer
n" 302, de 1998. da Cor.ussão de Assuntos
EconõmiCOS, Relator Senador Vilson Klelniiblng, sobre a Mensagem n• 158, de 1998
(n" 583/98, na ongem). de 15 de 1111110 do
corrente. pela qual o Senhor Presodenle da
República submete a deliberação do Senado a escolha do Senhor Gesner José Oliveira Filho para exercer o cargo de P1'8111dente
do Conselho AdmoniS!ratJVo de Daffia Ecorbnoca- CADE. do Momstáno da JustiÇa.

Em discussão. (Pausa.)
NiD havendo quem peça a palavra. encerro a
diBCl'BSãn

Em votação.

{Procede-se à votação.)
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VOT

SECRETA

PARECER N" 302, DE 1998 (ESCOLHA DE AUTORIDADE)
SR 6ES~JGSI!' Ol.i\o[ IRA FUU. PARA EXERCER O CARGO DI!'
CDNSELt'EIRO DO CONSELHO e.~IMSTRATND I:'E DFFFSA ECONOIIIICA • CfiiJE

Jf'Sesolo 1
Data Sosslo 27111611!198

....
......
.....
,.

2"'S.C.·

Dllllllnl010 271061111N

N"Vot. 6

oiía F"un_ 27/US/IIIN

V-Sim:

6G

V-NIO:

O

v--

o

Hcn 1n1aa·1e 41.27
-Fim" 1114S11a

I \>o>

----------------·
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o SR. PRESIJENTE (AniDnKl Callas Maga"- - ,,
- V-m SIM 60 Srs. Sanadores; não houve valo
conllário.
Nio houve llbslenção.
Talai: 60 votos.
Foi llpiUVIIda a 1rdicação.
Sanl falta a comunicação ao Senhor PI8Sidanta da Rep(Jblica.
O SR. PP •IFNII! (Mono Ca11as Maga1 ' )

_...,

..

MAIO DE 1998

DISCUssão, em turno u111e0, do ' " - r
n" 303. de 1998, da ComiSSão de "--nniOI
EconõmiCOS, Relator Senador Vilson 1<181núblng, sobre a Mensagem n• 158, de 1998
(ri' 583198, na ongem), de 15 de IMio do
corrente, pela qual o Senhor
da
República submete à dellbaraçio do Senado a escolha da Senhora LúCia l-lelllna Salgado e Sl1va para exercer o cargo de eorlhe•ra do ConMiho Adm1111stratiw de Dlll.a
Econ01111Ca - CAOE, do M111S18no da Justi-

P.....,.

ça.

PARECER N" 303, DE 1998
Escolha de Autondade
(Incluído em Onfem do Ola nos tennos do
Requenmenlo ri' 362, de 1998- art 281)

Em diSCUssão o parecer. (Pausa.)

Nio havendo quem peça a palavra,
dlsciiSsãn.
Em IIO!açãO.

(Procede-se à votação.)

.-.o a
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---------------------

\'OT

SECRETA

PARECER N" 303, DE 1998 (ESCOLHA DE AUTORIDADE)
r

SRA.LUCIJ.«.L~~ SAl G~,O E SIL\IA P/EÃEACcR O CloMC:.O UE

""11 ...l!lrlf"I~4.D()..:.cJ,~S:E.LHO AOA'IIIISTI~,&TrJO DE OEFfSA. ECOhi_ÔMJC'.A:CADE

N" Sessio 1
cara Sessio 2710511998

....

,
.....
,. ......
.....

N" VOI

Datol IniCIO 2710511998
27/05/1998

7

caia Frm

Votos S1m

5.rl

VatosNio:

O

v-..Abst-

3

Total:

57

Hora lnfao 16 46 41

Hora F•m 16 51 16

~===;;:AN~~~S~DO~SENADOFEDE_RA
__
L_______

l'lf·

A SRA.. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC) - Sr.
Presidente, o mau voto favorável não fot ragiSirado.
O SR. PRESIDENTE (Anlonlo Callas Magalhiilla)
- Como o voto é aberto, o de V. Ex" será contado.
0 SR. i i
lENTE (Anlcno Callc& Mogal
Volaram SIM 55 Srls e Srs. Seuadcwes; pl w 11800 o
valo da Sei oadala Mama Sha. não llauw vaiD w ib6ooo.
Houve 03 abstenções.

Será ' - a comunocação ao Senhor Prasodente da Rep'ohlíca
O SR. PRESIDENTE (Anlano Callas Magalhiias)
- illlm 21:

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR)- Sr. Presodenle, quero oegiSbBi meu valo "sim".

O SR. PRESIDEiftE <Ar*no Callas Magll
- A Ata o oegostrará.
Como haverá duas volaçóes nominais, peço
V. Ex" que. se possível. permaneça no plenário.
(Proceds se à Wltaçãa.)
7

O SR. PRESIDENTE (Anlcona Callas M1011
-Votaram SIM 54 Sls. Senadoras, e NÃO 01.
Não houve abslln oçio.

Talai: 55 votos.
Foi aprovado o -

MENSAGEM N" 121, DE 19118
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

cos Amarante.

Diacnssão, em tumo úniCO, do parecer
da COlo ão de Relações Ex!enoras e Delese Nacional soble a Mensagem ri' 121, de
19118 (n" 402/98, na ongem), pela. qual o S.
nhor Preaodente da Replibiica llllbnáa à deibaoaçã> do Senado o nome do Sanhor Sldlio
Malcos Amarante, Monístro de PrinMR Ciaase do Quadro Pennanente da C&moua de
Doplomala, para a :Unção de Embaoxador do Brasil JUI"iiD à Repl)bloca da Sollvoa.
Sobnl a IN88,
será lido pelo Sr. 1•
Secnlláno, Seioador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RONALDO CUNHA~ (PMDB- P8)Sr. Plewda E, a • • • ,• • do Sr. SIMo Mamoa Amaranla, Minilbo de Ptii&& Classe do Qadro Perna- d a ean.a de Dopbo-. p s r a - a iunçilo
da Ernl>s-a do Bnosol junlo à Rep'ohks da Elollvia, foi
5

I

a

1

do Dlpioo- Sl6io Mar-

Será'- a comuniCaÇão ao Poasidenle daRepública.

o SR. PRESIJENI1! (Anlonlo Cadaa ......

7
)

-bm22:

MENSAGEM N" 128. DE 19118
Escolha de Chefe de Missão Dipiornjllca

Disn•'lêo, em tumo único. do . . da ComiSilio da Relaçilee .._-...,. e Delese Nacional sobre a Mensagem rf' 128, de
19118 (rf' 444JII8, na ongem), pala c:u-1 o S.
nhor PI'8Sidenleda ~ ~ àdll-

.,.._que

apn:wa:fapar16-faw:li... e01 vaiDw'"'to.
o SR. I'RESiDENlE (AnlonD Csoto& U&gal"
-Em dosaiS"Io o pereoer. (Pausa.)
Nlo '--ido quem peça a palavra, enceno a
da:usslo.
EmvolaÇio.
A Mali& IIOilcila aos Srs. Senadores que CICUz
pem os .... luganls.
Os Srs. Saooadoras )li podam votar. l"--1
O SR. FRAIICEIJNO PEREIRA (PFL - MG) Sr. PAI8illsnta, o mau valo lavoráv8i não loo COIISIIInado. Pao_...,. que houve um equivoco.
O SR. F R!SI:ATe (AnlonD Csoto& Meça1i, 1

M~ODEI998

~-

-

Talai: 58 votos.
Foo apnwado o nome proposto.

__

O SR. PRESIDENT"E (Anlonto Callas Mayal P )
- O Senador Osmar Doas votou "sim". Como o .-uilado ameia não foo dado, o voto de S. Ex" poc11ri aar

1

)

_

liberaçio do Seloado o do Semar Rtcenlo Cervalho do Na ••aiiD ~ Mtntaln> da Segunda crs.a do aumou ,.__
mansnte da Caneua da

- r a lunçlo de E11•

~·-....
P"ct" CID a...!

)Unto à Repitohra do Senegal

)

-V Ex"jávotou?

O SR. FRANCEUNO PERERA (PFL - MG) Sm, Sr. PIBIIidenle
O SR. i i
rene (Anlcno Csolo& MIQal I I v. Ex" pode ...... o vaiD. Apne o .......0 bOIIo, DOloque sua _,., e IIIIU 110t1 sará CDoydo no OOfi1JUIIIdor.
Como vo1a V Ex", Senador Osrnar Dons?
O SR. 08MAR DIAS (PSDB - PR) - Voto
'som", Sr. P-aente.

Saboe a -

""'

• que .-6 Ido paio Sr.

Primaífa Sacreláno, S.ilidao Ral.:do Cunha ün&
O SR. RONALDO CUI.IA ~ (PMDB- PB)

-Sr. PNillldelila, a indocação do Sr. RicaldD CaNa-

Jllllll--

lho do

N&IC'Ii-

Bcqaa, Mlolilbo da Segunda

c:a- do Quadro Pennaloente da Canailll da Dlpio-

rnela.
a funçiio da Enotw_.•do Blasl junto à República do Sauagai, foi +ONda par
u-limidada. com 16 vo10s tawnbais.
O SR. Fi MIENIE (Arolario Cadaa Mayal E )
-Em disMIS"ão o...-. (P-..)
Nlo havendo quam peça pslavna.
diiCI.•s~o.

a

•-•o a

Emwtação.
A Mesa solocila aos Srs. Senadoras que

CICUz

pem seus lugarw.
Os Srs. Sanadores )li podam votar.

-

(Pnl a' aas valllçio.)
O SR. F PESQõMIE (Ar*onio Cadaa Mayal I )
voraram SIM 52 Sanadoras; e NÃO 01 Seuadoo.
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Houve 04 abstenções.
Total: 57 votos.

Aprovado.
Selá falia a comuniCaÇão ac Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJtas Magallães)
-111Bm23:

MENSAGEM N" 131, DE 1998

Escolha de Chefe da Missão D1plomatlca
Disa ISSão, em lumo úrõco, do paniCII!I" da
5 'lia Pela pes Exlel101• e Dalasa NaCOIBI suble e Mensagem rf' 131, de 1998 (n"
4551118, na ungem), pele qual u Semur P18S1denle da Repí!JI&ra sUxnele à deliberação do
Senado u nume do Senhor Juaqum Augusto Whllaker Salles, MlnSI10 de Segunda
Classe do Qoalro Perrnananla da Caneoa de
~~-. p a n 1 - a função de EnDIDcadordo Bnlsl junm à Rep"lblica do Cuêna.
Subia a - . pateeer que será lidu pelo Sr.
PrlrnBIIO Secrelánu, Senador Runaldo Cunha üma.
O SR. RONALDO CUMtA LIIIA (PMDB- PS)Sr. Pn11111lanla, a
a;i' • do Sr. Juaqum Augusto
Whllaker Salas. M11iSin> de Segunda Classe do QuadiO Pan&l&lle da Cariara de Diplonaa, pan1 aercer a funçla de Embaixador do BnUii ;no à Replbice do Qulnia, foi apnJV8IIa cum 11 favonMiis.
O SR. PRESIDEN'IE (AI*nu CaJtas Magal'l- )
-Em cfisa='o o paniCel". (Pausa.)
Nlo hawndo quem peça a palavla. enceno a
desce"'"
Cun

1..,

Emvolaçio.

Os Srs. Senadoi8B Já podam valar.
(Procede se à IIDtaplo.)
o SR. r s enE (Adorm c.m Magal - lVolaJam SN 56 SnL Senadunls; e NÃO 1 Sal adol.
Nio huwe abslençio.
TUIIIS: Sl votos.
Apnwado.
Selá laila a comllniCIIÇáo ao Senhor PI&Siden18 da Rapúbllca.
O SR. PPRRIIE!!!SIIE:IliEEINrE (Anlxno CadoB MagaNes)

-LIBml:
PROPOSTA DE EMENDA Ã
CONSTSTlJIÇÃO N" 2, DE 1995
{T1'B11111Bndo em cor;untu com as Propostas da
Emenda à Consblu~ rf's 3 e 10, de 1995: 18 e
34, da 1997; 9,,12, 13 e 14, de 1998)
Segundo ~ da dJSCI msão, em prme110
lumo, da P10ji0Sia de Emenda à CoráluçiD
rf' 2, da 1995. lendo como pnrne110 Slglllllário
o Senador Ronaldo Cunha I.Jma. que allanl
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diSpOSIIMlS que rnenaona da Consbtução

Federal (•munldade parlamentar), tendo
Pan!Cer, sub n• 283, de 1998, da ComiSSão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jose Fogaça, favorável, nos termos da Emenda n°1-CCJ (subsIIIUINO) que apresenta.
Transcone hOje o segundo d1a de diSCussão,
em p111r111110 turno.
Sobn! a - . emenda que sará lida pelo Sr.
Pnrne110 Secratàno, Senador Ronaldo Cunha lJma.
É lida a segUinte:

EMENDA N" 2- PL.EN
Dã-se ao § 2" do art. 53 da ConstduiÇão Federal, na nadação do art. 1° da Emenda Substrlubva n•
1. da CCJ, a sagullle redação:
"Ar!. 53... ························•···•················
§ 2" O Supremo Tnbunal Federal, niCeboda a daniincla apus defesa preliminar, soiiCIIalá à Casa laspeciiVa licença para Instaurar
ação penal, tendo-se corno conoedlda a soliCIIação se, no 1J18Z0 de cenro e vma dias, contados do 111C11bmen1D, niiD """-" delbelaçiio, podendo o aaiSPdo deixar da 8II8ICel" o
seu direito a murudada parlamentar.•
Ju URCIIplo
Como autor (plinii!IIO Slglllllário) da plbjiOSia 111c:ial, enlnlas '""""" nllllladas e funãldas no Substilu!No,
I8IIUW, , _ BrnBIIda, a pos,......... do eaaciclo do
dinlitu ..qatNO à nnínCia pelo parlamentar., ......
A......,_ jMidica nstiiUCIOnal da imndada parlai li& a n5o se cunstilui oJijldll&dD à narú1cla. É que
11118 alo é lrialanll, imMigával a solene- no aa1lido de
que aunall& pode - alabvedo alnMis de IIIIIIIUnW1b.
Com alailo, , _ 111Dcada a .-MÇAo CUII(II
JBI, na
rnadida em que a pada da III'Uwiada, BCIUII8da por alo
individual do aa ISPdo, n5o fale a Jn!!lib lição Anles, pelo
CUIIInfoio, a~ Mala .-da pui'CJI8 o PI
se, na
dicção do . . . . . . _ (§ 1!1 do art. 53. p!UjiUiltJ), davelá
lar ..., curso normal, o pedido fonnal da licança
não tenha sido a.mralo pelo plenéno ao cebo da 120
dias. prazo após o cpll se CUIIIIideo& dalando o pedido.
A incUsio da possbldade de renalncia. ........
merr1e tuma pniJUdicado o exame pela Casa legFiativa, mesmo porque ee concrebZB p!IIIUU o própno parlamaniD, tendo como consaqilênaa autumálica a auiDnmçio da bcenpa por ausênCia de deliberação, pudendo o JudiCIIino dar prossegumentu ao exame do feto.
Por estas razões, renovo a diSCUSSio sobna O
axamiclo do d1rerlu sub!eiNO à renúnaa para o qual
papo anuência do Plenéno.
Sala das Sessilas, 27 da II1BIO de 1998. - RoMido CUnha iJnul - Senador.
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO

canos Magalhães)

- [)a;o ssãn. em conJUnlo. das proposlaS. da emenda

subsblubva da CCJ e da emenda que acaba de ser
Ioda. (Pausa.) • Não havendo quem quena usar da palavra. a
doscussão terá prossegu1mento na próx1ma sessão
del1berabVa.
Os itens de n"s. 4 a 11 tramitam em conjunto
com o rtem 3.
São os segUintes os rtens que tramitam em
conJunto:

-4PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N" 3, DE 1995
(Tramrtando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Consbb.nção n•s 2 e 1O, de 1995.
18 e 34, de 1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998)
Segundo diB de d1scussão, em pniTHIIro turno, da Proposta de Emenda à Constl·
tuição n• 3, de 1995, tendo como pnme1ro
s1gnatano o Senador Pedro S1mon, que altera o an 53 da ConstrtUição Federal (ImUnidade pal1amentar)

-5PROPOSTA DE EJIIIENOA À CONSTITUIÇÃO
N" 1o, DE 1995
(Tramrtando em conjunto com as Propostas de
Emenda à ConstluiÇiio n"s 2 e 3, de 1995,
18 e 34, de 1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998)
Segundo diB de discussão, em pniTHIIro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 1O, de 1995, tando como pnme1ro
s1gnatáno o Senador Ney Suassuna, que aitara diSpOSIIMls que me11C101111 da Constrtulção Federal (Imunidade pal1amentar)

-lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 18, DE 1997
(Tramrtando em $Junto com as Propostas de
Emenda à Cons
-o n"s 2, 3 e 10, de 1995,
34, de 1997; 12, 13 e 14, de 1998)
Segundo diB de diSCussão, em pnmelro turno, da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n• 18, de 1997, tendo como pnme1ro
s1gnatano o Senador Ronaldo Cunha L1ma,
que altera a l8dação da allnea "d" do 1nc1so
XXXVIII do an.
da Constrtu1ção Federal
(1mun1dade pa11amentar)

s•

-7PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 34, DE 1997
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda a ConstrtuiÇão n•s 2. 3 e 10, de 1995;
18, de 1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998)
Segundo diB de diSCussão, em pnmelro turno, da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n• 34, de 1997, tendo como pnme1ro
s1gnatáno o Senador Callos Wilson, que altera o an. 55 da ConstrtuiÇio Federal (mumdade pal1amentar).

-aPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 9, DE 1998
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à ConstrtuiÇão n"s 2, 3 e 10, de 1995;
18 e 34, de 1997, 12, 13 e 14, de 1998)
Segundo d1a de d1scussão, em pnmelro turno, da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n• 9, de 1998, tendo como primeiro
s1gnatario o Senador José Serra, que altera
o an. 53 da ConstituiÇão Federal, que dispõe
sobfe a 1munKiade partamentar.

-ePROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 12, DE 1998
(Tramrtando em conjunto com as Propostas de
Emenda a Consbluição n"s 2, 3 e 10, de 1995;
18 e 34, de 1997, 9, 13 e 14, de 1998)
Segundo dia de discussão, em pnrneiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n" 12, de 1998, tendo como pnmeiro
s1gnatáno o Senador Bernardo Cabral, que
acrascenta parágrafo ao an. 53 da Consblulção Federal e dá outras piOVIdências (lmurudade pal1amentar).

-toPROPOSTA OE EMENDA À CONSTITUIÇAo
N" 13, DE 1998
(Tramrtando em conjunto com as Propostas de
Emenda a Consblulçiio n"s 2, 3 e 10, de 1995;
18 e 34, de 1997, 9, 12 e 14, de 1998)
Segundo diB de discusslo, em pnmelro turno, da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n" 13, de 1998, tendo como pnme1ro
SIQnatano o Senador Bernardo Cabral, que
dá nova redaçio aos §§ 2' e 3" do an. 55 da
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ConstituiÇão Federal e dá outras pi0VIdênCI8S

Votação. em tumo únoco. do RequenmeniO n• 297, de 1998. do Senador Ney
Suassuna, soliCitando, nos termos 18gin181olais, a cnação de uma Cormssão Espacei
Tempoiana, composla de cmco 111111N1ros,
p&IB, no prazo de 30 du, orosp~~C~C~Mr, oro
loco, a dostribuoção de cestas básiCIIII e de

(omunodade paofamentar).

-11PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 14, DE 1998
{Tramitando em conJUniO com aa Propostas de
E"**da à Conab1uiqio n"a 2, 3 e 10, de 1985;
18 e 34, de 1997; 9, 12 e 13, de 1998)
Segundo dia de dirlossin, em pnmeoro 1Umo, de Proposta de Emenda à ConBtttuoçio n" 14, de 1998, lando como prirnairo
sognaténo o Senador Odacir Soara, que III-

tere o § 1• do 111t. 53 de Conntuiçio Fedeoal, de modo a 18111nngir aper.a - crirMB
de celúma, onjúna e dilamaçio a magêiiCIB
de autonzaçlo das raapecbVaS Casaa para
o JUigameniD de parlamentar pelo STF.
o SR. PA NUENTE (Anllno Caltoa Magali 'as)
-11111113.

(Em VIrtude de adlameniO)
Sobre a mesa. requanmeniO que seni lido pelo
Sr. Primeoro Secl&láno, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
É hdo o seguinte
REQUERIMENTO N" 370, DE 1111
Senhor Poesidente,

VOIIIção, am 1Umo únl:o, do Requen-

mento ri' 268, de 1998, do Senador Djelma

Felclo. IIOiocllando, noa tannoa rwgo~~~e~ ......
a crioii;ID de Con lo Espena! Te~
_,,._.. de , _ meoollll,. lilulaNB e Igual
número de suplanlaa, pai&, no pniZO de noVW!Ia doaa, pror..-r urna wrlficaçiio in loco
111e11aa produzldoa pela alUai
que
aaola O Nood
do Boaail.

a

seca

1

(Em VIrtude de adoarMnlo)

Sobnl a n-. ,..mnento qua senl Ido pelo
Sr. Pnmairo Secolllillio, Sanador Roullldo Cunha Uma.
é Ido o~:
MaUERIIIENTO N" 311, DE 1998
SenhorP.-clanle,
Nw - - do lllt. 315, -•liMado _,. • elí... c, do 111t. 279 do RegimeniO lrâlmo, raquaoro
adalwioiO de Vlllllçilo do R~ ri' 268, de
1!198, a fim de aer feà na sealo de 3+1111.
Sala deli Saaaõea, 'Zl de II"Bio de 1988. - .,..ame Felclio.
O M. FF IEENIE (Anllno Caltoa III'_.,' I
-Em volaçilo o oaquarlrrwm de ........
Os Srs. Senadoras que o aprovam queiram
~ saolados. (Pauaa.)
Aprovado.
A matéria

ftiiDIIIIri.

no dia 03 de JUnho, à Or-

dem do Dia.

O M. FF!WIENIE (Ar-.na Caibs Mage'o'
-111m 14:

água, bem como o cadast1Bm8n10. alistamento e a opeiBCIOnalozação das fnlnlas de
tnobalho, nos Estados da PaiBiba, Ceaiá,
Roo GiBnde do No11e, Pemambuco, Piauí,
Alagoas e Bahoa.

Nos temoos do art. 315, combinado_,. a ali,... c do art. 279 do Regomanto lntemo, 111q118110
adiamento da volaÇilo do RequerimaniO n" 297, de
1998, a fim de aar '-na aesalo de 3+1111.
Sala das Saasães, 'Zl de 1'1'1810 de 1998. - DjlolmeFalcAo.
O SR. PP E3'PENI1: (Anllno Caltoa Magll h)
- EmVIllação o~ de adaneniO.
Os Srs. Senadoras que o apotJvam quemmo
perrna,_ sentedw. (Pausa.)
Aprovado.
A maténa IBIOrnaní, no doa 03 de ]Unho, à Ordem do Dia

O SR. PAEPIEtfM (Anlono Caltoa Mlglt li
-lllm1S:

I

Vcmção, am 1Umo úiiiCO, do RaquenmeniO ... 323, de 1998, do Sanador SélgiO

nos

•••oen-

Mechado, solicitando,
termw
tais, a criação de Comossio Especial Ternpcrina, oomposta de onze na•ibroa tilulaoes e IgUal número de SI4JieiileS, 1*8. no
pram da oeniO 8 VInte does, &Oiiopei~Wf 88
aç:ões emalgBnCIBis do Gowmo Federal e
elaboiBr um plano de medidas t18111&181 1188
a •rem adotadaB JUnto às 61888 elingidas
pelas- no Noodesle.

(Em VIrtude de adiamento)
Soboe a - . requenrnento que será Ido pelo
Sr. Pnmetro Seclllláno, Senador Ronaklo Cuiftl..ima.
É lodo o seguonte:
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REQUERIMENTO N" 371, DE 1998
Senhor Presodente,
Nos tennos do art 315, combonado com a alínea c do art. 279 do Regomento Interno, requeoro o
adoamento da votação do Requenmento n• 323, de
1998. a fim de ser leota na sessão de 3-6-98
Sala das Sessões. 27 de maoo de 1998 - Djalma Falcão.

O SR. PRESI)ENTE (Anlonoo CaJtas Magallães)
- Em votação o oequenmento de adoamen1o.
Os Srs Senadores que o aprovam queoram
permanecer sentados. (Pausa )
Aprovado.

A maténa retomara a Ordem do Doa no doa 03
de junho

O SR. PRESIDENTE (Antcnoo CaJtas Magalhães)
- Esgotada a ma1ena constante da Ordem do Doa.
Passa-se, agora, à aprecoação do Requenmento n• 364, d3 1998, de urgiincoa, lodo no Expedoente,
para o Pro)8!o de Le1 da camara n" 17, de 1998, (n"
4.512198, na Casa de ongem), de onicoabva do Presodente da Repúbloca. que ena, no àmboto das Forças
Armadas, a Carreora de T ecnologoa Molilar, a Gratificação de Desempenho da Ahvidade de Tecnolog18
Molotar, os cargos que mencoona, e dá outras providêncoas.
Em votação o requenmento.
Concedo a palaYIB, para encamonhar a votação. ao Senador Jose Eduardo Outra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bioco/PT SE. PBJa encammhar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presodente, Sr"s e Srsl. Senadores, pado para encanunhar a votação ~uerimento de urgêncoa
porque, quando de s
onctusão na pauta, votarei favoravelmente. Mas qu
fazer um regostro relabvo a
uma m1ust1Ça que se
· cometendo.
O Congresso
I votou recentemente
uma medida provosóna que trata de gratificações na
área de clêi'ICIB e tecnologia. Tal mecllda foi emendada, por meoo de um acordo de l..ideranças, no sentido de oncluor os sevidoiBS de nível médio nessas gratdocações. E esse projeto, onundo da énla mllllar,
ena a carreora de tecnologoa mililar e g~abficaçlo de
desempenho. Fomos onformados de que ao sair do
Monosteno da Mannha o projeto contemplava nAo
apenas os funcoonanOI! de nível supenor como também os de nível médob, de acordo com a decisAo
que havoa sodo tomada no àmbrto CIVil.
lnlelozmente, o Monostêno da Admnostraçio
acabou vetando a extensão para os seiVIdorea de

nível médoo, e o projeto acabou benefiCIIUido apenas

os seMdores de nível supenor. Perosamos em
emendá-lo na Comissão de ConstituiÇão, Justoça e
Cidadanoa, mas não podemos fazê-lo, poos o Proreto
ena uma séne de cargos de nlvel superior. E nio teríamos como cnar cargos, alá porqua não sabemos quantos são e nem sane alnbuoçlo nosssa
tomar onocoabva nesse sentido. Mas IICI1Idltamos que
o Govemo Federal devena urgentemante, se possível, por meoo de um proj&IO da lei em regme de urgãncoa constrtucoonel, comgor a profunda inrustoça
com os seMdores de nlvel médio da Mennha que
estão lendo um tratamento dderencosdo em relação
aos seMdores CMS.

De modo geral, a dllerenc:oaçlo em relação a
outros Proretos. parbcularmante no caso de rearustea, tem sodo favmável aos militares. E, neaae caso,
há uma doscnmmaçAo com relação aaa mihtares
servidores de nível médio, que entend- lllfvena
sercomgoda

Como vamos votar a favor do proJeto, quero regostrar a mmha abelançAo em relação ao requenmento de urgêi"ICIL
O regoatro que
na Comieaão de Consbtuoção, JusbÇa e C"llledana foi lllrnb6m feiiD pela Senadooa Benedlte da Silva quando de ll8mlhlçlo deste prDJB!o na Cornillslo de Relaçãas Eldanorea e

nz-

Deleaa Nacoonal.
Dessa fonroa, quero registrar a "**ha abstenção na votaçAo do requerimento da urglncoa.
O SR. PRESIDENTE (Anlano C8ltoa Magallles)
- Em Wlaçio o I8QU8IWnaiiD.
Os Sra. SeMdo- que o apnwam queínun
perman-r Bailados. (Pauaa.)
.
Aprovado, com a abalençAo do Sanador José
Eduardo Dutra.
A IMI*Ia a que ae relere figuoani na Ordem do
Dia da _ . . , QQ aegundo dia útil NlaaqQenla, nos
liBimCie do art. 345, Inciso 11, do Regimento lntemo,
aombllllldo com· o art. 4" da Resoluçio ri' 34, de
18815, do 8enedo Fedel&l.
O M. FF
arrE (Anano Qutcs Magali E 1Sabllla..., ~ c111 wgência, quaalicbpelo
aWoiD, Sa aia Fb
Qrlal.í11L
É Ido o seguorote:

Sr.,....,.,.,.

""'*'

REOUERIIIENTO N" 372, DE 1188
Senhor Pr&llldente,
Nos tennaa da allrwa b do art. 36, do Regomanto Interno, requeramos urgêncoa pare o Proreto
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de lei da Cimlllll n• 1 B, de 1998, que denomona
•Aeroporto lnternacoonal Deputado Lu os Eduardo
Magalhães' o Aeraporto lntemacoonal da Cidade de
Salvador, Eatado da Bahoa.
Sala das Saasãas, 27 de maoo de 1998

'

..

;

o SR. PREIIIDEN'IE (Artonio C8llos Magalhlas)
-Em Wlllçio o requanmerom.
Os Srs. Senadooes que o aprovam quatram
pannanaoar aanlados. (Pausa.)
Aplovado.
A matéria a que se oalare figurará na Orllam do
Dia da SM8Io do segundo dia útil subsaqilante, nos
blnnos do art. 345, ii'ICIBO 11, do Ragiii'IIKIIO lnlllmO,
COIIIbklado com o art. 4" da Resolução ri' 34, de
1985, do Senado Federal.
8R. li
&IIE (Anlono Cal1o6 Magali
1Solllll a n-. 18QU11111Wn0. de uogêncla. qua -* Ido

o

7

paoSr. Pmau-aMoiU, Saaiol RaiiÜ> Cima l.mL
É lido o saguonte:
REQUEIUIIENTO NO 373, DE 11118

SenhorP......_,
Nos tarmaa da alínea b, do art. 336. do Rego...., lntamo, NlqUIIniii10S urgênca para o Plqelo de
La da Clmara ri' 15, de 19118, que ena a canwa de

Paical Rodovállo Fadalal e da OUilaS pRMdlncias
Sala das Saaaõaa, 27 de maio de 1998.

'7·

~
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O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Cal1o6 Maga"' a )
-Em votação
Os Sos. Senadooes que o aprovam quaooam
permanecer sentados (Pausa l
Aprovado.
A maténa a que se ratere figurará na Ordem do
Doa da sessão do segundo doa ut1l subsequente, nos
termos do art 345, 1ncoso 11, do Regimento ll'llemo,
COmbinado com o art 4° da Resolução n• 34, de
1995, do Senado Federal.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ar1Dno Cal1o6 Magollãas)
-Com a palavra o Sanador Hugo Napolaão. pala amam.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFl- PI Pela ordem Sem reVISão do orador ) - Sr. Paesldente, Sais.
e Srs. Senadooes, tendo em v1sta o Prqeto de lei da
Câmara n" 18, de 1998, tratar-se de uma IQnanagem posturna, gos1ana de requerer a v.
que, em
caratar extoaordonáno, por esaa mesma razão, fossa
votado na Ordem do Doa de amanhã a denonanação
de Aeroporto Luís Eduardo Magalhias para o alUai
Aeroporto lnternaaonal da Bahoa.
O 8R. PIESIJENTE {Antonio Cal1o6 Mago~~
- Se os Srs. l.idenls foram falloráwls, Wl _... da Ordem do Doa de amanhã Mas será nec
éaa a
aprovação de todos os Srs Lideras, pcxque, l8fll'
mentalmente. o proJetO sana votado na tecça-laara.
(Pausa I
Todos os Srs. lideras marufestaram-sa favoravelmente. O pro)&IO sará votado amanhã.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Muito
obrigado, Sr. Paesldente.
O SR. PRESIDENIE (Antonio Cal1o6 f?'ylh! )
_ Sobre a - · pa-.s que serio lidoe pelo Sr.
Prirnearo Secratino, Senador Ronaldo Cunha Uma

ex-

5
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Slo lidos os segu1ntes:
PARECER N" 312, DE 11118

Da Comisalo de Conslllui9AD, Juati911 e Cidadania, IICibN o Ptojnt de l.alcle
Clnw'a n" 15, de 11118 (ri' 4.31111, cle1. . .
na caa • ortg1111), dlt lnlcl dA do..._.
•ld *da República, q• "Cria a - - .
ra da Poi'ICial Rodovlirio Fecleml • d6 outras pnwicllncies.
Relator: Senador"- Tuma

I - Relatório
O pro1eto de le1 em teta e da autona do Poder
Executovo, a chegou ao Congresso Nac101181 pela
Cãmara dos Deputados. em atendimento ao que
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prescreve o art 64, caput, da ConstrtuiÇão Federal
v1gente, capeado pela Mensagem n• 373, de 31 de
março de 1998.
As razões que 1nsp1raram a proposiÇão estão
lançadas na ExposiÇão de Mot1vos M1n1slenal n•
184, de 31 de março do ano em cuiSO Dentre as
alegações veiCUladas ressalta-se que o patrulhamento das rodOvias federais "vem sendo exercido
pelos ocupantes de cargo de Patrulhetro Rodovláno
Federal, Integrante da Categona Func1onal do Plano
Geral de Classucação de Cargos, não estruturado
em carreiras". Além diSSO, 1nfonna-se que a carre1ra
a ser cnada terá seus Integrantes lotados no quadro
geral de pessoal do Departamento de Políaa Rodovlána Federal, do M1nlsteno da JustiÇB. "mantendose a atual estrutura dos cargos e o mesmo vencimento básiCO". F1nalmente, a Implantação da carreira far-se-á por transformação dos cargos de Patrulhl!lro Rodovláno Federal em PoliCial Rodovláno Federal
É de se ressaltar lambem, da EM crtada. a preservação das atnbuiÇães, diSinbuiÇão de classes pa-

drões.
As grablicaç&ls que v1nham sendo pagas aos
Patrulha~ros Rodoviários FederaiS foram agrupadas

e resumidas a quatro: a Grabllcação de PoliCial RodDVIáno Federal, de Desgaste FíSICo-Mental, de Riscos e a 1nstrtuída pela le1 Delegada n• 13, de 27 de
agosto de 1992.
Por f1m, o pro]Bio va1 SUJBrtar os membros da
carre1ra à Integral e BlfCIUSNa dediCBÇão e a 10mada
de quarenta horas semlllliiiS.
A tranulação reg1rnental na Câmara dos Deputados conduziU a proposiÇão a aprovação.
Pelo expediente PS-GSE/115198, de 20 de
mBIO do ano em CUISO, O pfD\1!10 aprovado fOI remeti·
do a esta Casa. para discussão e deliberação
Nesta ComiSSão, agualda parecer.
É o relatório.
li-Parecer
A II"IICiallVa do chefe do Poder Executivo para a
proposta obedece a prescnção contida no art. 61, §
1•. 11, a, da ConsbtUIÇãcj Federal.
A propoSIÇão e~ lavrada em boa técniCa legislatiVa, e não 11Were ,jlementos estranhos ao tema
central, gualdando, também, conlonnd1dade com os
tennos da lei Complementar rf' 95, de 26 de leverelro de 1998, que "D1spõe sobre a elaboração, a redação, a aHeração e a consolidação de le1s, conlonne
detennma o paragrafo 1ln1co do art. 59 da Constrtwção Federal ... ", piVICipalmente com o constante nas
Seções I a 11 do Capítulo 11

2Q)

Na manto. a formação da nova carre1ra por
translonnação dos cargos de Patrulhe1ro Rodov~&no
Federal, mov1mento que o art 2° do Projeto garante
ser finaliZado pelo enquadramento dos seMdores
"na mesma posição em que se encontrem na data
da publiCação" da la1 em que eventualmente se converta o projeto, afasta da matena a alVa de lnconstl·
tuciOrlahdade matanal, a v1sta da junsprudênaa reitarada do Supremo Tnbunal Federal. que proíbe o
proVImento derrvado vertiCal a qualquer titulo, IncluSiva a transformação No ponto o projeto e constrtuCional.
O proji!IO carrega lambem o louvável merrto de
tratar de perto, para soluc1onar. a Situação deliCada
a que submetidO o Departamento de Pollc1a RodoviBna Federal, carente de uma diSCiplina JUrldiCO-adrmnrstratlva ma1s clara. •nclus1ve no aspecto remuneratóno. O projeto oferece soluções tambem a essas
questões.
.0. v1sta dessas ponderações. somos pela Aprovação do Projeto de Le1 da Cámara n• 15, de 1998,
nesta Com1ssão.
E o parecer.
Sala da Com1ssão, 27 de ma10 de 1998. - Bernardo Csbnll, Presidente- Romeu Tuma, RelatorJOIIé Eduardo Duln - Espenclão Amln - Osmar
Dias- Pedro Simon- Djalma a.... - Benl Vens
- JOIIé Fogaça - Bello Parga - José Blanco Francelina Pereira - Efcio Alvarea.

LEGjSLAçAO CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-UERAL DA MESA ·
CONSTil1JIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 61. A 1n1C1allva das leiS complementares e
old1nánas cabe a qualquer membro ou comiSsão da
Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do
Congresso NaciOnal, ao Presidente da RepúbliCa, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tnbuna1s Supenores.
ao Procurador-Geral da RepúbliCa e aos Cidadãos,
na forma e nos casos previStos nesta ConstrtuiÇão
§ 1° São de 1nicla11VB prrvatNa do Presidente da
República as le1s que.
11 - d1sponham sobre
a) cnação de cargos. funções ou empregos pu·
bl1cos na adm1mstração d1reta e autarqwca ou aumento de sua remuneração,
Art 64 A diSCussão e votação dos pro]Bios de
le1 de 1n1c1Bt1Va do Presidente da Republica, do Su-
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premo Tnbunal Federal e dos TnbunaJS Supenores
terão ltiiCIO na Câmara dos Deputados,
§ 19 O P""Kienle da Republoca poderá soliCitar
urgênCia para api8CI&Çiio de PIOIIIklS de sua "'~·
§ 2" Se, no caso do paragrafo antanor, a Ca\mara dos Deputados e o Senado Federal não se
mandeslarem, cada qual, sucessiVBmente, em até
quarenta e c1nco di&S, sobre a proposiÇão, será esta
•nclufda na on:lem do d1a, sobreslandc>-se a dehbaraç.ão quanto soa damaos assuntos. para que se ultime
a votação
§ 3° A aprec1ação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados lar-se-a no prazo
de dez diiiS, ObseNBdo quardo ao maiS o dlspsoto
no parágrafo antenor
§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos parlodos de receso do Congresso NaciOnal, nem se aplicam aos pfOtSIOS de cod1go.
LEI COMPLEMENTAR N" 95,
OE 26 DE FEVEREIRO OE 1998
DI~ llobN a elabara~io, a nlda{:io, a allat•~o e • conaoUda;ia ct..
leia, -llonne delwmina o pantg;ato único elo 11ft. 59 ela C-utulçio ......... e
Mlabelece norma• pare a canao" llr;l a
doa- n«mativoa que -ICioo ••

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso NaCIOIIaf decreta
e eu sanc10no a seguinte Le1 Complementar:

PARECER Nl313, DE 1188
Da Comiuio de Conatllulçio Justl911 e Clclaclanla, llobiW o Projeto de t..l ela
Clmara n" 17, de 1188, (NI 4.512118, na
Caaa de origem) de itHctaliwl do P,..idenla da República, que "cria, no imblto
dU Forçaa Armadas, a Cemlin de Tecnologia Mllbr, a Gratlficaçio de D 111mpenha de Alivldade de Tecnologia llllltal',
oa cargoa que menciana, e 118 oulras prov~•··
Relator: Senador Romeu Tuma

I - Relatório
O Proreto de Lei da Cãmara n• 17, de 1998, de
•n•c•atiVa do Poder ExecutiVo, tem o obJeliVO de cnar,
no ãmb~o das Fon;as Annadas, a carre1ra ele TecnologiB M•lnr, a ser ocupada por servidores publiCas
CIVIS de n1vel supenor, e que conta com alnbuiÇões

voltadas para o desenvolvlmenlo, rr~&nutençiLo e
modernização dos meiOS tecnologiC06 nulllares.
Consoante a politica adorada pelo Poder ExecutiVo de erdatiZar o fortaleamento do núcleo estratégiCO de pessoal CMI ligado à segurança
med1ante tratamento e remuneração compali'VIIIS
com os pratocados pelo mercado, sio cnadaa, pela
proposiÇão sob exame, gratdiCações que se aomem
aos vencimentos pen:ebldos pelos senndoree a que
se relere
Trata-se, na espécie, dos Engenheuos de TecnologiB M1IM< e dos AnaliStas de Tecnologl& MIIM<.
São cfl&dos, para tanto, no M11US1éno da Mllrinha,
525 cargos de engenheiro e 225 cargos da analista.
Estes prohSSIOfi&IS atuarâo nas áreas de pfOIIIIOS,
construção e reparo naval.
E o relatono

--r.

li-Voto
A proposiÇão sob exame diSpÕe sobre a CMção de cargos fiB adminiStração públiCa fedend a estabelece as atnbuiÇÕeS e a remuneração dos seMdores ocupantes de laiS cargos. Trata-se de namna
de IniCiatiVa pnvabva do Presidente da Repúbbca,
confonne es1atu1 a Carta POlítica, em seu art. 61, §
1°, qua diZ.
"Art. 61 (. )

§ 1° São de •mciiiiiVa pnvabva do
sldenle da República as leis 11,ue:

P~e-

1-(...)
11 - diSponham sobre·
( .. - )
c) seMdores públiCOS da Unllo e Temtonos, seu reg~me JUridíco, provinallo de
cargos, estabilidade e aposentadona;"

Def•ne o PfOISlo, em c:onsonâncl& com o texto
conslrtuc:IDnal, que a 1nveelldura na camnra ~u
põe previ& aprovação em concurso públiCO de provas ou de provas e titulas. A remuneração dos cargos lar-se-a apbcando-se aoa sei'VIdoree a tebela
geral de vencimentos dos seMCiores publicos CMB,
estabeleCida em 1111. A assee ve~~e~rnentoa -.n-se
as grabiiCSÇÕeS cnadas por proposiÇAo, especiSimenle a Gratdlcação de Desempenho de AIMdade de Tecnologa Mdur- GDATM.

A percepção da grallhcação aqu• cnada depende da avahação do desempenho func1011111 do sem-

dor, e dar-se-a segundo metodologl8 cntenoaamente
del1nlda pela prDpOSIÇão sob exame
A v1sta do exposto, conclu1-se 1l'l8lCISIInlm
quaiSquer obstaculos a sua aprovação por Comissão de ConslnuiÇáo, Ju&IIÇB e C1dada111a. dada a
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plena conformidade da matena sob exame com as
ex•gênc1a de constitucionalidade, tanto formais quanto matenaiS
O ProJetO e, po1s constrtuc•onal e JUrídiCO.
Ouarrto a sua reg1mentalldade e tecmca leg•slat1va,
não ha reparos a fazer
Mandesto-me, ass1m, pela aprovação do Projeto de Le• da Cãma1a ri' 17, de 1998.
Sala das Com•ssões. 27 de ma1o de 1998 Bernardo Cabral, Pres•derrte- Romeu Tuma, Relator - Leonel Paiva - Esperldão Amin - Lúcia Alcãntara - Elcia Alvares - José Bianca - José
Eduarda Outra - Osmar Dias- José Fogaça- Pedra Simon- Jelleisan ......,. - Francelina Pereira
-Beni Veras.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Ali. 61 A •n~e1aUva das le1s complementares e
ord1nánas cabe a qualquer membro ou com1ssãa da
Câmara dos Deputados, do Senado Fede~al ou do
Congresso Nac1onal, ao Preslderrte da RepubliCa, ao
Supremo Tnbunal Fede1al, aos TribullBis Supenores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos,
na forma e nos casos prev1stos nesta Cons~tUição.
§ 1° São de 1n1C1at1VB pnvat1va do Preslderrte da
RepubliCa as leis que.
c) seMdores públiCOS da Umão e Temtonos,
seu reg•me JUrídiCo, proVImento de cargos, estabilidade e aposentadona de CIVIS, reforma e t~ansferên
Cia de m1litares pala a •natiVIdade,
PARECER NO 314, DE 1998

Da Comissia de Constituição, Justi-

ça e Cldada11ia sabre a Projeto de Lei da
Cimara n• 'ii, de 1998 (n• 4..43111118, na
Casa de origem) que "Denomina "Aeroporto Internacional Deputada Lula Eduardo Magalhães" a Aeroporto Internacional
da Cidade de Salvador, Estada da Bahia".

Relator. Senador Romeu Tuma
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substrtu1r a denominação atual do Aeroporto da CIdade de Salvador por "Aeroporto lntemac•onal Deputado LUis Eduardo Magalhães', em homenagem a
um dos protagonistas ma1s destacados do cenano
politiCO bras11e1ro
Just1f1ca o •lustre autor da proposta que 'o exDeputado LUIS Eduardo Magalhães. falecido em 21
de abnl de 1998, destacou-se no cenano politiCO naClonai como um llder que consegUia a atenção e ad·
m1ração de prat~eamerrte todas as correntes polit•cas
nac1ona•s. pelos seus propósitos, pela sua d•gn•dade, pela conf•ab•lldade de sua palavra e pelos 1dea1s
e Kle1as •novadoras. comportamento exemplar e conVIcções a ceiCII do futuro do Bras11. que sempre defendia com bnlharrt•smo e b1avura"
Acrescenta o autor ser "esta uma proposta não
apenas de homenagem da Cãmara dos Deputados
a este •lustre Parlamentar, mas s1m uma homenagem de todo o povo ba1ano e toda nação braslle11a a
este líder que, ac•ma de tudo. representava os •rrteresses democrat•cos e a plu~alldade de op1mões"
li-Análise
Essa Casa leg•slat•va e testemunha do cansma
1n1gualavel da f1gu1a pollt•ca do Deputado LuiS
Eduardo, a quem se pretende homenagear com a
propos1ção que o1a se relata. Somos testemunhas,
lambem, da •nfluêncl8 que ele exeiCia naturalmerrte
sobre os circunstantes; da sua capaCidade de harmon•zar entendnnentos díspares em tomo da mesma tese, de aglut•nar dderentes Interesses ao redor
de um só obfl!tiYO
Com certeza. o politico e líder Lu•s Eduardo
tomou-se s•mbolo de uma nova ge~ação Sua tra)etóna de autêntiCO estadista entre os novos valores
preserrtes no panorama polítiCO brasileiro t~ansor
mou-o. Incontestavelmente num fato hiStónco nacional. que Jusii!ICS e ab1aça plenamerrte a Klé18 tladuzlda no proJeto onundo da Cãmara dos Deputados.
De fato, não tendo o des~no nos permrtldo desfrutar por maiS tempo do t~abalho realizado pelo •lustre Lu1s Eduardo, resta a esta Nação e, partiCUiarmerrte, a esta Casa manter VIVII a flama dos Klea1s
por ele legados, conbnuar as tarefas que restam •nconclusas e, porque não, prestar-lhe uma JUSta homenagem

1- Relatório

III- Voto

O ProJeto de la• da Cãma1a n• 18, de 1998
(ProJeto de Le1 n• 4 439198. na Casa de Ongem). é
submet1do ã apreciação da Com1ssão de Constituição JustiÇa e C1dadan1a. Trata-se de ProJetO de eutona do nobre Deputado Aroldo CedlaZ que propõe

Por todo o exposto, e cabendo-me a m1ssão de
exam1nar nesta Com1ssão de ConstitUição, JustiÇa e
Cldadama se proposta preenche efetNBmente os
requ1s1tos lega•s e reg1menta1S, confirmo suas perfeitas cond•ções de const•tuciOnal•dade e JUndiCidade e
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concluo pela aprovação do ProJ<!Io de Le• da Câmara n• 18, de 1998, com as segu1ntes emendas de redação
EMENDA N° 1-CCJ
Dê-se a Ementa a seguinte redação"Denom•na 'Aeropono lntemac•onal de
Salvador - Deputado Lu1s Eduardo Magalhães' ao aeroporto da cidade de Salvador.
Estado da Bah•a"
EMENDA N• 2-CCJ
Dé-se ao art. 1• a segu•nte redação-

Art. 1° FICa denommado "Aeropono lntemaC101181 de Salvador - OepUiado Luís
Eduardo Magalhães" o aeroporto localizado
na cidade de Salvador, Estado da Bahla.
EMENDA N" 3-CCJ
Dê-se ao art. 3" a segu1n1e redação
Art 3" Revoga-se a le1 n• 2.689. de 20 de dezembro de 1955
Sala da Com1ssão, 27 de rna1o de 1998. Jaeé ~ Dulnl, Pres1denle - Bernardo Cabral, Relator - " - Tuma - Elclo A....,_ Ben.l
Jaeé

v--'--"".....,.-

_ , Pérw- FtwWMiino Pereira.....,.idlio Amln- o.m.r

a..,_-,.,.,.._
Pedro.._,-

o-.-.._. Fapp.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N" 2.689, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1955

Owlclmn Dois de Julho o -ódlo1110 ele lpbngll no Municfpio ele s.lvlldar,

...... ele Bahla.

O SR. PREEIIDENTE (AnlaniO Cartas Magal"' l
- A Presidência comuniCa ao Plenáno que os Protetos de lei de Cimara de n"s 15, 17 e 18, de 1998,
CUIOS pareceniS acabam de ser lidos, ficerão perante
a Mesa durante cmco dias úteiS, a fnn de receber
emendes, nos tennos do art. 235, 11, d, do Regunento lnlerno, cornbnldo com o art. 4° de Resolução n•
37. de 1995, do Senado Federal.
O SR. PAES1DEN1E (AnloniO Cartas Magallles)
- Voii!He à lista de DIBdolas.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Rober10 Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF. Pronuncia o segumte diSCUrso. Sem -.são do
orador.) - Sr. Presldenle, Sr"s. e Srs. Senadores.
ocupo a tnbuna do Senado, hoJ8, para fazer um pro-

nunc1amento relatiVO a uma srtuação 1ntemaaonal
que se prolonga ta por muitos anos. que chama a
atenção dos pa1ses componentes da Organ•zação
dos Estados Amencanos, corno lambem a atenção
do mundo 1nte1ro
Nos u~1mos tempos. são cada vez I'118IS freqüentes e mtensas as mamfestações de solldanedade ao povo cubano, com relação ao embargo econõmiCO elos Estados Unidos aquela Ilha, delenronado
peta le1 Helms-Bunon, ass1m como o propóallo da
exclusão ele Cuba da Organização dos Estados
Amencanos.
De lato. se por um lado a suspensão desse
pais ela OEA, ocomde em 1962, provocou lmllaÇ6es
nas relações dos pa1ses amencariOS com a Ilha, em
toclas as suas posa•blildades - politlca, cultural, soCI81 e econõrrnca -, a corl!rovertlcta L81 Hetms-Bunon.
sanc•onacla em 1996. que 1mpõe retaii8Ç6es aos países ou as empresas que •nvestem em Cuba, representou urna 1n1ensd1C8Ção do embargo comercial
promovido pelos Estados Un1dos, o que f8 se venflcava ao longo de décadas.
Resubram desse 1n1usto ISOlamento, agravado
com a Slgni!IC8IIVB redução do apotO do bloco SOVIétiCO, deconente de sua des1nlegraçlo em 1981, profundes restnçóes ao desenvolvimento etOIIÕIIiico de
Cuba, com o conseqilenle solrimemo de seu povo.
Tal sitUação levou a Ilha a desenvotwr 1ntenso esforço naCIOnlll para a busca da auto-sufiCiêncl, parbcularmenle na produção de allmenlos, esforço que mobiliZOu as propnas Forças Armadas, Jllualmenle responsaveiS por 25% da produção I'IIICIONII.
Em me10 a lani8S dificuldades, Cuba vwn bu&cando assegurar aos seus cldad'k>s pelo manos o
atendmeniD às roa
,........ básicas no campo soaat, deslacando-se, nesse arnpanllo, os bonS .-ullados riOS seloiiiB da educaçllo, saúde e all1l8fllllçlo.
É lilipoSSivel não enurgar, Sr. Presidente, que
hote Cuba e um doe poucos pai- do mundo onde
1118Xàem anaHabelos, são baixíss1mos os Indicas de
mortahdade e a "cadem81a de ahrnenlação" garante
a subsllllêi ICia de todos.
Qual a ongem de tamanha discninn1ação imposta a um pa1s 1nnio?
Os argumenlos fUSblicaiMls se refelam pnnctpalmenle a razões de segurança e à II'MIXIIIIIiiCJ8 de
democracl8 polibca em Cuba: há presos pollticos,
não é poss1V81 a 1M& aSSOCI8Çio e não ex.l8 ptunparlldansrno, enba outras cilaÇóes.
No enlanto, Sr. Presidenta, em 1996, o Pres•denle Fldel Castro asamou a declaração da VI Cúpula lbero-Amencana, reeiiZ8da em Valparaíso, no Ch1-
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le, que determtna aos seus s•gnatanos um compromrsso com a democracia.
Em )BneiiO de 1998, ao v1srtar a Ilha, o Papa
João Paulo 11 manifestou sua sohdanedade ao lazer
apelo em lavor de mudanças na polibca norte- amellcana de embargo económiCO a Cuba, sem de1xar,
cornuda, de menc1onar suas apreensões quanto a
aspectos polítiCOs do s1stema cubano Em resposta.
ocorreram, deste então, vanas libertações de presos
pohiiCOS.
Recentememe, d1ame de ma1s de 2 soo representantes de 75 pa1ses reun1dos em Havana para
par11c1par do Encomro de Sol1danedade Emre Mulheres, F1del Castro declarou que, passados quase 40
anos da Revolução de 1959, o momento h1stónco
atual não admrte a ruptura VIOlenta como a1temat1va
para a conquista dos obJeiJvoS SOCialistas. Argumentou que as eleiÇÕes e, portamo, a democraCia, constttuem o cam1nho para o socialismo, mas manifestou
sua preocupação quamo à necesSidade de enfrentamenta obj&livo das ameaças da globalização.
Por &m, naste mês de abnl de 1998, ocorreu a
11 Cúpula das Améncas. evento que comeu com a
partJc1paçãD de 34 países e CUJO objatlvo fo1 a discussão <!&s condiCIOnantes para a IITiplamação da
ALCA- Area da LMe Comérao das Amencas.
Na verdade, as representações ali presemes
eram exalamenta aquelas que compõam a OEA,
que ulhmameme tam. deballdo com Intensidade o
problema da suspen~o de Cuba desse orgamsmo
Não causou surpresa.: ass1m, o fato de que um dos
pnnc1pa1S assuntos abordados nassa raumão de cúpula ter Sido JUStamente o da participação da Ilha na
comunidade amancana, Bllldancamdo-se entre os
países presentes um sem1memo predominante pela
sua I'Bintagração.
O a.-1, como sempre, Sr. Pn!Sideme, tava
presença marcante no forum. Em seu diScurso de
encanamento dos trabalhos, o Presldeme Fernando
Hennque Cardoso refenu-se a ausãiiCia de Cuba,
manifestando a posiÇão bnu111e1ra comrána a sua exclusão da OEA e apontando 1mJiortantes conquiStas
SOCiaiS alcançada pela Ilha. Fo1 calorosamente
aplaudidOO Sr. Lauro Canjpos (BiocoiPT- DF)- V. Ex"
me concede um~
O SFI- JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - PoiS não, Senador Lauro Campos_
O Sr.lauro Campos (Bioco/PT- DF) - Nobre
Senador Arruda, na qualidade de VICe-PrasKieme do
Grupo Patlamentar Bras11/Cuba, não podena SilenCiar-me diante do pmnunc1amemo de V Ex", com o

207

qual concordo Gostana apenas de d1zer que estamos ans1osos por ver não apenas a revogação da
le1 Helms-Burton mas tambem o 1ngresso de Cuba
na OEA Durante ma1s de 30 anos de bloque1o,
Cuba, um pa1s que era um cass1no desrespertado
pela nqueza norte-amencana, que era um prost1bulo
do qual se aprove1tavam os ncos do mundo, soube
transformar-se em uma SOCiedade íntegra, em uma
SOCiedade trabalhadora, em uma SOCiedade respeitadora dos homens e dos d1rettos humanos. Se os
Estados Umdos pelo menos tiVessem se llmdado a
pratiCar um bloqueiO, tenho a Impressão de que ISSO
ajudana Cuba a se desenvolver T adas as vezes em
que houve guerras lmemac1ona1s, os pa1ses perlfencos e dependentes puderam crescer em VIrtude do
bloqueiO natural dos cordlllos. Os Estados Un1dos,
com seu relacionamento, geralmente preJUdicam e
exploram os países com os quaiS se relaciOnam
Mas, nesse caso, eles ultrapassaram os l1mrtes e
passaram, med1ame a le1 Helms-Burton. a sacrd1car
qualquer pa1s que ousasse estabelecer relações comerciBIS e 1ndustna1S com a Ilha Portamo, com multa Simpatia pelas palavras de V Ex", manifesto-me
no sem1do de enfatizar a necessidade de revogação
da Le1 Helms-Burton e do restabeleclmemo de Cuba
na OEA. Murto obngado.
O SR- JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Senador Laura Campos, agradeÇo o aparte de
V Ex" e o 1ncorporo 1ntegralmeme ao meu pronunc~amemo.

Reg1stro, 1nclus1ve, Sr. Pres1deme, Sr"s. é Srs
Senadores, que essa tem s1do a polítiCa de relações
extanores do Brasil, 1mensrf1Cada nos últimos anos
Desde o Governo Itamar Franco - aluis, antas dele,
no Governo do Presidente José Samey -, a diplomaCia braSileira haVIa emdldO SIIIBIS nessa d1reção, SInaiS esses reforçados no Governo Itamar Franco.
Agora, no Governo Fernando Hennque Cardoso, ela se toma absolutameme clara.
Esse pronunc1amemo do Prasldeme Fernando
Hannque Cardoso na OEA guardou coerência com a
VISda do Chanceler LUIZ Fel1pe lamp181B, neste mamemo, a Havana, demonstrando concratameme o
esp1mo de entendimento e cooperação que preside
a relação entre esses do1s países

Por tudo ISSO, Sr. Presidente, o Senado da RepúbliCa não pode se calar. Há de haver. neste momento, uma posiÇão desta Casa, d1scutlda, obv~a
meme, por todos os que a compõem, numa demonstração, cre1o eu, favoravel à posiÇão da políbca extema bras1le1ra.
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Por todas as razões aqu1 expostas, cre1o ter
chegado a hora.
A percepção generalizada de todos nos. amen·
canos, sobre a dimensão da ln(USirça que esta sendo
omposta a Ilha; os ondocatovos de que ha uma evolução posotova de Cuba na sua compreensão sobre a
omportãncoa dos valores democratocos - que todos

nos, amencanos, gostar1amos de ver •mplantados
naquele Paos -, o recente encamonhamento de relalona do Departamento de Defesa dos EUA ao Congresso, reconhecendo que e desprezível a ameaça
molllar que aquele Paos representa hOJ". tanto para
os EUA, como para os demaos países da regoio, estão a exogor o ténnono das reoteradas exclus6es de
Cuba e de seu pooo dos diversos orgarnsmos de cooperação políloca, SOCial e econõrmca das Amencas.
O Brasol defende o levantamento do embargo
umlateral norte-amencano contra Cuba por considerá-lo contráno aos precertos do Dorerto lnternacoonal,
polrtocarnente contraproducente e por submeter a população cubana a graves e onaustolocadas pnvações
O Brasol ogualmente rejerta a tentallva de reforçar esse bloquBIO medoante a aplocação extratemtoroal de normas legaiS - a leo Tomcelb -. mecaniSmo
agravado com a aprovação, em 1996, da let Helms-

Burlon.
Resta expnrmr um desejo obl"tovo, cuaa concretozação depende de ação corajOSa de lodos nós. o
fim do embargo aconômoco a Cuba e a omedoata reontegração desse país na comunodade amencana e
respecbvas onstrtuoções
Trata-se de completa tradução de um corJSenso de solodanedade que norteoa a hostóna do povo
norte-amencano. Maos que osso, Sr Presodenle, trata-se de um ato de orrtebgêrocoa da polobca onternacooroal. No momento em que Cuba se reintegrar à OEA,
naturalmente tenl aceletado orrtemamerrte a volta do

regme democrábco
Essa srtuação de embargo a Cuba e uma nódoa nas relações pohbcaS ontemiiCIOnaos que a nossa geração pracosa ver apagada aonde neste século.
Não podemos admlbr a hopólese de ubrapassannos
este molêmo sem que Cuba possa estar onsenda nas
relações orrtemacoonaJS, sem que o povo cubanO se
vepl livre das pnvações que a economoa ontemacoonal lhe ompõe Maos do que osso, Sr. Preslderrte, temos absoluta conVICÇão de que a pohtoca externa
brasileira esta na doreção corAIIa ao clamar pelo Iom
desses embargos
Sr. Presodenle, ocupo a tnbuna do Senado
para que a Casa legoslatova maoor do nosso Paos endosse a posoção brasoleora, para que a nossa voz

seJa ouv1da no contexto das relações

.ntemac~ana&s

e r~ra que o povo cubano. alonal. esteja onsendo no
contexto das relações ontemacoonaos.
Muoto obngado, Sr PreSidente.

Durante o drscurso do Sr José Roberto Arruda o Sr Antomo Carlos Magalhães.
Pres1dente. deuca a cadeira da presidência.
que e ocupada pelo Sr Carlos PatrocíniO, 2"
Secretano
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroconoo) - Concedo a palavra ao emonente Senador Beflo Parga. (Pausa.)
Concedo a palavra ao emonente Senador Josaphal Malinho (Pausa)
Concedo a palavra ao emonerrte Senador leomar Ouontanolha
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Pronuncoa o seguonte doscurso Sem revosão do orador ) - Sr Presoderrte, nobres Senadores, os acorrtecomentos que tomam conta do Paos ha alguns meses
e se recrudesceram roos últomos doas merecem, nesta tarde, algumas reflexões.
Refiro-me, Sr Presidente. S~. e Srs Senadores, a essas ações que arrtes parecoam de grupos
osolados, que se orrtrtulavam defensores de um mcMmento em busca de refonna agrána e, com esse
propósrto - lnse-se: a busca da retonna agrána -,
começavam a onvador propnedades ruraos, inocoalmerrte, de lonna pacíloca, corrtudo, progresSIVamente. chegaram a estar annados de enxadas, enxadões, looces e machados, quebrando cercas, onvadondo
benfertonas eXJstentes nas propnedades, eJCPillsando trabalhadores desses omoveos ruraos e ameaçando os seus propnet;lnos. Esse movomento, enllo, tomou proporções quase oncontroláveos no Pais. MOVImento este localiZado, a pnncop10, em algumas regoões, de lonna localozada. agora eclodem em todo o
Brasd, assocoando-se. onclusove, a outros mcMmentos, não só de natureza rural, que ontranqOolozavam o
campo e que, acoma de tudo, nio contnbuíam para a
busca da solução do problema agráno, tampouco
para o aumento da produção de grãos e almentos
Assom. esses mcMmentos acabaram por praticar outros topos de olicrtos ate mesmo roa zona urbana.
Atualmerrte, regostram-se saques em eetabelecomerrtos cornercoaos, onvas6es de deposotoe de alomenlos do Governo e seqüestro de veículos transportadores de alomentos, o que, ahés, quase tem
provocado tragedoas roas confrontos que se amoúdam, dada a reação daqueles que tentam proteger o
seu patnmónoo dessas ações
Hoae. ontem e 1a ha algum tempo a omprensa
nos da, à larga, preocupantes notícoas dessas srtua-
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ções que acabam por cnar um chma de ontranqüohdade em toda a socoedade brasoleora A omprensa. hoJe
regostra. por exemplo, que estamos "A um Passo de
Nova Tragedoa no Campo" Este, por sonaJ, o totuJo
de uma das· niateroas em que se notocoa um fato
ocomdo em Ouncun, em Pernambuco. onde havaa
armas engatolhadas de um lado e. de outro, fooces
em posoção de combale Ah se lê que·
Apesar da determonação do Governador do Estado em evitar o confronto com os sem terra, a policoa e os acampadoS do MST quase provocaram uma
nova tragedoa
Outro nobcláno necoonal nos onforma que o "MST
retem canea de gado para trocar por alomentos"
Essas questões, que tornam, agora. a conotação de desvoos comportamentaiS e de prátoca de olícotos, vosando trocar o produto destes por alimentos
em razão do agravamento da seca do Nordeste.
são, a nosso ver, algo que não se pode permotor. lnvador um patnmõnoo alheoo- hote. na zona rural e.
amanhã, na zona urbana -. saquear um estabeleci·
mente comercoal, onvador e ocupar um baroco. seqüestrar veículos que transportam alomentos são ohcrtos consagrados na legoslação brasoleora· osso confogura. Sr Prasodente e Srs. Senadores, verdadeoro
quadro da desobediêncoa covil.
A preocupação que nos traz a estas reflexões
e a de estarmos com a desobedoincoa covo! grassando e crescendo como está, tornando proporções assustadores, onlranquolozando a todos ao homem e à mulher, que, neste Paos, ganham o sustento da sua fam1lla com mu•to sacrlfíc•o. com o
seu trabalho doáno. Estes não podem ser pre;udocados e colocados em nsco em razão de ações
osoladas de grupos q.,e querem, a qualquer custo,
obter as vantagens ique se propõem, se;a a de
posse de terras, se a de posse de alimentos
Aonda que a sua re ondocação seJa JUSta, aonda
que o proposoto da forma agrána do País se;a
JUSta, aonda que a necessodade por alimentos seJa
;usta. não há o que JUS!ofoque a prátoca de olícotos
penaos; não há o que JUStofoque a pratoca dos cnmes de invasão, apropnação ondebota e roubo.
Isso nos preocupa, Sr. Presodenle, Srs. Senadores, pooque, se conllnuarem a grassar acontecomentos dessa natureza na forma e na quantidade a
que estamos assostondo no Pais, este poderá mergulhar no caos da desobec:hêncoa covo!. Desta para o
confldo annado entre nmãos, e um satto, um satto de
conseqüincoas que não podemos avaliar
Urge, poos. que se tomem medodas. basocamente em duas doreções pnmeoro, no de combater

as causas que tém provocado a deflagração desse
confloto, desse processo; dao o combate a fome. a
alavancagem do processo de reforma agrána. os assentamento de trabalhadores rura1s sem terra
Ora. Sr Presodente. se houvesse uma polítoca
agrocola defonoda e recursos abundantes, com encargos hnanceoros compatoveos para fonancoar a produção agrocola deste Paos, terra não fattana - terra
para plantar não fattana Todos que quosessem eletovamente plantar teroam, nesses maos de odo molhões
de quolõmetros quadrados, seu lugar adequado para
o cuttovo O que latta realmente e o dorecoonamento.
E precoso. portanto. que se;am realozadas ações urgentes para combater as causas; contudo, urgem, com a mesma lormeza e omedoatarnente, ações
que repnmam aios que venham a fenr a legoslação
brasoleora. ate para dar tranquohdade àquele cidadão
que se comporta de forma adequada, buscando cnar
a sua fam1ha. construir o seu patnmõn1o, trabalhando
corretamente Nos não podemos penndor que o Pais,
no tonal do seculo XX, com Iodas as perspectovas de
crescomento que tem. mergulhe num contido socoal
a1nda não presenc1ado em nosso terntóno nem regostrado na nossa hostona
Foca esta denuncoa, este apelo ao Governo Federal, para que, de uma forma artoculada com os Governos estaduais. procure repnm1r, com a flnneza e
a urgêncoa necessanas. os olicdos que estão sendo
pratocados e. da mesma forma, com a mesma lormeza, com o mesmo ngor e com a mesma pressa, procure combater as causas que têm provocado esses
conllotos.
Era que eu gostana de regostrar nesta tarde,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínoo) Concedo a palavra a Senadora Emoha Fernandes
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT RS Pronuncoa o seguonte doscurso. Sem nevosão da
oradora.)- Sr. Presodente, Srs Senadores, venho a
esta tnbuna para comentar uma matéroa dowlgada,
no tonal de semana, pelo ;omal O Globo, dando conta do atto grau de desemprego entre os jovens, lato
que merece a atenção das autondades urgentemente
A matena onforma que, em março, a taxa de
desemprego entre os ;ovens chegou a 14,46%, quase três vezes os 5,4% regostrados entre os chefes de
lamoloa, de acordo com um estudo do economosta
Lauro Ramos. do lnstotuto de Pesquosa Econõmoca
Aplocada- IPEA.
Aonda segundo o estudo, a comparação também é grave quando levada em conta a medoa braso-
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leora que. no mesmo mês de março. at1ng1u 8.18%.
segundo dados do IBGE. que apresenta peR:entua•s
1nleno1es. em função de rnetodologra dderenaada de
outros anst1tutos.
Essa sttuação. Sr Pres•dente. e grave em todo
o Pa1s e não e diferente no Estado do A•o Grande
do Sul. onde o desemprego entre os JOVSns e mudo
grande. sara na região metropolitana da capttal gau·
cha. SBfa no •menor do Estado. no campo e nas pequenas e médias Cidades.
Na região metropolitana de Porto Alegre. segundo dados do DIIIBse. que utll•za um metodo de
pesqUisa maiS reahsta. a taxa de desemprego é de
42% emre os Joven& de dez a dezassete anos. o
que. alem dOS pe1CBntua1s. merece um cornentáno
especial.
A pesquiSa expõe urna Situação a1nda rnBIS
dramat1ca que o desemprego. que é o lato de cnan·
ças. que devenam estar na escola. esta~em ocupando tempo trabalhando. ou. segundo os dados. procu·
rando emprego e não os encomrando. A le• so permde o trabalho após os 14 anos e. ass•m
como ap~endlz. Mas a realidade da cnse económiCa.
do desemp~ego e da fome esta empurrando o Bras1l
para um retrocasao econ6mlco. SOCial e humano que
se proJetará na exploração brutal das cnanças, dos
rovens. das mulheres e dos Idosos.
A mesma pesqUisa do DIEESE real•zada na região metropolttana de Porto Alegre mostra a BXIstêncl8 de altas taxas de desemprego ent~e os fOWirtS de
18 a 24 anos. que chega a 23,8%, frustrando a expectativa de quem esta 1n1erando a sua VIda profissiOnal Em relação ao 1ntenor do Estado do R1o
Grande do Sul. a Situação do desemprego e assustadora, segundo as declarações que temos ouVIdo
de lideranças sll1dlcaiS. vereadores. prefeitos e outras autondades muniCipBIS, que &XIQem solução
Imediata
Ainda no caso do meu Estado. o AIO Grande
do Sul, que 8CRidllo não ser dderente dos demaiS, a
causa dessa Slluação de extrema graVIdade e o
completo abandono do setor pnmáno, com repeR:USsão d1reta na mdústna, no coméiCIO e no nível de
emprego Não e por menos que as recames pesqu•sas eledo181S para a Presldãi'ICia da Republica realizadas no AIO Grande do Sul apontam a queda do
Presidente Fernando Hennque Cardoso entre os
gauchos. l•cando atras da chapa lula-Bnzola e at•ng•ndo um alto 1nd~ee de reteiÇão
Com apenas 27% dos votos e com urna rete•ção de 41%. o Presidente Fernando Hennque Car·
doso esta 11% atrás do cand1dato LUIS lnac10 Lula
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da Silva. no Estado do R1o Grande do Sul. que alcança 38% da prefelênc•a dos gauchos em todas as
I'Bglões, com destaque pam a reg~ão da qual sou
onunda. que e a reg•ão sudoeste. a metade sul do
Estado
Ta1s numeros. na m1nha avaliação. Sr. Presidente. Sr"s e Srs Senadoi8S. são o resultado de
uma poht•ca que. pratiCada pelo Governo Federal e
reproduzida pelo Governo do R1o Grande do Sul.
está promovendo o desmonte daquele Estado. a
abenura •nd•scnm•nada dos produtos estrangtllros.
as ma1s altas taxas de ruro e o abandono da agriCultura e o desemprego em massa lasbmo p~Ufqnda
rneme que. também no Estado do R10 Grande do
Sul, as conseqüências eSteJam sendo dramátiCaS.
Os dados ganham uma nova d•mensão de gravidade quando se diVulga a expectatMJ de CI"IISCImemo do Produto lmemo BMo (PIB). que pode fiCar
em taxas em tomo de 2% e ate 1%, SIQmhcando
urna estagnação da econorrna. com o aumento do
desemprego e nenhuma olena de novos postos de
trabalho
Com ISSO. a •mansa paR:ela de fOWIMS, que devena ser IMCOIPOrada ao men:ado de trabetlo, vê-ae
afastada ou dama de grandes dificuldades para oblar
um emprego, mesmo aquelas que conseguem _,_
dar. lazer um curso supenor, estão sem expectaltvaS.
AiuaJmeme. a ex1gênca de formação educaciOnal. tecniCB e Clerdiflc:a para O exeR:ÍI;IO de qualquer
profissão e grande. o que esta coml!o - e com o que
concordamos - • mas sem a conseqüeme olada de
empregos, tal 1n1Ca1Ml resultará apenas na angllslla. na frustração e JUSta Inconformidade dos JOVSMS
bras11e1ros
Essa sduação explosiva, aliada as deiiiiiiS rnandestações do neollbellliiSmo. espec1almeme a •nsenslbllldade socl81, têm levado a Juventude de paises como a lndoneSIB, a Sueca e outros pal8es europeus a manifestar-se de lonna. mudas ve-. radical. A JUventude tem que ter pleno d1redo ao estudo,
a lonnação 1melectual e técnica, em llfi'T*ro lugar,
mas também e fundamental que o Pais assegure o
p~esente e o futuro para os seus filhos, com empregos JUStos. salános d~gnos. valonzação profissiOnal e
respeito a todas as pessoas
Ass1m, e necessano promover um amplo deba·
te em ãrnbllo estadual e naaonal para enfrentar esta
sttuação de lonna •meglllda. aniCUJando educação e
formação prohss1onal com o men:ado de trabalho E
precrso assegurar educação de quahdade para todos. 1nclu•ndo uma politiCa clam de cepacdação prohss•onal para todos os setores da produção. se)B em
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relação ao segundo grau. de responsabrhdade do
Estado, ou em nível tacnrco e unrversdano
Alem drsso. é fundamental reverter a VIsão de
que o mercado regula tudo. promovendo um proJelo
nacoonal de desenvolvrmento que articule educação
produção, mercado de trabalho e geração de empregos em todas as regrões do Pais Isso. alem dos esforços setonars. exrge que se reverta o atual quadro
de recessão econOmiCB, que esta levando vastos
setores da economra ll falêncra. e todos os brasrlerros. se)Bm JOVens. adultos. Idosos. homens e mulhe·
res. ao dese~rego e à fome
O Aro Grande do Sul e o Brasil têm que respertar o seu passado e ter compromrsso com todos os
trabalhadores. mas de forma especral com seus Irlhos. que. em última rnstãncra. são os responsavers
por cordrnuar a grande obra de construção deste
Pais, que todos queremos que seJ8 Justo. rgualrtano
e soberano.
Sr Preslderde, Srs. Senadores. são essas as
nossas considerações drarde dos dados que a avalração econõmrca dos meros de comunrc:ação nos
apreserda, rrdrtulando "Os Frlhos do Desemprego"
milhões de brasrlerros. porque hoje há trabalhadores,
chefes de !amOra. mulheres. pessoas sem nenhuma
perspectNa de melhorar sua condiÇão e de dar susterdo drgno para seus frlhos. a frm de retrrâ-los do
trabalho precoce ou das ruas.
Por rsso fazemos um alerta: os filhos do desemprego que estamos gerando são uma daiS rnarores InJUStiÇaS que a poKtiCa neolrberal podena ter
plardado no Brasil, assim como em outros palses
MaJs triste do que urna pessoa em determrnada Idade ser desmoralizada. ndiCulanzada. como recentemente foram os aposerdados, palo Presoderde Fernando Hennque Card
• que xrngou as pessoas
que construíram esse Pars e que se aposerdaram
amparadas em lers qu esse Parlamerdo tem construido, e, portardo, não
recram ser chamados desrespertosamerde de va
undos.
É nec assáno, sr , que hal8 urna reação neste
Pais, a reação da rebe ra e da resrstêncra, que passa pela construção da consCiãncra de crdadanra e de
palnobsmo, de &XIgrr doe governardes que derxem
de dernagogra, que dancem de fazer campanha elertoral com o drnherro públiCO, que deucem de anunCiar, por onde passam neste Pais, que estão combatendo a fome, a miSéna e o desemprego. Os números estão ai para comprovar que milhões de pessoas
passam fome no Nordeste bi'BSIIeiro E essas pessoas só estão sendo sacomdas agora, depors que Já
estavam por morrer de fome. pors não exrste proreto
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concreto e não ex1st1u durante todos esses quatro

anos de Governo Neste Pais. bnncam. manobram e
fazem da fome uma rndústna para gerar votos para
aqueles que. sem etrca. sem resperto e sem moral.
arnda se valem das pessoas menos favorecidas para
se manterem nos cargos.

Por rsso. acreddo que este Pais var adotar uma
posrção de rebeldra e pnncrpalmente de busca de altematrvas d~erentes do que esta sendo posto em
exerc1C10
O Aro Grande do Sul. Sr. Presrderde, Já estã
dando o exemplo No Roo Grande do Sul, a politica
neohberal do Presoderde Fernando Hennque está
sendo rechaçada. Lá. as pesqursas estão demonstrando que Fernando Hennque não serve para o Roo
Grande. porque empobreceu. desempregou. usou
numa campanha elertoral a metade sul do Estado
gaúcho - que e urna metade pobre. desassrslida e
onde faltam rndústnas - para se eleger. mas nunca
mars lembrou que preciSSva fazer proJeteS concretos
para aquela regrão.
E este o alerta que estamos fazendo, em nome
da )uverdude deste Pais. por quem temos responsabrlodade. Mrlhões de desempregados, homens e mulheres adultos. choram o desemprego. a fome, a falta de moradra. E pergurdo: o que será ferto dos filhos
do desemprego, que são as cnanças e os jovens Jogados as ruas ou sem expectatrvas de consegurr
também um emprego, um saláno e urna vida I'IIIIIS
drgna?
Era o regiStro que eu bnha a lazer, Sr. Presrdente, cooolamando a Juventude braslll!lra para que
faça uma avalração do presente e das alternabvas
que podemos construrr no futuro para este Pais e
para todos os Estados brasrlelros.
Murto obngada.

Durante o discurso da Sra. Emitia Fer-

nandes. o Sr. Carlos Patrocimo. 2" Sectetáno. deixa a cadeira da presldencia, qua é
ocupada pelo Sr. AntoniO Carlos ValadateS.
O SR. PRESIDENTE (Ardonoo Carlos Valadares) - Não há mars oradores 1nscrd08.
Os Srs. Senadores Grlberto Miranda, OdiiCir
Soen!S, Roberto Freire e Emendes Amonm emnaram drscursos ll Mesa. para serem pubriCados na
forma do disposto no art. 203 do Regrrnerdo Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM) -Sr.
Preslderde, SI'& e Srs. Senadores. a véspera do
Natal, 24 de dezembro úHrmo, Vejll bnndou seus lertores com uma ediÇão especral rntilulada "Amazõnra.
um tesouro ameaçado". lniCIBbVa de máximo rnten!S·
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se. é um convite ao debate nacoonal dos complexos
problemas que, sem a menor duvida, constttuem
grave ameaça para a Amazõnoa brasoleora. regoão de
vllaJ ompootllncoa para o Brasil e para o mundo Reportagem assonade por Tales Alvarenga, tem começo com a aformatiVB de que "1a aconteceu uma vez.
Da Mata Atlàmoca, que cobna a costa boasoleora do
Roo Grande do Sul ate o Ceara, so restam hOJII emoe
5% e 8%, na estimativa maos otomosta" E adverte·
•Agora e a Amaz6noa que esta sob ataque". CUfBS árVOfeS, "nas toãs últimas decadas. sofreram maos baixas do que nos quatro séculos amenores•.
Observa o reportar que, "em oegoões economocamente rnaos atraemes, lugares que f8. são ocupados por volal&fOS e cidades, o ataque a floresta e brutal". advertindo que, "desde o Iom dos anos 60, quando começou essa cruzada de extermonoo, uma capa
vegetal com aoea maoor que a da França 1a desapareceu na Amazónoa, pela ação do fogo ou da motosserra•.
Mutto fá se escreveu. no Brasil e em todo o
mundo, sobre a Amazõnoa brasoleora. Ha seculos, a
regoão tem sodo objeto de estudos técnocos e coentífocos por parta de especoahstas brasoleoros e estrangeoros. Não há quem ognooe a vastodio de roqueza natural que lá se encontra, bem como o
abandono dos que lá resodem Uninome o sentomenro nacoonal de que sua preservação e pnorodade máxoma para o País Advertêncoas sobre os nscos que oecaem sobre a regoio são constantes na
omprensa. E. no entanto. a degradação prossegue.
ajudada por desastrosas onocoabvas govemarnentaos para maoor povoamento e desenvolvlmemo da
regoão. lnteorarnente procedente. assom. o alerta de
Tale& Alvaoenga de que "fá aconteceu uma vez•.
aludondo ao d-parecomento da Mata Attimoca e
clamando para que o mesmo não venha a se dar
com a AmazOnoa.
Sr. Preso:lante. em ediÇão arrtenor, dalada de 3
de dezembro, a mesma Vejlo, sob o título "Tállca de
Avestruz", cnbeaVa o adoamemo da dlwlgaçio de
novos dados sobre o devastamento da oegoão para
não atrapalhar a VIBgem do Poesldente da Repúbloca
a Londres Isso, pelo temor de que, uma vez dMIIgados, resultaEem em fortes manifestações de protesto, o que sena constrangedor para o Presodente Fernando Hennque Caodoso Apontando a voagern
como "tão pomposa" quanto "onócua", a revosta faz
duras cribcas ao aluai Governo, pelo desomeresse
em lace do problema.

Os assessoras prasldenc•a•s - afirma Vllill ordenaram

ao lnslltuto de Pesquosas Espacoaos -

INPE o adoamento do anuncoo ae novos dados soboe
o Clesmatamento na Amazõnoa por "ser Londres o
cemro nevralgoco do amboentalosmo mundoal", o que.
sem sombra de duvida, perturbana a voagem presodencoal, a que se deu copoosa cobertura pubbcllána
"A Inglaterra - doz Veja - é um dos paoses que rnaos
pressoonam o Brasol a manter ontacta a Floresta
Amazõnoca. mas e lambem um dos maoores esbmuladoross da derrubada de arvores, que abastecem o
mercado ornemo do Reono Unodo", SObretudo de
mogno, madeora das maos procuradas em todo o
mundo
Aformando a responsabdodade do Govemo Federal pela devastação das florestas da Amaz6noa.
estende a revtsta suas crotocas aos Gowrnos Estaduaos. sobretudo do Amazonas. Pará e Mato Grosso, que "oncemovam a abertura de madeoreoras e a
reatovaçào de grandes pfOJSios agropecuanos. E sobra ale para os tO moi sem-terra da oegoão" O presodeme do Incra não hestta em dozer que "é deles uma
parcela substancoal da responsabolodade" pela destruiÇão de vastas extensões de ftooestas.
A mesma oeportagem denuncoa que o etua1 Governo "nio tem uma polibea paoa a Amaz6nia. Ele
deixa as coosas aconteceoern e so age sob pl88sio",
segundo ahrmaiiVB de Garo Balmanoan, Dtrelor ExecutiVO da WWF no Brasol (Fundo Mundoal para a Natureza). uma das maos atuantes ooganozaç6es onlernacoonaos em defesa da AmazOnoa, ,.po de crillca doz Veja - que abnge em cheoo uma das . - ma111
desprestogoadas do monosténo de Fernando Heolnque
Cardoso". cufO Monostro, Gustavo Krause,
o
cargo porque funto lhe deram a chave do coira com
verbas para orngação - a melhor garamoa de que
conseguona reaver o mandato de deputado por Pernambuco". nenhum omeresse tendo pela questlo
ambiental.
A edoção aspecoal que Veja dedocou à Amaz6noa e um alerta aos brasileiros contra a devastaçlo
que prossegue no local. da qual advirão lerrlconsaqilêncoas para o Brasol. E para o mundo, por
seus notónos maléfiCO& elettos sobre o meoo arnboente no Planeta. "Quando um estrangeoro pense
no Brasol - observa o repórter Talas Alvanmga - é
provável que a pnme1oa assi'C'ação que taça, . do luteboJ ou do samba, sef8. a floresta tropJCal. • E
prossegue: "Quando um brasolelro pense em 81 própno em oposoçio a outros povos. também coloca a
Amazõnoa como um dos maos orresostoveos símbolos
de sua nacoonahdade", a despetto de o quadro ne região contonuar sendo de pobreza, desamparo e. sobretudo, continua devastação de matas.
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Os novos recursos técnocos disponíveiS, como

os sahlldas, pennd11am a proldelliÇáo de estudos sobre a Amaz6rua, com dados llliUS concretos. A p~&
servaçiio da IT1BKir floresta tropiCal há de constdUir
pnondade naCIOnal, até mesmo por questão de segwança. Sabemos hoJ8 que o solo, arg1loso ou are-

.-o, da Amazõma é fraco, as árvores se nutnndo
do própno matenal orgâniCO que ca1 ao solo, sem o

que a flora não sobi'BVMI, "po1s retirada a capa verde, a terra não tem força para reerguer uma nova
mata". Metade da chuva que C8l na Amazõma vem
do Allinlico, outra nâade provem da evaporação do
suor da floresta, a IMipolransp~lliÇáo há muito descoberta pelos técmcos. Cortando-se a vegetação, se
raduz a quanbdade de água, de eledos 1mpnmsíveos, como alerta o professor de BotãniCB da Unntersidade Federal do Rio de Jane1ro, Luis Eulália de
Mello Filho, em seu liVro "Amazõn1a, Flora e Fauna.
Sabe se, hoJe, que a vanedade imensurável de espéci&S da fauna e da flora lá eliiSterdes se caractenza por reduZido número de exemplares dentro de
cada espécie, o que lragdiZB a sua sobrevivãnciB.
Sr. PniSidente, desgraçadamente, as ações
desenvolvidas pelos Governos, tanto Federal como
Fsladl1••, visando ao desenvolvimento da Amazônia, IAm se mostrado devastadoras. Abertura errada
de rodcMas, grandes propnededes para cnação de
gado e tantas outras, promovidas à custa de lncenbvos fiscais, apenas têm contnbuído para o maKir ernpobracimento das populaçiles locais e maiS veloz
destruição da floresta. E hoJe lá estão as madei181ras

auábcas, grandes exportadoras de madeira: após a
destruição de suas propnas reservas florestais, aqu1
estão operando lnnamente, com apo10 e até favorecimento quer de Governos EstaduaiS, quer do Governo Federal.

Mais absurda. diabóliCa mesmo, se torna a devastação contínua da 'floresta amazõniCB - Já ineXJSem Maio Gros • A floresta tropiCBI é fundamental para a prese
-o de nosso IT1IIIO ambiente.
É nec sério que se
começo ao planeJ8lllllnlo e
exploração do mig
vel potencial turístiCO da Amaz6na, de onde nos
erão advtr recursos copiOSOS
para o crascimento nllleii:IIIBI
Nada merace, em nosso País, maa e maJS urgente pnondade do que a preservação da lm&nsurável nqueza da floresta tropu:al que ainda cobre grande parte da Arnaz6n1a brasll111ra. Não pode ela prosseguir sendo devastada por madeireiras, naciOnaiS
ou as...._ - as maiS poderosas e ternKias por sua

capaddade destruidora. Nem as populações locais
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podem continuar ao desabngo, como ocorre até

hoJe.
A importãnc1a para o Brasil e todo o planeta da
preservação da floresta tropical é tão grande, que há
mudo deveríamos dispor de um minisleno que coordenasse estudos que lá são ledos, por entidades naCIOIIBIS e estrange1ras. o que 1mped1na, provavelmente, que, nos 3 úlhmos anos. o desmatamento na
Amazõma equ~valesse a 11% do total desmaiado
desde 1500.
Infelizmente, é necessáno conctu1r, poiS o tempo é l1mdado. SeJB-me. porém. permdlda rápoda alusão à entrevista publiCada no n• 18, de Ecolog1a e
Desenvolvimento, em agosto de 1992, com o b1ólogo
amencano Ph1l1p Feamslde, doutor em ZoologiB e
radiCado no Brasil, àquela época, há 16 anos. Fo1
um brado de alerta aos braSileiros, sobretudo ao Governo Federal, ledo ha seiS anos, sem que dele decorresse melhona alguma para o sombno quadro
que cerca a Arnaz6nia bras1le1ra e suas populações.
Pelo contráno, a ação destruidora prossegue maiS
poderosa e Govemos Esladwus msiSiem em ações
lasbmávets. Acima de tudo, o Governo Federal, não
só diSpliCente, mas cooperando de modo lamentável
para o processo de contínua devastação da Amazõnia, elabora proJ&Ios de COIICepçio nefasta, como a
TransarnazôniCB ou a peRT11SSão de desmatamento,
com o lavoreamento de made1181ras asiátiCaS, CUJB
capaadade de destruiÇão toma a ameaça que pesa
sobra a Amazónia alannante
Sr. Presidente, da lonna negligente com que
vém ag1ndo SIICeSSIVOS Governos, há que temer pelo
que sucederá à Amaz6nlll, apenas em 11111111 algumas
décadas. Grandes fazendas de gado, CUfBS pastao- desaparecem em poucos anos, e dão margem
à desenfreada especulação de tenas; o livre trabalho de miBdeiAltras; a ru1nosa ação de ~ros; a
obtenção de carvão vegetal para as us1nas de alumímo lá Instaladas - enfim, toda urna gama de ações
destruidoras bem conhecidas. às qiJaiS agora sa
sorna a ação dasasperada dos sem-terra que para lá
acorram de todas as regliles do Pais. Não há dúvida
de que a devastação de nossa floresta lroplcaJ abngmi propcxções Imensas, com todas suas conseqúênciBS nefastas para o BraSil, o Conbnente e o
mundo. Ou se muda, com urgência, esse pancrama,
dando ao problema a priondade necessana, ou a
desmoralização do Brasil no eldenor abnrá oportul'lldade para ações externas em defesa de reserva florestal de 1mensa 1mporlãnc1B para o Planeta.
Muito obngado.
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O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr
PreSidente. Sr"s e Srs. Senadores. numa SOCieda·
de democratiCB, salvo c•rcunstãnc•as espec1a1s e
excepc•onaiS, a votação do orçamento publico e o
ma•s •mportãnli ato politico do Parlamento, po1s a
11!1 orçamentána engloba todos os planos. programas, pro1etos, abv1dades e nela estio embutidos
os ob1et•vos, as asp11ações, as escolhas e pnondades e, de certa lonna, todo o rumo e o desbno
dessa soc•edade

No BIBS~. o pnx:esso de elaboração, execução e
controle do orçamento ainda não abng1u a matundade
e>aglda pelo estagio democrábco em que Vlll8mos

A hegemonia econõmiCa. f•nance•ra e polibca
dO Poder ExecuiiVo. quebrando a regra constituciOnal da harmon~a entre os Poderes, a limitada paiiiC•pação do Poder Legislativo em todo o processo orçamentáno e a deficiência dos SIStemas de controle
externo a•nda não nos permrt1ram exereer urna efet•va demociiiCIII na ad1111n1slração orçamentana
A despedo de a ConstduiÇão Federal de 1988
ler atribuído ao Congresso Nac1onal um conJUnto de
poderes - . n t e s durante o penado autontáno,
a1nda pei"SIS!e a hegemonia do Poder Execubvo, cu,os métodos, p,._.sos e decisões pouco diferem
daqueles dos "''lffiii'S rnaiS fechados.

O Tnbunal de Contas da Umão, que sena o
Instrumento legal à diSposiÇão do Congresso Nacional para atenuar essa tenclêncl8 hegemõmca do Poder ExeculiVO, all1da não conseguru reumr lécniCBS e
rnecan•smos operac101181S capazes de propiCI&r o
eXIIICICIO efelrvo de todas as prenogaiTVas que lhe
foram constduciOnalrnente atnbu1das.
Assllll, multaS das ações que devenam ser realizadas pelo Tnbunal das Contas da Uru.iio lrcam em
segundo plano ou nem são executadas

Com ISSO, O ......,_publiCO é senamanle PAIJU·
clicado e deixam de ser elebvamenle avaliadas 111110rQII8Siiies que ei'IYOIVem os aspeciOS linancllllro.
conlábil, OIÇ8JYI8I'Iáno e palnmonial, bem corno deixam de acorrer a venflcação da legibmldade, legaJICiade e ecoo101111Cidade da despesa pública das entidades
da ac:tm111S1ração publica dllela e 11'1direla.
Multas são as causas do défiCit publiCO e urna
analise em profundidade dos seus d1versos asgectos, ongens e conseqüênciBS ultrapassana os llmrtes
deSte meu rnodeslo pronunc•amento.
No entanto, tenho a plena conVIcção de que
uma das ma•s importantes causas de nosso preocu-
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pente def•crt publ•co e a de!IC•ênc•a do controle de
nossas contas
Quando me refiro à função controle estou me
refenndo pnne~palmerde à m1ssão de urna suprama
corte de auddona de contas pubiiCBS, estou me 18femdo a compelê11C18 estabelecida pela ConsblloÇão
Federei para o Tnbunal de Contas da União.
Tenho a conVICÇão de que se as atnbuiÇães
constiiUCIOIIBIS do Tribunal de Contas da Un1ão esbvessem sendo exerctdas em sua plenitUde, o déficd
püblico sena reduZido, a alocação de recuiSOS públicas se dana com pnolldades estabelecidas de fonna
ma1s raCIOnal e os eventuaiS desvios de comportamento de administradores •neplos ou desonesloe sanam •mediatamente sanados.
Ass1m, não teríamos essa 1mensa quantidade
de obras 1n1c18das e Inacabadas, com grandee perdas de escassos recursos publiCO&.

Saüde. PrevldéiiCia, Educação, HabdaçAo, Saneamento BásiCO, Alimentação, Geração de Emplllgos, Transporte, Energia, Comurucações e autros
projeiOS de natureza SOCial certamente disporwn de
um rna10r volume de recursos orçamentários - sános à melhona das condiÇÕeS de vida dle sofnda população.
Sr Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o abfellvo pnnc1pal desta meu pronu11C1811111nlo é oontnbu11
para o aperfeiçoamento do Tribunal de Conlas da
Umão. em consonãncl8 com a Idéia tiáslca de que a
melhona qualitativa a quanlltaiiiiB da deapeaa governamental contnbu1 deciSIVIUI18IIIe não ~ para
redução do delicd púbiiOO, mas também em úllma
análise, para uma m&Kir oferta de recuraos p'ibiiCO&
necessános ao nosso desenvolvimento eoonOmco e

SOCI8l
Com certeza, problemas do IJpO seca no Nordeste e enchentes no Sul do Bras~ e dnn111uçilo dos
bolsões de pobreza, em todos os quad- do
Pais, ter~am uma solução maiS , . e 8lellva se Já
dispuséssemos de urne:corte- de Contas "-'ando com Iodas as alnbuições que a Consblulção lhe
confere
Não é meu obj&bVo trazer à deliberação do Senado Federal um pro)810 perleiiO e aca""do dle modernização e aperfeiçoamento do Tribunal dle Contas
da Umão pretendO, 51111, submeter à COII8IdenlçAo
dos em•nentes Senadores. lodos dotados de grande
expenênciB pubi1C8 e adm•niSiraiiiiB, alguns pontos
que poderão contnbu11 para a melhona do pnxesso
de dec1são relabvo ao gasto püblico, sua admlnlllra·
ção. sua avaliação e controle.

MAJODE 1998

ANAJS DO SENADO FEDERAL

Para at1ng1r essas Importantes ob1ei1VOS, o Tnbunal de Contas da Un1ão devena real1zar uma reforma de sua estrutura orgamZilCIOnal e em seus processos e métodos de trabalho, dando ênfase a admlmstração de resultados, evdando uma concentração
excessiVa de seus esforços nos aspectos meramente fonnaJS, contábeiS e burocrábcos.
Ass1m, o TCU lena condiÇÕes de melhor atellder as soliCitações do Congresso Nac1onal, seJa por
meK> de auddonas, seja pelo fornecimento de dados
e Informações e apresentação de relatonos, garanbndo m&K>r rac1onalldade na aplicação dos recursos
públiCOS.
A melhona das relações do Congresso Nacional com o Tnbunal de Contas da União, evldenlemente, pressupõe a necessidade de um m&K>r mteresse do Parlamento no acompanhamento, onentação e aval~ação das a..,1dades do TCU, o que, até o
presente mcmento, a1nda não fo1 fedo.

O Congresso Nac10nal preasa estabelecer os
métodos e processos de avaliação de contas que o
TCU deve apresentar com ragulandade e de fonna
objabva, a hm de possibilitar uma adequada deliberação do Poder legislatiVO
É prec1so reavalllll" a ação do TCU no que diZ
raspado ao ressarcimento dos danos e preJuízos
causados ao Tesouro Naaonal por maus administradores, po1s atualmente é 1ns1gmficante o percentual
de recuperação desses recursos desperdiÇados.
O TCU preasa, igualmente, reformar sua SISte·
mãbca de prestação de contas, que se base1a em
formalidades referenfes a ações que geralmenfe Já
se esgotaram no ~. em benefíCio de uma ação
maiS d1nlm1Ca e efe!IYB, acompanhando simultaneamente a realização dos programas e prqetos, medndo o Impacto das ações e aval~ando o desempenho adm1nistralJvo.

É necessãno ~rocratiZBr o TCU, para que
recursos e embargos lião sejam postergados Indefinidamente, causando p111fuízos ao eráno e transformando a Corte de Cordas num órgão eminentemente cartonai.
A SIS!emãbca de IndiCação dos nove M1n1stros
do TnbunaNie Cordas, Igualmente, preciSa ser aperfeiÇoada, para conlenr ma10r lrldependênCIB e prohaêncla às deciSões tomadas pelo TCU.
É também necessáno conlenr ma1or Independência e elebv1dade a ação dos membros do MlniSiéno Público Federal JUnto ao Tribunal de Cordas
da União, a !1m de asaegurar um amplo acompanhamanto das atiYidades do TCU e a promoção de me-
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dldas de 1nteresse da IUSIIÇB. da adm1n1stração públl·
ca e do Eráno.
Em termos de recursos humanos, é preaso
dotar o TCU de um quadro técmco-adrrumstratiVO
adequado, em tennos de quantidade e qualidade,
para o cumpnmento de sua Importante miSSão
constduc1onal
Com ISSO, podenam ser estabelecidos prazos
lega1s corretameme dehn1dos para o JUlgamento de
recursos 1nterpcstos, os quaiS não devenam ultrapassar 90 d1as.
Os M1mstros e aud1tores do TCU dever~am
comumcar ao M1msteno Público qua1squer ~rregu
landades venl1cadas nos processos em que
aluem.
Ma1s do que estas m1nhas modestas sugestões
para o aperfeiÇOamento da adm1n1stração e do controle do gasto públiCO em nosso Brasil, tenho a conVICÇão de que ao trazer ao debate do Senado Federal esse importante tema os eminentes Senadores
desta Casa do Congresso Nac1onal mão conlnbu1r
para a mcdemiZação do Tnbunal de Contas da
União e de todos os métodos e processos que assegurem ao povo brasileiro uma aplicação maiS racional dos recursos públiCos.
É o meu pensamento.
Mudo obngado.
O SR. ROBERTO FREIRE (BiocoiPPS- PE) Sr. Pres1denle, Sr"s. e Srs. Senadores, em 1877, solenemerde e com certo ar humamsta, o Imperador
Dom Pedro 11, derramando Jágnmas, garant1u que
seu governo combatena a pesada secs que se ababa sobre o Nordeste, mEmc que fosse preciSO vender a última JÓia da coroa. Naquela época, sendo a
maiS ngorosa de Iode a história conhecida do Bras1l,
a seca ceifou, segundo esbmatrvas, a vida de 50 m1l
nordestinos, mas não mereceu nenhuma grande
ação do poder publiCO - aliás, produziu-se um pequeno açude e só ficou niSSO.
Pouccs anos depo1s, a ousadia da competência técmca dos brasileiros se fez presente e
elaboraram-se estudos de engenhana visando a
transposição de água de grandes nos para benefiCIBr vãnos estados nordestinos Entretanto, a
coragem técmca nil.o consegu1u ultrapassar a
barreira da Insensibilidade poht1ca. Da 1n1ciat1va
f1cou apenas a 1dé1a, hoje fervilhando novamente
nas pranchetas da Republica
De 1877 ate os nossos d1as, tal come Dom Pe·
dro 11, mudOS outros governantes derramaram suas
Jágnmas arde o drama da saca, as qua1s, se não foram sufiCientes para levar água a reg1ão, serv1ram
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para umedecer os Interesses de coronéiS e grupos
econõrmcos que sempre lucraram com o fen6mano.
O Nordeste não preasa de maiS lagnmas de . - homens pubiiCOS; bastam as dos própnos nonlasll·
nos, assas vertidas anon1mamente e sempre acompanhadas de 1'1111110 solnmento e dor Clama, ISto
s1m, por ação
É revoltante analiSar o CIClo da seca e suas
conseqilêncras. Ela, há maiS de 100 anos. e conhecida, rã mereceu debates 1nterm1ná,_, estudos voltados para a sua solução foram raaiiZBCios em grande quantldacle, al6 a capac1dade de ser piiMSia hqe
e Imensamente INIIOr que em décadas antenoras.
Portanto, não se ap_.nta com qualquer 88p8Cio
de surpresa a não ser pelo seu grau de 1ntenSICiade
Se ela explode, e é transformada em espeljculo
pela midla, é por absoluta 1rresponsabdidade e 1110perAnc:la do poder publico, em todos os seus ní-.
oiMamente I8CIIIndo nas tonemente sobre o governo federal
O própno eertaneJO tem consaênclll ele que a
seca obedece a ciclos previSIV81S. Em outubro do
ano passado, só para focarmos no dfama que oca se
desenrola, lécnlcos do INPE c:hamavam a -.çio
do governo FHC para o asaunto. Mas o~ prelenu CUidar ele COISB8 menores como a raala ;An e,
como nio poderia ser diferente, eempra apoiado pelos benehclános da andez, mUIIOS deles lambém áridos, mesquinhos e sórdidos.
A seca nonles!Jna, desde o lmpéno, to,___
um giBnde negócio. Ela garante o annquK&I.,IIO
parasdáno ele e l - da região e foillllece o eeu poder políbco, pois alo elas que hcleram os
programes de distnbuiÇão de alina- e de , _
de trabefho. l.allthwiiiOS dos açudes e ele alguns
programes hídncos que acabaram por baneliclar
nas diralamenta os grandes proplllllinos de """"'
quase todos eles pollbcos ele prastigKI e cm:undantes dos poderaa estadual e nacional.

-lOS

Por vánas ocasillN vanos a esra

trtx.. ,...

clamar do governo politicas pllblicss para o Nordes
te, acopfadas a um programa sólido ele d-nvalvlmento r&giOn8l integrado. Tal aspecto, clelinido na
ConsbluiÇêo, tem sido ignorado pslo corlfiii'IIO das
geslóes que se sucac1em no Palécio do Planallo, e
com FHC nio é diferente. Para os homens do poder
paAICB que deeenvolvlmento constdu1 priVIlégio do
Centro-Sul, cabendo aos non1es11.- o papel coadjuvante ele pénas da nação. Ora, o Nordesla é o bar·
ço cuftural do Brasil e não é problema para o eeu lu·
tum; pode ser soluÇio.
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Corno costumo afirmar, o Nordeste não -lia
pohllcas compa11118tonas Ela quer e lutar6 para
estar a frente do deeenvolwnanto. pDIS 18jjne todos
os elementos para 8SSIIn se colocar tem ..-do,
lntellgênc!B, cnatMdacle e coragem para i..,.....r e
trabalhar.
Porém, quando o Nordeste I'I!IVIndica o seu
lugar no concerto da nação ale tem conscllncia
qua necesSita enlrentar o seu drama hldrlco, menos por e-.sez e falte de égua , o que é IUI. a
mms por problemas de planef8mento a II'EWIO·
D1sponib1hzar recuraoa hldricos é uma queatflo as·
tratégiCB para o Nordeste a, consequa.-mt,
para o Brasil
maiS

Os nllrneros amparam a

nossa anáiae.

~

te lavantemanto efatuado pela Comunidade Solidána, por exemplo, aponla para a e>astêucia am lado o
Bras11 de uma populaçio Indigente de &p1011i11 1 ~·
mente 6 milhões de pasaoas. Em nllmeiOS ab8olutDs
ala se concentra em murncipms no Carlllo-Sul, porém no Nordeste se apraaenta ele forma cruel. EnquariiO os l'ldigantle, nas Cld811es ._logede• do
Centro-Sul, 1epreeantam cen:a ele 25 p o r - da
populaçio em méda, noa MuniCípiOS do Nordeate a
sua palllclp&Ção sobe a alá 70 porcento.

conta-..

Por
rnlmaros ~ lnalalada a seca os a1a1tos alo clevestedoras e a lama na
área rul'al e em algumas Cld811es passa a urna
con.qiiêncla 111111dlala. O raaullado ele todo deacelab10 pode ser obsetvedo -a ato por - emblamáiiCO - noa pa&$11lilllos da rnonalidada infanlll.
Metimo eslando em quadll> ela no Nordaàt _,..
tra- em tomo ele 60 por cada 1000 c:n8IIÇ8a naacidas, contra 25 no Sudeste e 45 para o 81111111 como
um todo.
Enfranter o drama da seca, como todoa sebe-

moa, não pode ser obra da demagogia a ,.... IBnl
soli IÇêo a curto prazo. Para se implantar pllljatas dalinitivol de ~IIIÇáo da racuraoa hldllcoa no
Nonleate S8llo
válloa anos da ,_.._
mantos contl..- e 11om g&l8nCIBmiiiiiD. Em OUiraS
palavras, - - ele um pacto que nllo aolra
desconbnuldade em razio da allaraçio do comando
na política nacional Só com daleiiiil__.,. pocleramos daalruir os pilai8S da lndllaiJja dll abnndo uma nove ara ele piOSJliKidade para oa nas
de 40 m~lhélaa ele nonleatinos.
Mais que em q1•lqnar OUira lllgiio bnla"l&la,
os racuiSOS hldncoa davam ser traladoa um
bem 8IICIIS&O. Pelos par6metlos de Orp~liuçlo
Mund1al de SaiXIe. que asiJme como ideal a Nlaçlo

...-.nos
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de 2.000 rneiTOs cubicos de água por habitante. no
Nordeste so f~eanam ac1ma desta classifiCaÇão os
estados do Maranhão, Ceará. PIBuí e Bahla. Abaixo.
estanam Rio Grande do Norte (1781 ). Alagoas
(1751), Sei!IIPI! (1743), Paraíba (1437) e Pernambuco (1320). Como se vê, a equalização dos recursos
hídncos no Nordesta deve envolver todos os estados e niio apenas alguns deles.
A nosso ver, o pnncopal prqe~D para consolidar
uma elic18111e polibca de recursos hídncos no Nordeste passa pela ICiéiB da transposiÇão de águas de
grandes nos, entre eles o Siio FranciSCO. Com a lniCIBI!Va, a uma vazão de 70 metros cúbicos por segundo, segundo Informações técniCaS, podemos pereniZBI" nas de 2100 quilõmetros de nos da leito
seco, possibilitando a criação de novos reeervatónos
e a adoção de outros procedimentos de estocagem
de água, benefiCiando dnetamente cerca de 6 milhõ-

es da pessoas.
E 11111111: a transposiÇão, na forma como esta
sendo

nnag~nada, ser~a

de 330 mi

sufiCiente para 1mgar ITIBIS

'-res. gerando só na agncultura apro-

XImadamente 1,2 mdhiio de novos empregos. As
obras, que se arrastariam pelo menos até 2004, demandenam outros 50 mil postos de lnlbalho.
Conforme antec!pOu a Folha de S.PHio, técniCOS envolvidos na diSCussão esbmam que a transposiÇão das águas do Siio Francosco custana no máXImo 2 bdhões de dólares, uma quanba 1msona
quando se leva em consideração que somente com
lta1p11 foram gastos 18 bilhões e que por causa da
seca o governo desembolsa com programas emergenaais CBR:a de 1 blhiio de rBaiS por ano. Dados
mdam que de 75 a 87 o poder público federal, só
com frentes de trabalho nos estados onde a Codevasl alua, IIM!SIIU 10 bilhões de 1'8111S.
É importante acentuar que com a captação de
70 metros Cllbicos por segundo, apenas 3 por -mJ
da vazão do Siio FIBn9JSCO seP!IRI deslocados, com

-~-

. ---

hldralétncas
um atgumento mudo utiliZado pelos opositores da
A transposiÇão
águas, se na época de Dom
Pedro era qu1mera de engenheiros criativos, hoje é
uma possibilidade à altura de qualquer nação com
grau razoável de desenvolvimento. Fo1 por este expediente que a CaldómiB se transfonnou em grande
produtor amencano e que Israel, rabrando água do
Lago de Tileriades, assombrou o mundo com suas
realizações E lembra..- de um fato· na Caldóm1a
há uma praapdação de 220 milímetros de água/ano,
contra 600 no Nordeste.
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Se defendemos a transposiÇão. também eXIgi·
mos que ela so se real1ze apos profundos estudos
técnicos a uma ngorosa análise do Impacto ambiental. Afllllll, ternos 1ntellgênc1a, 1nlormaçóas e aparato
tecnológiCO para 1mped1r que uma 1n1C1Bilva de tal
envergadura se translonne em desastre ecológ1co,
comprometendo 1nterassas de gerações vrndouras.
A transposiÇão. no futuro também podendo acessar
águas do Tocantins, deve ser o resultado de uma
açio séna, polfta e tecmcarnente.
Além da transposiÇão. outras 1ruc:IBilvas devem
ser colocadas em prática, de forma ampla, corno os
processos de dessalmlzaçiio dos nossos Inúmeros
açudes para utiiiZBÇão na agncultura 1mgeda, no
consumo arnmal e no abastecnnento de água para
as Cidades, e de obleriÇão de água sublenãnea. sobretudo onde os lençóiS freátiCOS siio abundantes
A par de tudo ISSO, toma-se necessãna uma
polftiCB rigorosa de gerenciBmBnto das águas acumuladas, IIOfB voltadas para atender grandes pecuanstas da ragliio, portanto subtraídas da 111111ona da
população.
Além da questiio hidnca, convém n!SSaltar que
o uso de tecnologias desenvolvidas pelO nosso Instituto de pesquiSB Embrapa se sobr&SSBI para a agropecuána no sem-ándo. menosprezado pela falta da
apo10 e de politicas de extensão. Acresce ainda a
discnmnaçiio que sempre houve nos finariCIBmentos
pllblicos para a agncultura e a pecuáns da região e
que em momentos corno esse se tomam até cnmlnosos. o exemplo gntante é o Programa NaCioAal de
Fortalecimento da Agncultura Famll~ar- PRONAF -,
quando destma maJS de doiS terços dos recursos
pravrstos para as regl6es Sul e Sudests. Parace óbvio que ISSO é fruto da maior organizaçio e poder de
pressão dos produtores dessas regKias, mas também de VISão leci mática e merarnents mercadológiCil. predominante no governo federal, equiVOCada
sempre e, nesse momento, repilo, até cnmnosa.
Aqueles que sempre se benefiCiaram do solnmento do povo noldestino certamente estilO à prafta para tirar proveitO de qualquer prqato que se
que1ra duradouro para a ragliio. Nesse sentido, o
planejamento de recursos hídricos que propomos, e
que mclu1 a transpOSIÇão, deve mcorporar praocupaç6es também de ordem fundiária. Há que se proceder e uma profunda reestruturação fundlána, desapropnando com base no valor de declaração para
fins da CObrança do ITFI Iodas as areas cont1guas
aos leitoS dos nos sob Intervenção e adJ&CênciBS
dos etu&IS e de futuros açudes e reservatónos. Se o
govemo niio adotar tal procedimento, a especulação
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na região será avassaladora, resultando em diflcul·
dades amda marores para a marona da população.
Por orresponsablbdade do poder públioo, maiS
uma vez acompanhamos o sofnmento dos noodesllnos. Segundo dados publocados pela revosta Veja,
ela abnge 1209 munocopoos e 18 molhões de pessoas,
das quaos 1o l'llllhões na zona ruoal. Os números são
aonda maos catastrófiCOS: a seca assola urna area supenor a três vezes o estado de São Paulo, destruiU
ate agora 57 por cento da safra, gerando PI"IIJUizos
de quase 5 bilhões, equovalendo 5 por cento do PIB
regronal Como 8 molhões de pessoas têm oenda de
no máxorno rneoo salano minorno (e muotos não têm
renda nenhuma), IIi dá para analisar a domensão da
tragedoa SOCial da seca de 1998, CUiOS eledos, na
melhor das hopoteses, só sanam superados a partir
de jUlho do proxorno ano, isto se chover no periodo
J&nelro·fevereoro próxorno.
Conforme acentuou a próproa revosta, a fome
nordesbna rlão assume o carater de urna Boafra.
Entretanto, a fome campeoa na regoão, tomando-se
um escândalo para um pais que fala em ocupar
uma cadeooa no Conselho de Segurança da ONU e
que é detentor de tantos recursos naturaos e tec·
nológocos.
Nesse ponto, gostariamos de anatosar o fen6·
rneno dos saques. lnfelozmente, eles foram pobtozados pelo presidente da Republoca e omcoabVas
desesperadoras, mesmo que também utohzadas
equovocadamente por alguns movomentos de es·
querda, estio sendo transformadas pelo govemo
corno caso de policoa quando e emonentemente so·
coai. Não se resolve o drama da seca com saques,
até porque em algumas sotuações podem descam·
bar para o maos mesquonho bandotosrno. mas para
uma grande rnaoona dos que passam fome é a linoca altemabVa d1sponovel. Aloas, alternatova a que
oeoorrem há décadas e que nunca antes foi tratada
corno caso de poticoa.
Não desconhecamos algumas medidas adota·
das pelo governo e que guardam ralação com soluções emergencoaos para a problemática da seca e,
entre elas, está a açio da Comunodade Solodllna.
Aliás, onstalado o doama da seca, sena orumagonável
não se adolar medodas emergencoaos ou pallllbvaS.
Mas corno sempre, no fundamentei, as oniCIIIIovas do
governo não corweguoram saor do velho esq_. tão
do agrado dos cOlOnels nordesbnOS. Goande parte
dos quase 3 bilhões que o govemo gastou com
obras de combale a seca certamente contnbuou para
a contonuodade do mando polibco das velhas obgarqwas, quando não para engordar, e multo, as contas

daqueles que sempre lucram com a mosena dos outros.
Esta na hora de parar de culpar a natureza pelo
drama da seca no Noodeste. Vamos deooar em paz o
El Niiio. h0j8 tão satanozado, e agor orudando as estruturas da oegoão como homens pubhcos que sonham
com uma nação maos prospera. No lugar das lágm1as
fingidas dos homens do poder, o Nordeste quer smplesmente manetar e usulruor da agua que tem, da que
cao, se deposita e corre sobra o seu solo.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO) -Sr
Presidente, S.... e Srs Senadoras, o Estado de
Rondônoa - que tenho a honra de representar - tem
ongem na mogração de trabalhadoras ruraos na década de 70, quando a mecanozação da agncultura, e o
financoamento da formação de grandeS propnedades
para o cuttM> da SOJB, provocaram um verdadeiro
êxodo rural no oeste do Paraná. Senta Catanna, e
Rio Grande do Sul
Na ocasoão, empresãnos onteressadas na aquo·
soção das pequenas propnedades promoveram a omplantação de prof8!os de colonização no Terrilóno
Federal de RondOnoa. para absorver este col'dlgente
populacoonat.
Estes empresános promovoam a omplemente-

ção daquela pollbca agrícola que onteressava à exportação, necessároa à captação de dolares para o
equollbno da balança de pagamentos

Aquele caudal de rnogram. do oeste do Paraná
foo engrossado com outros trabalhadonos sem ten:as.
Então, o Governo Federal assumou o pnx:esao

de colonozação na região, omplantando dove.- proJBIOS atraves do lnsbluto Nacoonal de Colorvzação e
Reforma Agrária.
Ao longo de uma década estes projeiOS atrai·
ram trabalhadores sem terras de todo o aras•. nata·
damente de Santa Catanna, Roo Grande do Sul. oeste de Sio Paulo, Esplnto Santo. Minas GeraiS,
GOiás, -Mate-Grosso. e também da Balua.
Estes trabalhadores concentlliVIInHIS nu pn:uamodades das sedes dos projStos de colonzação, até
serem -'adoe, dando ongem a novas Cidades

Na realidade, eu e monha famnoa vovemos este
processo

Tambem chegaram comercoantes e trabalhado·
res ulbanos de todo o Brasil, além dos luncronanos
publocos. de forma que em 1O anos. na década de
70, a populaÇão de Rondõnoa foo elevada de 1DO moi
a 1 molhão de habotantes, e seus 2 munocopoos foram
desdobrados em maos de 10 munocipoos.
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O Estado fo1 então cnado. em 1981. e nasceu
em franco progresso, com fundamento na extração
da made11a para f1ns mdustna•s. e em linhas de creddo que financiavam a conversão de florestas em
áreas de agnr:ullura e pastagem
Paralelamente, desenvolveu-se um programa
do Banco Mundial, o Polonoroeste, para Implementar a Infra-estrutura v1ana, de energ1a, e de •ntenonzação dos equipamentos urbanos nas areas de
colonizaçãO
No emanto, em meados daquela década, as
bases do desenvoiVImerdo reg1onal foram duramente
atacadas
De um lado, a politica de JUros altamerde subs•dlalla que formou as propnedades rura1s no restante
do Brasd, chegou ao l1m, ames que a mira-estrutura
produt•va fosse Implementada nas propnedades ruraiS de Rondõma, que estavam em formação
De outro lado, a comun1dade 1rdemac10nal passou a ex1g11 a Implementação da legislação amb•en·
tal para a preservação das florestas na Amazõn1a
Esta leg•slação não considerava, e ainda hoJB
não cons1dera, a diVf!rsldade e as pecullandades reg•onaiS
Ass1m, o Polonoroeste fo• substduído pelo Planaftoro, f1nanc1ado pelo Banco Mund1al para a cnação e demarcação de reservas Indígenas e reservas
florestaiS, e compra de VIaturas, e pagamerdo de
d1ánas para a f•scal•zação ambiental.
As l1nhas de créddo para a conversão de florestas em áreas de exploração agrícola foram cerceadas.
A atMdade exllallva da madeira, e a ~ndústna
do setor, passou a ser Intensamente fiscalizada e repnmlda, e passou-se a ex1g11 o certificado de regulandade ambiental para a liberação de qualquer f•nanc•amerdo rural.
Este certdiCadO 10 e expedido se 50 % da propnadade for conslllu~·a por reserva florestal, o que
118 realidade não ma exiStia na ma•ona das propnedades, fonnadas pe
lotes de 100 hectares d1stnbu1dos pelo Incra, qu a1nda nos pnme1ros anos tinham sido desmatad s para se obter o documento
de propnedade
Neste contexto, cumpnndo comprom1sso de
campanha, ao assumr meu mandato de senador eu
apresente• PrOJetO para autonzar o corte raso das
florestas em areas seleCionadas pelo zoneamento
agro-ecológiCO para uso aHernatiVO, ou seja, em
areas aonde a le1 do :roneamento agro-ecologiCO admrte a agncuHura. e a pecuana
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Em Rondõma JS ex1ste esse zoneamento.
Inove• propondo que a reserva florestal legal,
em área equiValente a area dest•nada a agncuHura
ou pecuana, fosse adm111da em outra propnedade,
contígua ou não. e facultando ao Estado assumir
esta obngação com as reservas floresta•s exiStentes,
para compensar as areas Já convert•das em areas
agrícolas em ProJ&tOS de Colomzação
Meu objeiiVO lo1 assegurar o m1mmo de SO"'o
do temtóno da Amazônia em reservas florestais,
possibilitando a regulanzação ambiental dos produtores rura1s que estão Impedidos de acessarem linhas de creddo em programas of•c•a•s. porque suas
propnedades apresentam ma•s do que 50% da área
desmaiada.
O prOJetO lambem t1nha o ob)el•vo de ot1m1zar
os 1nves11mentos publlcos em estradas e redes de
d•stnbulção de energia eletnca, poss1bll1tando a1nda
o desenvolvimento de atiVIdades econõmiCas que
são capazes de absorverem parte do cont1gente de
desempregados que hOJe perambulam pelas estradas e penfenas urbanas do Bras11.
Mas o ProJSIO não chegou a bom termo.
A Com•ssão de Assuntos Econõm1cos deliberou seu arquiVamento, acolhendo parecer emdldo
pelo M1n1steno do Me1o Amb1ente, que alega const•tulr objet1vo da politiCa ambiental brasileira garantir
que em cada propnedade rural da Amazõn~a se1a
mantida uma cobenura florestal s1gnd•cat1Va.
Quero reg•strar que o Ilustre Senador Cout1nho
Jorge, que 1a fo1 MiniStro dessa Pasta, d1scut1ndo a
rnaténa de•xou registrado que esta politiCa e InVIável,
porque não ha como f•scal•zar cada propnedade, e
que sena oportuno sua subStitUição por outra VISão,
aonde as reservas fossem asseguradas por bac1as
hldrograflcas, ou mx:rorreg1ões, e não por propnedades.
Desta forma, oponunamente, acreddo que a
matena voHara a ser d1scut1da nesta Casa, esperando que então ha)a soberania, e não previa submissão a parecer de orgão do ExecutiVo.
Sr Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, até lá,
a1nda sobre o mesmo assunto, tem uma outra maténa que pretendo trazer a deliberação
A legislação aluai prevê que na Amazõma seJ8
mantida como reserva ou 50".1. da propnedade. ou
80% da propriedade, dependendo da exiStência ou
não de zonearnento agro-ecolog•co
Nas regiÕes de cerrado em todo o Brasil, 20"/o,
e no leste mend1onal. no sul, e centro oeste, 20%
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ISID 6 o que as1á dosposto no códogo florestal e
medodas provisórias conexas.
Mas na maoona das propnedades ruraos produllvas, em qualquer parte do Brasd, estes lomiMs nio
são venfocados.
Por esta razão a lei agncola - a lao 8 171 de
1991, pnMI que desde 1990 o propnetáno rural promova a recomposoçAo da raserva floram! , mediania
planbo, a cada ano, de palo menos um tmla avos da
área total para complementar a 18Mrva.
Ocorre que as normas para este rafloraslllnWnto aonda não foram &dotadas pelo ExecutM>.
Por outro lado, e certo que a reposiÇAo florestal obngatõna a quem consome produtos florestaiS, não está sendo admotlda se realizada nastaa
áreas, aonde e prevosta a recomposiÇão da raserva florestal.
Isto me parace urna extrema e remalada tohca,
que deve ser cornglda.
Se alguém depende de reflorestar o que too
denubedo além do 1unte legal, para poder ter acaaso a fmancoamento que tome sua aiiVidade proc1uWa
no restante da propriedade, e alguém 18m que relloraslar para poder user o pmduto ongonado em ftol88laS. porque nio permdlr que este l8floreslamenlo
9818 realizado naquela área?
Uma nonna neste sentido resolvena o protllema dos prod- ruraos que esiAo sem acesao a
cnidoto porque suas propnedades foram desmaiadas
além do hmlle, e AISOiveria o problema dos medelraros que precosam de áreas para promover o lllllol88tamento que COIT4J8I1II8 a maténa pnme Ublizada am
suas aiMdades aconõnucas.
Assim, quero entacopar que 110U encaminhar
proposoção -sentido, e espeta-que este proposoção nio S&J& somplasmenle 181811ada porque cõiilill.roa as normas do lbama, mas mereça a ateroç6o e
disco ISSio devida dasta Casa.
Afinal, quem 18m o poder ongonino de . _ , .
somos nõs, e se for para se submeter ao que o Executovo acha, nio priiCIBB da illGillêo ICI8 do Poder Legosla!M>
MultO obngado

O SR. PRESIDEifTE (Antonio Carlos V~)
- Nada maos havando a !ralar. a PI8Sidêncoa va1 encenar os trabalhos. lembrando às Senhoras e Senhoras SenadoNs que constara da MSsão delibelaIMI ordonána de amanhA, a reslozar-se às 1o horas,
a seguonte

---

________
M~AI~O~DE!W8

ORDEM DO DIA

-lPROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 18, DE 1998
(Em oegome da urgêncoa. nos tannos do
art. 336, b, do Regomento lntemo)
Discussão. em tumo únoco, do Prqato de 1...eo
de Cêmara n• 18, de 1998 (n• 4 439198, na Caa da
origem), que denomina •Aeroporto lntemacoonal Deputado Luis Eduardo Magalhães" o Aeroporto lnlarnacoonal da Cidade de Salvador, Estado da Behoa.
tendo
Parecer sob n" 314, de 1998, da Comossão de
Constotuoção. Justoça e Codadanoa. Relator: Seuador
Romeu Tuma, favoravel. com as Emendas n"s 1 a
3-<:CJ. da redação. que apresenta.
(Poderio ser oiM!Codas emendas até o encerramento da doscussão )

-2PAOJETO DE RESOLUÇÃO N" 56, DE 1998
(Em oegome de urgãncoa. nos tennos do
art. 336, b, do Regomento lntemo)

·

Discussão, em tumo unoco, do ProJ&Io de Resolução n• 56, da 1998 (apresentado pela Conuasio de Assuntos Econõrmcos corno concluslo de
seu Parecer n• 294, de 1998, Relator: Senador V~
son Klemilbong, com voto contráno do Senador
Lauro Campoe), que autonza o Estado da Minas
Geraos a contratar operação de refonancoamento de
dlvodas mobohária e contratual do Estado, consubstanciadas no contrato de confossAo, promessa de
assunção, consolodação e relonancoamento de dlvodas, celebrado com a UniA<>. em 18 de tev.raoro
de 1998, com base no protocolo de acordo formado
entre a Unoio e o Govemo do Estado de Minas
. _GeraJs, no imbdo do Programa de Apooo à Reestiilturaçio e ao A1uste Foscai do Estados, no valor
de onze bilhões, Oitocentos e vonte e sete milhlles,
quonhentos e quaranta moi, duzentos e ooto 1111118 e
noventa e doos centavos.
(Poderio ser olerac:odas emendas até o ancerramento da diSCIISSiO)

-3PAOJETO DE RESOLUÇÃO N" 51, DE 1998
(Em regome de urgêncoa, nos termos do
art. 336, b, do Regomenlo lntemo)
Doscussão, em tumo unoco. do ProJ810 de Resolução n• 57, de 1998 (apresentado pela Comlesio de Assuntos Econõmocos como c:onclu86o de
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seu Parecer n• 295, de 1998, Relator. Senador Volaon Kleonubong, com voto contrano do Senador Lauro Campos), que autoriza o Estado de Minas Geraos
a contratar operação de credrto consubstancoada no
contrato de Abertura de Crédoto e de Compra e Venda de Atovos celebrado entre a União, o Estado de
Monas Geraos, o Banco do Estado de Monas GeraosBEMGE. o Banco de Desenvolvomento de Minas Geraos SIA- BDMG e a Caoxa Econõmoca do Estado de
Monas Geraos S/A - MINASCAIXA, nos termos do
dosposto na Medoda Provosõna n• 1.654-23, de
15.4.98, no ãmbrto do Programa de Apooo à Reestruturação e ao AJuste Foscai dos Estados, no valor total
de quatro bilhões, trezentos e quarenta e quatro molhões, trezentos e tnnta e se os moi reaos.
(Podeoão ser oferecidas emendas até o encerramento da doscussão)

-4PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" 2, DE 1995
(Tramotando em conJunto oom as
Propostas de Emenda à ConstituiÇão
n's 3 e 10, de 1995; 18 e 34, de 1997;
9,12. 13 e 14, de 1998)
Teoceoro doa de discussão. em pnmeoro turno,
da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n" 2, de
1995, tendo como pnmeoro 111gnatáno o Senador Ronaldo Cunha Lma, que aHera dosposotovos que mencoane da Constotuoção Federal (omunodade parlamentar:), tendo
Parecer, sob n" 283, de 1998, da Comssão de
Constotuoção, Justoça e Codadanoa, Relator: Senador
José Fogaça, favorável, nos tennos da Emenda n•
1-CCJ (subsblubvo) que apresenta.

-5PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 3, DE 1995
(Tramrtando em conJunto com as Propostas
de Emenda à Constrtuoção n's 2 e 1O, de 1995;
18 e 34, de 1997, 12. 13 e 14, de 1998)

e.

Teoceoro doa de d._,ussão, em pnmeoro tumo,
da Proposta de Emenba à Constrtuoção n• 3, de
1995, tendo oomo pnm.loro sognatano o Senador Pedro Simon, que aHera o art. 53 da Consbluoção Fedelili [IIIUIIdade parlamentar).

-&PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 10, DE 1995
(Tramrtando em conJunto com as Propostas
de Emenda a ConstituiÇãO n"s 2 e 3, de 1995;
18 e 34, de 1997, 9, 12. 13 e 14, de 1998)
Teoceoro doa de discossão, em pnmeiro tumo.
da Proposta de Emenda à Constrtuoção n" 1O, de
1995, lendo como pnmetro sognatáno o Senador Ney
Suassuna, que aHera dosposlllvos que mencoona da
Constotuoção Federal (imunidade parlamentar:).

-7PROPOSTADEEMENDAÀ
CONSTITUIÇÃO N" 18, DE 1997
(Tramlando em COIIJUnto com as Propostas de
Emenda à Constrtuição nOS 2, 3 e 1O, de 1995;
34, de 1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998)
Teoceoro doa de discussão. em pnmeiro tumo,
da Proposta de Emenda a ConstituiÇão n" 18, de
1997, tendo como pnmetm signatároo o Senador Ronaldo Cunha Lima, que aHera a redação da alínea
"d" do oncoso XXXVIII do aJt. 5" da ConstituiÇão Federal (omunodade parlamentar).

-·-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 34, DE 1997
(Tramtando em COfllunlo com as Propostas
de Emenda à Constduoção n"s 2, 3 e 1 de 1995;
18, de 1997; 9, 12, 13 e 14, de 1998)

o.

Ten:eoro doa de discussão, em pnmeoro turno,
da Proposta de Emenda à Consbtuoção n" 34, de
1997, tendo como primeom signalároo o Senador
Carlos Wolson, que altera o art. 55 da Constrtuoção
Federal (nnunodade parlamentar).

-·-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 9, DE 1998
(Tramrtando em conJunto com as Propostas
de Emenda à Conslituoção n"s 2, 3 e 1o, de 1995;
18 e 34, de 1997; 12, 13 e 14, de 1998)
Teoceoro doa de dscussão. em pnmeoro turno,
da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n• 9, de
1998, tendo como pnmeom 111gnaléno o Senador
José Sena, que altera o art. 53 da Conaliluoção Federal, que dispõe sobns a nnunodade ~-
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-lOPROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" 12, DE 1998
(Trarnnando em COfljunto com as Propostas
de Emenda à ConSblu1ção n"s 2, 3 e 1O, de 1995;
18 e 34, de 1997, 9, 13 e 14, de 1998)
Terceno d1a de diSCUssão, em pnme1ro tumo.
da Proposta de Emenda a Constllulção n• 12, de
1998, tendo como pnme1ro s1gnatáno o Senador Bernardo Cabral, que acrescenta paragrafo ao art. 53
da ConstlluiÇáo Federal e dá outras piOV1dênc1as
(1mumdade parlamentar)

-11PROPOSTA OE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N" 13, DE 1998
(Tram~ando em conJunto com as Propostas
de Emenda à ConSblu1çio n"s 2, 3 e 1O, de 1995,
18 e 34, de 1997; 9, 12 e 14, de 1998)
Terce1ro d1a de discussão, em pnmetro turno.
da Proposta de Emenda à ConSbiUIÇão n• 13, de
1998, tendo como pnme1ro s~gnalano o Senador Bernardo Cabral, que dá nova radação aos §§ 2" e 3°
do art. 55 da ConstJtuição Federal e dá outras PIOVI·
dênci8S (Imunidade parlamentar)
-12PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N°14, DE 1998
(Trammndo em con1unto com as Propostas
de Emenda à ConstitUIÇão n"s 2, 3 e 10. de 1995;
18 e 34, de 1997, 9, 12 e 13, de 1998)
Terce1ro diB de d•saiSSão, em pnmetro turno,
da Proposta de Emenda à Const~IÇio n" 14, de
1998, tendo corno pnmetro s1gnatano o Senador
Odaar Soaras. que altera o § 1° do art 53 da Constituição Federal, de modo a restnng1r apenas aos cn, _ de calúma, IIIJÚn& e difamação a 8XIgãncla de
autonzação das respec!IVaS Casas para o IUigamento de par1amentarpelo STF.

-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO
N"2, DE 1998
DISCUssão. em tumo úniCO, do Projeto de Decreto LegiSiabvo n• 2. de 1998 (n" 29195, na Clmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acoldo sobre
a Construção e Ubllzação de um PrédiO para a Ampliação daS lnsralações da Embaixada do Brasol em
Luanda e para Hab~o dos Func~onános OlplomaIICOs, TecntCOS e Adm1n1StratNOs, celebrado entra o

Govemo da Republica Federat1va do Brasil e o Governo da Republica Popular de Angola, em 28 de 18·
ne1ro de 1989, tendo
Parecer favoravel, sob n• 262, de 1998, da Comissão de Relações Extenores e Defesa Nac10fiBI,
Relatora: Senadora Bened~a da S1lva
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 10, DE 1998
Discussão. em tumo úniCo do Proteto de Decreto LegiSiatNO n• 10, de 1998 (n" 581197, na Clmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção lntemacaonal sobre Preparo, Resposta e
Cooperação em Caso de PoluiÇãO por Óleo, 1990,
concluída em Londres, em 30 de novembro de 1990,
tendo
Parecer favorável, sob n• 263, de 1998, da ComiSsão de Relações Extenoras e Defesa NIICICIIIBl,
Relator Senador Bernardo Cabral

-ISPROJETO DE DECRETO L.EGISLATlVO
N" 16, DE 1998

DISCUssão, em turno uniCO, do Pn:Jteto de Decreto LegiSiabvo n• 16. de 1998 (n° 583197, na CAmara dos Deputados), que aprova o texto modlficaiJ..
vo ao ConvêniO ConsbtutNO do Banco Alncano de
Desenvolvimento,
aprovado
pela
Resolução
BIBGI97/05tendo
Parecer favorável, sob n• 264, de 1998, da ComiSsão de Relações Extenores e Defesa NIICICIIIBl,
Relator Senador Abdi&S NasCimento.

-tiPROJETO DE RESOLUÇÃO N" 25, DE 1997
D1scussão, em turno uniCo, do Proreto de Resolução n° 25, de 1997, de auto na do Senador Coubnho Jorge, que altera a denominação e a estrutura
da Consullona de On;arnentos e dá outras piOVIdênCIBS, tendo
Pareceras sob n"s 251 e 252, de 1998, das ComiSsões

-de Constrtu1ção, Jusbça e CldadaniB, ~r:
Senador Jose Eduardo Outra. lavoravel ao Projlllo e
a Emenda n• 1-Pien; e
- Dlratora, Relator Senador Ronaldo Cunha
L1ma, favorável nos tennos da Emenda n• 2-CDtr
(subst~tNO), que apresenta
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-17REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
LEI DO SENADO N" 142, DE 1995
Discussão, em turno ún1co. da ledação f1nal
(apresentada pela Conissão D1retora como conclusão de seu parecer n• 289, de 1998, Relatora Senadora Jún1a Manse), do Projeto de Le1 do Senado n•
142, de 1995, de autona do Senador Osmar 018S,
que ena o Programa de Estímulo ao Pnme1ro Emprego - PEPE e dá outras provu:lliiiCias.

-18REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N9 28, DE 1998
DISCussão. em turno úniCO, da ledação f1nal do
Protelo de Resolução n• 28, de 1998 (apresentada
pela Com1ssão D1retora como conclusão de seu Parecer n" 288. de 1998. Relatora: Senadora Júnl8 Manse). que autonza o Estiado do R1o Grande do Norte
a contratar operação dei ref1nanc~amento de sua diVIda, consubstanciada nd contrato de confiSSão, promessa de assunção. consolidação e refinanciamento
de dividas, celebrado com a União, em 26 de novembro de 1997, no ãmbdo do Programa de Apolo à
Reestruturação e ao Ajuste F1scal dos Estados

-19REQUERIMENTO N° 276, DE 1998
Votação, em turno úmco, do Requenmento n•
276, de 1998, do Senador José Eduardo Outra, soliCitando, nos tennos reg1menta1s, que o ProjetO de
Resolução n• 161, de 1997, de lniCIBtlva da Comissão de Serv1ços de Infra-Estrutura, que mocfdiCB o
Reg1mento Interno do Senado Federal. transformando a Com1ssão dei Serv1ços de Infra-Estrutura
em Com1ssão de Assuhtos Reg1ona1s, Infra-Estrutura e Me1o Ambiente, se1a encaminhado à Com1s-

são Especial cr1ada atraves do Requenmento n•
201 , de 1995, dest1nada a elaborar e apresentar
Projeto de Resolução reformando o Reg1mento lntemo

-20RECUERIMENTO N° 287, DE 1998·
Votação. em turno úniCO, do Requenmento n•
287. de 1998. do Senador Ramez Tebet, soliCitando.
nos tennos reg1ment81s, a tramrtação conjunta das
Propostas de Emenda a Constdulção n"s 7 e 8, de
1998, com as de n•s 15. 45, 49 e 51, de 1996, por
versarem sobre Idade de 1mputab1l1dade penal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Caltos Valadares)
- Está encerrada a sessão

(Levanta-se
mmutos.)

a sessão às 17 horas e 55

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES

27-5-98
QUIIrta-Fell"ll

1 Oh
11 h

-

15h30min -

Despacho Interno

Alm1rante Mauro Cesar Rodngues
Peretra, M1n1stro da Mannha
Sessão DehberatiVB. Ord1nàna do
Senado Federal

~22~4------------------------~AN~~~S~DO~==SENADOFED~E=RAL~~----------------~M=M~ODEI~B

Ata da sr- Sessão Deliberativa Ordinária
em 28 de maio de 1998
4A Sessão Legislativa Ordinária da SQ! Legislatura
PresidétlCia dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães. Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Uma e Carlos Patrocímo
ÀS 10 HORAS. ACHA/li-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdlas Naacmenlo - Anlanlo Cartas Magalhias
- Antonio Carlos Valadares - Artindo Porto - Artur
da Tavola - Belo Parga - Benedda da Silva - Bani
VtmiS - Carlos Bezena - Callos Pati'DCfmo - Callos
Wdson - Casildo Maldaner - Coubnho Jorge - DJBIma Beasa - Edison Lobão - Ék:10 Alvares - Elóo Por·
- Emília Femandas - Eptácro Catebtfra - Ernandes Amorim - Espendlão Amm - Francatmo P•
181ra - Geraldo Melo - Gilberto Mtranda - Gudherme
Palmana - Hugo Nllplllaio - lns Remndll - Jeffar_, Pêras - Joio Racha- Joel de HoUanda- Jonas
Ponhaoro - Jaaaphal Mannho - José Agnpono - Joeé
Alves - José Eduenlo - Joeé Eduardo Outra - Joeé
Fogaça - José Roberto Anuda - Joeé Saad - Júrw.
Mansa - Lauro Campoe - leomar Qulnlanolha Leonel Paova - Levy Doas - Lucidoo Portalla - LúciO
Alcântara - Lúdoo Coelho - Manna Solva - Mauro M'"
randa - Nabor Júnoor - Nay Suassuna - Oclacor Soares - Osmar Dias - Pedro Somon - Remez Tebet Rcbarto Requoão - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Loma - Teotomo Volala Fdho - Vtlson Kleonubong Well.,gton Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A llsla
de p.-nça acusa o compaAICimanto de 61 Srs.
Senadoces. l-llwwodo número nllgllla1tal, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Oeus, omcoarnos rooasos trabalhos.
O Sr 1° Secnlláno, Senador Rcnaldo Cunha
Loma, poocederã à lallura do Expedoente.

É lodo o seguinte:

ongem), de onocoatova do Supenor Tnbunal de Justiça,
que dispõe soble a reestruturação da Justoça Fedelal
de Pnmeoro Grau da 1° Região. e dá outras pravodêncoas. sancoonado e transformadc na Let n" 9.642,
de 25 da maoo de 1998.
(Sera ferta a deVIda
Cãmara das Deputados)

c:otrlllllll:ll à

PARECERES

PARECER N" 315, DE 1988

DI ComiAio. c-tltulçio, ,...._

ç. e~ 80bnla Mel rg n rt' 148,

de 1118, do s. •.._ Preeldatdli clil "-Pública, llllbtttetendo à eprove;io dos.nado Fede...., o do Sr. Ceirloe Alberto Rela de Paula, para Ministro TopdocloTST.

A Comissão de Constttuoção, JllllttÇa e Ctclildama, em votação secreta naabzada em 27-5-98 apracoando o relatónc apresentado pato Sr. Setalor
Francehroo Pel'lltra (em anexo ao paracer), sobnl a
Mensagem n• 148, de 1998. do Senhor P........,..
da Repúbloce, optna pela aprovaçlo da II80IIIa do
Senhor Carlos Alberto Reoa de Paula para . _ r o
c:8JgO de Mtnostoo Togado do Tnbunal Supenor do
Trabalho.
Sala das Comtasões, 27 de maoo de 1888.S.;•rdo C.lnl. PraaGente - A• !! 10 , ......
Relalor - Benl
Edfeon Labio - .,...._

v- -

a.-- Pedra Simon- Lúcio Alclt .... -

.....,_
_ , Hrea-José Edtterdo Dutra-Jo.e Fcg ; Arlindo Porto - BeiJo Parga - Efcfo
E•
perldlio Amin- AniDnfo

Afv--

c..ta. Valadaras

EXPEDIENTE

RELATÓRIO

MENSAGEM

Relator: Senador F...,_llno Pen1int
Vem ao exame desta Comossio mansagam do
Sr. Presodenta da Republoca. Fernando Hennqua
Cardoeo. submetendo ao Senado Federal, na forma
da Constttuoção (art 52, inciSO III, alínea a, combinado com o art 111, paragrafo unoco) a ondocaçio do

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

N" 165, de 1988 (n" 616198. na ongem). de 25
do corrente, resbluondo autógrafos do ProJBIO de L.et
da Câmara n• 18, de 1997 (n• 4.797194, na Casa de
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nome do Dr. Carlos Alberto Reos de Paula. para o
cargo de M1mstro do Tnbunal Supenor do Trabalho.
Cumculo do 1nd1cado, anexado ao processo,
demonstra exaustivamente que o Dr. Carlos Alberto
reune as condiÇÕes necessanas ao exerc1c1o da
honrosa função
Sua expenênc1a profiSSional, tanto no exercíciO
de funções públiCaS na área da JUsbÇa trabalhista,
como na a!Mdade de advogado e de professor, o
credencia a um excelente desempenho no coleg1ado
do Tnbunal Supenor do Trabalho.
Em face da competêncl8 pnvabVa do Senado
Federal para aprovar a escolha de MiniStro do Tnbunal Supenor do Trabalho, e considerando os méntos
do IndiCado, meu VOIO á pela aprovação da f'dlcaçiio.
Sala da Com1ssão, "Zl de maK> de 1998 - Bernardo Cabral, Presidente - Francellno Pen!i111, Relator

PARECER N" 316 DE 1998
Da Comillllão de c-tlluição, JustiP e C.....,ill, IIObre a lllenngom n" 1!6.
de 1998, do Sel•w Prnidente de República. submet&aclo à apran~ç:ãa do Senado Federal, o nome do Sr. Gelson
Wldo, pe111 llinlalrO Togado do TST.

de,._

A Comissão de COnstttuiÇão, Jus!Jça e Cldadanl8, em votação sec:E1zada em 27-5-98 apredo pelo Sr. Senador PeCiando o relatóno apre
dro S1mon (em anexo
parecer), sobre a Mensagem n• 156, de 1998, do Senhor Presidente da República, op~na pela aprovação da escolha do Senhor
Gelson de Azevedo pare exercer o cargo de M1rustro
Togado do Tribunal Supenor do Trabalho.
Sala das Comossães, , "Zl de n-.K> de 1998. Bernardo Cabnll, Presidente - Pedro Simon, Relator- Antonio Cerloe Valaderes- Eeperidiio Amln
- Dlelma
Lllclo Alcinlenl - F..-.-Jino
Pereira - ~ Nree - ...._.. Paiva- Joeé
Fogep - Artlndo PMm - R - Tume - Bani
Veraa- BeiJo Parge- Elcio Alvares.

a- -

RELATÓRIO
Relator: Senador ~ro Simon
1 Senado Fedentl, por 1ntennéd1o da Comissão de ConstttUição, Ju$t1Ça e Cidadania. e chamado
a se mamlestar sobre 1nd1C8Ção do Doutor Gelson
de Azevedo, JUiz Togado do Tribunal RegK>nal do
Trabalho da 4 1 Região, com sede em Porto AlegreRS, para compor o Trllunal Supenor do Trabalho,
no cargo de MiniStro Togado, na vaga decorrente da
aposentadona do MiniStro Manoel Mendes de Fre1-

a

tas e reservada a JUizes de carretra da magiStratura
trabalhista
2. A ConstttuiÇáo Federal ( art. 52, II1Ciso III, allnea a e art. 111, § 2' atnbu1 ao Senado Federal
competência pnvabVa para aprovar, pnM8IIIIInle e
por voto secreto, após arguiÇão públiCa, a escolhe
dos M1n1stros do Tnbunal Supenor do trabalho.
3. O art. 101, 1nc1so 11, ttem 9 do Raglnatto lntemo do Senado Federal, confere a esta Con
lo
competênca pare enut" parecer sobre ;. • lo -.; 5es deesa natureza, obedecendo ao nto pwiiiD no art. 383.
4. Consta, dos autos da mensagem em ...,.
- amparada nos arts.84, InciSO XIV e 111, IIICiso I e
§ 1° InciSO I da ConstttuiÇáo Federal-, o CUnlcululll
Vllae do IndiCado, em obediência ao prescrito na allnea a do art.383. do Regimento Interno.
S. Os dados pessoaiS IndiCam ser o Dr. Gemi
de Azevedo de nac10nal1dede biBSIIeira, natural de
Porto Alegre - RS, nascido em 11 de r-eiro de
1943, l11ho de Ojalma luiZ de Azevedo e Adelina Seguesio de Azevedo, residente à Rua Joio Abboll,
4151602 - Cep 90430-000-Porto Alegre- RS, partador da CaJIBira de Identidade RG-9002114'SS'SSF'Ifti

eCIC 019.137.439134
6. A Formeçlo Acadêm1ca do canclldaiD 1nclu1:
6.1. Cursos de graduação
6.1 1. Bacharelado em Ciênclaa Jurldicas e SoCIBIS, pela Umversldade Federal do Rio Grande do
Sul;
6.1.2. LICenciatura Plena em Filoeolia Puta,
pela UnNersldade Federal do Rio Grande do Sul.
6.2. Cursos de Pós-Graduação
6.2.1. Preparatóno ao "Doctoral d'Universll6"
em "Estrutura do Comportamento e Feuom•K>Iogla
da Percepção", na obra de Maunce Melleau Ponty,
como bolsista do Governo Francês, na "Facullé dei
Lettres et Saences HumaiiiBS" de Slrasbourg, Fian-

ça, 1967/1968.
6.3. Cursos de Extensio Universlléria
6.3.1 Metodologia de Ens1no Supenor
Universidade de Caxias do Sul
6.3.2. Responsabilidade Penal
Faculdade de D1retto da UnNersidede Federal
do Rio Grande do Sul
6.3.3. Curso de Atualização em Pro c easo CMI
Faculdade de D1retto da UniVersidade Federal
do AIO Grande do Sul
6.3.4 ClassdiCBÇáo dos Fatos Jurídicos
Faculdade de D1retto da Ponblíaa Unoversldade
CatóliCa do Rio Grande do Sul.
6 3.5 Curso sobre Procedimentos EllpeCIIIIS

ANAJS DO SENADO FEDERAL

226

Eacala Supenor da Magrstratura Nacional - R10
daJ6.3.6. 11 C"ICio de Estudas de Dinlilo do Trabalho
Eacala Nacoonal da Magostratura - Assnnaçãn
dos Maglalradas Brasllettaa- Dezambro da 1995.
7. A Expeo .. ICB PIUfilslonal do candldalo mcluc
7.1. ConcutBMPIJbbcos
7 .1.1. Pata Chata da Secratana da Jullla de
Cal cm çb e Julgamento do Tnbunal RegiOnal do
Tlllbello da 4" Região, cargo exercido da J8118110 da
11168 a maJO da 1976;
7.1.2. Pata JUIZ do Trabalho Substltu1o do Tnbunal Regional do Trabalho da 4° Região, tendo obtido o pnmaro lugar. Cargo 8X8ICido de 11"11110 de
1976 a aatelrllxo da 1960. Promovido a JuiZ do Traa.lho Pnlllldente, pelo c""rio de meAICimento;
7 .1.3. Pata Pralassor das diSCIPlinas da l..agla~ do Trabalho, lagiSiaçlo Social e D11ail0 AdmllliiiiiWIIIIO, da Faculdade da Economoa da Fundaçlo
Eclucaci«-1 da Regllo dos V"mhedos. Banto Gonçal- RS, !ando obtido o pnrneiro lugar.
7 .2. Calgos AIU8Imenle Ocupados
7 .2.1. Juiz do Tribunal RegiOnal do Trabalho da
4" Regilo
Pmrno<.ido por merac:imaniD.
7 .2.2. Ptul IICió' Tllular da Cadeira da Oilaillo
P~a
IIII do Trabalho, da Faculdade ela Dirallo da
Poulllfcia Univelsidacla Católrce do Rio Grande do

SuL
7.3.

Pa~

em CutSOS de

Pós-Grlldua-

'*' -7 .3.1.,..,.,
CorMdlldo
Cu1110 da Pós-Graduação em Recu11101

, . . . _ , da Faculclada da Ec:oncxru ela PonlllfCia
U!Mraid de Cakllica do Rio Grande do Sul;
7 .3.2. CW.O ela Póa-graduaçio em Racu11101
ttun.n., da Fundllçlo Galllllo Vugas;
7 .3.3. CU1110 ela Pós-Graduação em DiraiiD do
Tl'llbalho e Drnlilo Proc a 1111111 do Trabalho, da Uru-.dada L.ullalana do Brasil- RS.
7A. Calgl::aettuá'çdM'aBJbna• a s
7.4.1. AIIIIICI" da Juiz do Tribunal RegiOnal
do Trabalho ela 4" Região
7.4.2. Asaaaaar ela Procurador do trabalho IUfiID ao Trllunal Ragronal do Trabalho da 4° Raglla;
7.4.3. Prol ncr do Ccléglo Nonnal Govemador C8lllo Ranms - Jorrmlla - SC;
7.4.4. Ptul IIOf do lnstilulo Pni-UniverallllnoJoiiMIIa - SC;
7.4.5. Prolaaaor do Colégio de Apllceçio. da
UnMinlldade Federal do RIO Grande do Su~
7.4.6. Prolanor ela Fundaçio Educacronal da
Ragilo dos Vmhedos - BeniD Gonçalves - RS.
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7.4.7. Proleasor da "Ahance Frarrcerse•- Poria
Alegta-RS,
7.4.8. Proleasor da faculdade de Educação.
Clêncras e Lelras - Porto Alegta - RS.
7 4.9. Professor e Cocrdenador de Curso ele
Pós-Graduação em DitadO de Trabalho e Dira1IO
Processual de Trabalho, da Ponbficra UruversKiade
católrca do R10 Grande do Sul, em corwêno com a ,...
""' ISÇio de Magrstrados do Trabalho da 4" Regilo.
8. Entra os Trabalho Publicados, o candidato
enumera os segulllles:
8.1 PuniÇão e Aprendrzagem - publrcedo na
R . - Enfoque, da Faculdade Educeaonal doa V"rnhedos, Banto Gonçalves - RS;
8.2. P - AunculaiBI e AdiCIOII81 de lnaalubndacle - publrcedo na Ravrsta n" 1O do Tribunal

Regional do Trabalho da 4° RegrAo;
8.3 O Novo Praza ela PrescriÇão das Aç6as
Trabalhrstas- pubhcado na Ravlsta L Trlnov./88, EdiIDra LTr;
8.4. o Novo Praza ela Ptascriçlo das AçCies
Trabalhistas - publrcedo no Jomal de ComérCio ela
22-9-88, Porto Alegta - RS,
8.5. O Novo Praza de Prescnçio daa AçCies
Trabalhrllta - publrcedo na Revista Synlh u• ri' 9,
do Tribunal Regronal de Trabalho ela 2" Ragllo, SP.
8.6. A Nova Constllurçlo Federal e o Dirallo do
Trabalho- polblicado no "O ~ Cllllio" rf' 46,
Orgio lnlormatMI da Assnnação doa Daigeutes
Cnstãos ela
ela Porto Alegnt. ouiUbrQfllll;
8.7. Pericras JudiCIIIIS sobnl lnsalubncladã publrcedo no "O Emp_.,., Cnstão" rf' 47, Ólgio
InformatiVO da A•SOCiaÇio dos Dirigantea Crillllas
ela EmprMB de PoriD Alegta, novernbro-dezan
bro/89,
8.8. Representaçio e Subsblurçiio Pror
aual

e,.,_

por SmdiC8IO - publicado na RavJsta LTdmad91,
Edilora/l.Tr;
8.9. Liquidação e Execuçio Trabalhistas: Alte-

raçiles clacomlnlas da lei ,.,. 8.432192 - ptlblcedo
no Suple!Mnto Trabalhista n" 104192, Eddocall..Tr.
9 Ccmo Plllticrpeçiio em Ccngressos, Semnános, Enworbos, S.~ e Congêna~. o Dr. Gelsonde Azevedo enumera as segumtes:
9.1. Como palesttante
9.1.1. Jornada RegronaJ ela ProtessotaS de PnmeoroGrau
Fundação Educecronal da Região doa V"rnhedoa,1979,
9.1.2 11 Curso ele Aparlaçoamarm para Juizes
C 1e'Se'a5 da Justiça do Trabalho da 4• Ragão, 1979;
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9.1.3. Pa1nel sobre "Cond1c1onamentos Amb18nlaiS às Organ1zaçé!es: Aspectos pohtiCOS. lega1s,
mercadológiCOs e ecológiCOs" - como parte da unidade do "Curso de Espeaahzação em Adm1mstração
de Rcursos Humanos", na Fundação para o Oesenvohmnenlo de Recursos Humanos, da Secretana da
Adnunlstração do Estado do R10 Grande do Sul:
9.1 4. Encontro da Justiça do Trabalho, no Tribunal Reg10nal do Trabalho da 4 1 Reg1ão,
9.1.5. CIClo de Palestras sobre Di1811o do Trabalho· Tema "EspecifiCidades do D11erto Processual
do Trabalho", no lnstdulo dos Advogados TrabalhiStas? AssociBÇão Gaúcha dos Advogados Trabalhlstas,1985,
9.1.6. Fórum de Palestras sobre Di1811o do Trabalho: Tema "A Prova na JuSIIÇB do Trabalho", promoção da Rede Brasd Sul de ComuniCaÇões. 1985;
9.1.7. Painel sobre "A Greve", promovido pela
Ordem dos Advogados do Bras1VAssoCiação dos
Magistrados do Trabalho da 4 1 regliio/lnsllluto dos
Advogados do R10 Grande do SuVAssociBÇão Brasileira de Advogados TrabalhiSias/AssociBÇão Gaúcha
de Advogados Trabalhistas, 1986:
9 1.8. Pmnel sobre "Atualização do Débrto TrahobaloRftwlisla"" - Como IICB?", promoVIdo pela Associação
dos Advogados Trabalh1stas/lnsllluto dos Advogados do Rio Grande do Sul,1988;
9 1.9. 11 Fórum Bras11eiro da JuSIIÇ8 do Trabalho, promovido pelo Sindicato do ComéiCIO VareJista
de Veículos e Peças e Acessónos pare Veículos no
Estado do RIO Grande do Sul e Associação do Mag~ do Trabalho da 41 região, 1986,
9.1.10. S~10 sobre "A Empresa. o Trabalhador e a nova ~ção", promovido pela Federaçio das Associações
meiCIBJS do R10 Grande do
S._. e Associação
ICial de Porto Alegre - RS,
9.1.11. IV Joma a Gallcha de Medic1na do Trabalho e 11 Encontro
Pentos TrabalhiStas, proiTIOVIdo pelo Departamento de MediCina do Trabalho da
AssoCiação Médica do R1o Grande do Sul,1988;
9.1.12. Sermnário sobAJ "A Constrtulçáo e as
Novas Relações no Trabalho", promoVIdO pela Federação das lndllstnas do Estado do Rio Grande do
Sul,1988;
9.1.13. Sem1nário sobre "Novas Relações de
Trabalho", piOITIOVIdo pela Fundação para o Oesenvolvlmsnto de Recursos Humanos, da Secretana de
Recursos Humanos e Modernização Adm1mstrabVa
do Estado do R1o Grande do Sul, 1988;
9.1.14 Debate sobre "ConquiStas SociaiS e
SindiCalismo na ConslrtUição", promoVIdo pelo S1nd1-

::!::!7

cato dos LOJiStas do ComeiCIO de Porto AlegA!,
1988;
9.1.15. Curso sobre Leg1slação TrabalhiSta,
promoVIdo pela AssoCiação Bento Gonçalves de Administradores de Pessoal. 1988;
9.1.16 iii Semnáno Gallcho de Manutenção.
promoVIdo pela Assoc1ação Brasileira de Manutenção, 1989;
9 1.17. Semmáno para Diretores de Empresas
do Transporte Rodov1áno e Cargas, piOITIOVIdo pelo
SindiCato das Empresas de Transportes de Cargas
no Estado do RIO Grande do Sul, 1989;
9.1.18. XI Encontro Nac1onal de Empresas de
Aaelo e Conservação. proiTIOVIdo pelo S1nd1C81o
das Empresas de AsseiO e Conservação do Estado
do R10 Grande do Sul, 1989;
9.1.19. PeriCIBS JudiCIBIS SObAJ lnsalubndade,
promoVIdo pela Associação ComeiCIIli e lndustnal de
Santa Cruz do Sul, 1990;
9.1.20. Mesa Redonda sobAJ "DeficiênCia de
luminosidade contmua sendo lnsalubAJ?", promoVIdo
pela AssOCIIlçáo MédiCa do RIO Grande do Sul,
1990;
9.1.21. Curso sobAJ lnsalubndade e Penculosldade, promovido pela Câmanl da lndllstna e ComérCIO de CIIXIIIS do Sul - RS, 1990;
9.1.22. Palestra sobre "O DIAJdo do Trabalho
em a nova Consbtulçáo", promoVIdo pelo Rolal"f
Club Passo D'AreiB, Porto Alegre- RS
9.1 23. Curso de AtualiZação em Relações TrabalhiStas sobre o terna "Eficácia da Sentet IÇ8 Norma!Ml", promoVIdo pelo Conselho de Relações TrabalhiStas, Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul, 1991;
9.1.24. I Encontro RegiOnal de Juízas ClassiStas da JustiÇa do Trablaho da 4 1 Reglio, em !.Mamanto - RS, 1992;
9.1.25. Programa de Atualização de Negoc•dores sobre o tema "Contrato Colebvo de Trabalho",
promoVIdo pela Confederação NBCIOfllll da lndllstna,
Rio de Jane1ro, 1992;
9.1.26. Semana do Advogado: tema "A Nova
Le1 de Execução Trabalhista", 1992;
9.1.27. XIII Semana Jurídica de Bagá: terna
"CompetêACIB da Jus!IÇ8 do Trabalho para JUlgar
questl5es do Sei'VIdor PllbiiCO", 1992;
9.1 28. Relações de Trabalho, promovido pelo
SindiCato das lndústnas de Olana e de CerimiCB
para Construção no Estado do Rio Grande do Sul;
9.1.29. 11 Jornada de DIA!do do Trabalho Rural:
Tema "PAJscnção da Ação Trabalhista do Emprega-
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do Rural", pi'OIIIOVIdo pelo SeMço Nacoonal de
Aonlndlzagam Rural - Urugua""'a - RS,
9.1.30 - CuiSO soble 011&11o do Trabalho, promcMdo pelo Centro da lndüstna e ComérciO de Bento Gonçalvea - RS, agosto/94.
9.1.31. I Congresso Estadual de Procuradores
MuniCipaiS: Tema '"Terce1nzação do SeMço Públooo•, p101110V1do pela Praladura Munoc:opal de Porto
Alegra - RS, agosto/94;
9.1.32. XV Semana Jurídoca de Bagé: Tema
"Ação de Exea!Çáo Trabalhista e Debate sobra Terceonzaçãa" ,pmrnovodo pela UnMir&ldade da Reglio
da CBmpanha- Bagé-RS, agosta/94,
9.1.33. Painel sobra Conversão dos Salinos RacornpoalÇio da 0..-Base - D11111ídios Colabvoa,
pRimOVIdo pala escola Supenor de Advocacia -

OABIRS, 14-6-114;
9.1.34. I Congresso Moneoro de Oorado do Traballo Rural, ptamcMdo pelo Sanar/Fundação da
Agllcullura do Estado de Monas GenusiSE-

BRAEIMG, clezalràai!M;
9.1 35. III Siql6alo lnlelslndlcal de Ralações
do Trabalho: Tema "COI~oalos Colebvos de Trabalho", proniiMCio pala Fedecaçio das lndllstrias do
Estado do Rio Grande do Sul - Gramado - RS,
aglllll~;

9.1.36. P8lllal sobra Partnpaçio noe L.ucrQa
e/ou Raeullados, promcmdo pelo Sondocato das lndolslna& Melillürgicu, MacAnícas e de .._,.. elélrico
da CIIXIas do Sul- Polto Alegre - RS, dazen il:h"al95;
9.1.37. I Encanbo JurídiCO de Oorailo do Trabalho Rural da Maio Groaso: Tema "PrascnçAo da
Açio Trabalhiala do ElqJragado do empregador Rural", jliOIIICMdo pelo Triluwl Regoonal do Trabalho
da 23" flagílio, Amalia XXIII - T&ngalá da Senil MT, marça/115;
9.1.38. 11 Enconlro Jurfdico de Dorado do Trabalho Rural da Maio Groaso: Tema "Conlraloe de Trabalho CoJ.Irvo no Mao Rural", promovido pelo Tribunal Ragíonal do Trabalho da 23" Raglio, Amatra
XXIII -

rana do Graças -

MT, )UIIhal95;

9.1.39. IV Enconlro Jurldoco da Direrto do trabalho Rural da Maio Groaao: Tema "Direito do Trabalho Rural: parapactivaa" ,piOIIICMdo pelo Tribunal RagoonaJ do Trabalho da 23" Região Amatra
XXIII, Slnop - MT, l'lllllal96;
9.1.40. Palealra sobre a Convenção rf' 158, da
OtganiZBÇio lnlamacoonal do Trabalho, promcMda
pela Federaifo das lndllslnas do Eslado do Roo
Grande do Sul, l'lllllal96:
9.1.41. Palalllra sobre a ConwnçAo rf' 158, da
Organozação lnlltmaclonal do Trabalho, piOII'IIMda

pelo Centro da lnr'ILIS .... :::ll o. r .... ,,,l:ar,..•c:o de Cmuas do
Sul - RS. maoOJ96
9 1 42 Palesrra c;:>erP a ( onvenção n;o 158, da
Organozação lntemac•onal <lo Trabalho. promovida
pela lntercorp. Consultana E • •nresanal & Papaleo
Advogados ·Porto Al<>gre- ns ma1o 96.
9.1.43 Palestra sobr" a ,;onve~ção n• 158, da
Organozação lntemac•onal d'> T•aDaJ:.o. promovida
pela Assocaação Comerc1a1 e lr1uustna1 de LageadoRS,Junho/96,
9.1 44. 11 Encontro Reqoonal da Justoça do Trabalho· Tema "Execução Tr~""lh•sta - Doutnna e JunsprudênCIB". promov•ao peo" Arnatra IV- AvatraAsse1ust - Novo Hamburgo - RR março/98,
91 45 12" Encor.trc ll~Q•'lnal da AMATRA IV
Tema -rerce1nzação I! n.-::~l;~ç:i., rlP Emprego•- Santo
Ângelo - RS, abroli9B
10 As seguintes ~~rnenrias constam do CUrriculum do Doutor Gelson de /\• ..vedo
101. Ordem do Menta Jm.l1coano do Trabalho,
no grau Ofic1al TnbunRI S••peroor do Tr~balho, 1990;
10.2. Ordem do Menta JudiCoano do Trabalho,
no grau Comendador Tnbunal negoonal do lrabelho
da 23° Região, 1996
10.3. Ordem do Ménto Jud•coáno do Trabalho,
no grau de Comendador Tnbmud Supenor do Traba-

lho, 1997
Estas, Senhor Presodente Senhoras e Senhores 1nlagrantes da Com1ssão de Consi~UIÇão, Jusbça
e Codadanoa, as of1formPçile• conltdaS" na Mensagem
Prasodenaal que •nd•ca o Doutor Gelson de Azevedo
e que me cabe relatar a Voc;112:qs EY.celênr::las. •
Sala daS ComiSSÕeS 27 de n1810 de 1998.- Barrwdo c...!, Presidente- Pedro Simon, RelaiDr.
PARECER Nl317, DE 1998

Da Com1seão de COIWdluiçio, Ju81111 C--'111 rrf' 1. de
1998, que argiii sobre a necessidMie ou
nio de o Senador Pedro riva licen cI r dali funt;(ia que oc:up. como nwulbro
doa Canaelhos de Administmçio ct. - .....,. Klabln (IKPC - Indústria ~
de Papel e Celulose Socledllcla An6nlma
e . . . . subsidlliriss), Fund8ção ZMblnl lncor, Museu de Arte Modema - MAli,
Museu de Arte de Sio Paulo - MASP, ' 1illlto de Estudos Avançados ~ra o Da..wolvimento Industrial - IEDI, a lluseu

t'8 e Cidadllnla, 801He

Brasileiro de Escultura - IIUBE, ......,...
_ . . aos impedimentos pnwi- no
art. 54 da Constituição Fsdenll.
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Relator: Senador Esperidiio Amin

1- Relatório
Trata-se de Consuha encaminhada. a estaComossão de Constlluição, Justoça e Codadanoa, pela
Mesa Diretora, tratando de OficiO d1ngldo ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
pelO Ilustre Senador Pedro Piva, argii1ndo se a sua
situação fuF1C1011111 enquanto membro dos Conselhos
de Ad1111n1stração das empresas Klabm (IKPC - lndústnas Klabln de Papel e Celulose Sociedade An6mma e suas subsidiárias), da Fundação Zsrb1ni - lncor, Museu de Arte Modema- MAM, Museu de Arte
de São Paulo - MASP, lnsbluto de Estudos Avançados para o Desenvolvimento lndustnal - IEDI, e Museu BI8SII81ro de Escultura - MUBE, 1nco11'1!ria em
algum dos Impedimentos previstos no art. 54 da
ConstrtUição Federal.
No Olíc1o em tela o Ilustre Senador Pedro Piva
infonna que o assunto rã f01 examinado por esta ComiSsão, confonne o Parecer n• 336, de 1995, de que
fomos Relator.
Acrescenta Sua Excelência que, no caso das
empresas Klabm, poderá ser eleito para exen:er a
Presldêi1CIIl do Conselho de Administração da SOCiedade controladora e suas subsidiárias, pelo prazo de
um ano, em ruão de siStema de rodiZIO. Adita, ademBJS, que essas empi8SBS não sio benaficiánas de
favor deconente de <*mato com pessoa JUrfdica de
d1redo públiCO.
Cabe a esta ComiSSão op1nar sobre a maténa,
consoanle pnmsto no art. 101, V, do Reg1mento lntemo do Senado Federal.
É o relatóno

li-Voto
Vepunos, de iniao, o que estatuem os diSflOSI·
tiVOS do art. 54 da Conslltução Federal pertJnantes
com o caso em pauta:
"Art. 54. Os Deputados e Senadores
não poderão:
I - desd a expediÇão do d!ploma:
a) fi
ou manter contrato com pessoa JUrídiCa
d1red0 públiCO, autarquiB, empresa pública, SOCiedade de 8COIIOmiB 1111s1a
ou empresa ncessionária de seMÇO público, salvo qu ndo o contrato obedecer a
cláusulas unilonnes;
b) llCl8IB ou - c a r g o , função, ou
emprego remunerado, 1ncluslve os de que
SIIJ&m dem1SSÍve1S, ad nutum, nas entidades constantes da alínea antenor;

11 - desde a possa:

a) ser propnetános, controladores, ou
d1retores de empresa que goze de lavor deconente de contrato com pessoa rundiCB de
D1redo publiCO, ou nela exercer função remunerada.
b) ocupar cargo ou função de que saram demiSSÍYeiS, ad nutum, nas entidades
refendas no 1nc1so 1. a;
c) patroc1nar causa em que sara Interessada qualquer das entidades a que se relere o InciSO I, a;
d) ser blulares de maos de um cargo ou
mandato públiCo elebVO. •

Como vosto. a maténa d1z raspado ao chamado
Instituto da incompabbllldade, que vem a canu:tenzar
a unposslbihdade de o parlamentar acumular o exercíCIO do mandato com certas sduações espealicadas pela nonna de D1redo, em geral posta nll ConsbtuiÇio, sob pena de perda do cargo.
Ass1m, pela allnea a do 1ncoso I do art. 54 os
Deputados e Senadores não podem, desde a d!plomação, firmar ou manter contrato com qualquer espécie de pessoa ruridiCB de D1redo públiCO (União,
Estados, MuniCípios, Dostnto Federal, autarquiBS e
fundações) ou com pessoae rurfdiCBS de Diredo pnvado controladas pelo Poder PúbliCO (empresas públicas e sOCiedades de economiB miSta) ou, mnda,
com empresas cone ess10nãnas de servço público. sel-w quando o contrato obedecer a clausulas undorrM&.
F1nnar, no contexto, s1gndica ass1nar, lniCIBr o
negóciO contratual; rã a vedação contida no verbo
manter ImpliCa necessidade de resc1nd1r o contrato
alá a dlplornaçllO caso ele sara preeXIStente.
Por outro lado, o fundamento da ressalva contida na expressão final do precepbVo em pauta - salw quarldo o contrato obedecer a cláusulas uruformes - se encontra na prõpna razão que embasa a
vedação sob análiSe Com efedo, o que a Constituição quer evdar é qualquer fonna de favoreamento
ao parlamentar em razão do exerciCIO do mandato.
E quando o contrato 1mpbca cláusulas undormes não
há favorecimento, não eXIste pnvllég10.
A propósdo, se não houvesse essa ressalva,
em pnnc1p10, os I'Srlamentares estanam Impedidos
de, por exemplo, f1nnar ou manter Simples contrato
de depósdo bencáno com o Banco do 8111S1I ou com
a CaiXa EconôiTIICB Federal, contrato mediBnte o
qual sio movimentadas as contas bancárias.
Já a alínea b do lllCISO I veda que os mandatános de que se cuida acedem ou exeiÇBm, desde a
d1plomação, qualquer cargo, função ou emprego remunerado, InclUSIVe de confiBnÇB, nas pessoas ruri-
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diCaS de d1relo público, nas pessoas JUridocas de doreoto pm!8do ccUiroladas pelo Poder Público (empresas
públocas e soaadades de aconomoa ..-) ou, aonda,
nas emp eaas CCXICIISSIOnBJI de semço público.
Por ouoo lado, pela alinea a do mcoso 11 do
mesmo art 54, os Deputados e Senadooas estão Impedidos, desde a posse, de serem poopnetários,
contooladores, ou diratores de empresa que goze de
lavor deconante de contoato com pessoa 1uridica de
d1rello publico, ou nessa espéc1e de empresa exercer função oam.onerada;
Ou SIIJil, Deputado ou Senador não pode, desde a raspectova posse, ser propnetáno, controlador
ou dirator ou, aonda, exercer qualquer função remunerada, em e~ que goze de favor deconante
de contoato com pessoa JUrldoca de d118110 público.
Neste ponto hl!. que se Indagar sobre o sognHIcado da expressão empresa que goze de lavor decorrente de COilllato com pessoa JUrídiCa de dlnlllo
públiCO no contexto do pn!C8pl1vo em questão.
E888 expressão vem de longa data, estando
~rasante J1i na Constotução de 1891· "O Deputado
ou Sanador não pode também ser pi8Sidente ou laz.er perta de droatonas de bancos, companhoas ou
~ que goam de lavores do Govemo Federal dalinodos em lei" (art. 24)
O falo é que, conforme 1ec1ona Celso Bestas,
eté ho!e a doutnna não se põs de acordo para precisar o alcance da expressão "que goze de laVO<" (CI
Corraünos à Consbtulçio do 81"81111, 4 9 Volume,

Torno I, p. 206).
De qualquer forma, hl!. certo acordo no aenbdo
de que, no contexto do normalovo em pauta, consodera-ile lavor toda condoçio que IBVOniÇB a emprasa
e que ext1apole as condiçOes usualmente p1888ntas
nos contratos da pasaoa JUridoca de cloradO público.
Outrossim, pela alinea b do incoso 11 do artogo
magno em tala é prooiHdo aos Deputados e Senadoras ocupar, desde a poaae, cargo ou lunçio de confiança nas p noaa JUrldocas de d1rallo públiCO, nas
pessoas turidicaa de direito pnvado contooladas pelo
Poder Púbico (empresas públiCas e SOCII8dadell de
economoa mista) ou nas empresas concessiOnárias
de seMÇO públiCO
Já pela atrnea c do mesmo IIICISO os Deputados e Senadores não poderão patooc1nar causa em
que SBJa onteressada qualquer dessas pessoas de
d1rallo. Essa vedação diZ respeitO especofocamente

aos Bdvogeclos.
Por fim, pela alínea d aegu1nte os parlamentares ledenus IICIIIYI proobodos de ser titulares de outoo
cargo públiCO elebvo.

Devemos. tambem. fazer re,.grênc•a ao 1flCISO 1

do art 55 da Le1 Ma1or, que pre\ é a nerda de mandato para o parlamentar federal aue 1nlrongor, er.:re
outras,as pro1b1ções cont1das no• ):receptiVOs magnos acorne transcntos e o art 32. I do r>qg~m•or•to lnteroo desta Casa. que contém norma -o mesmo senbdo.
Tratemos, agora, de cote1ar _s iatos relataoos
oo Ofícoo do nobre Senador Pedro Povp com as oormas restnbvas de d1redo ac1ma transcntas

Com relação às Empresas --l!s q:.aa1s o 1:us:re
Senador Pedro P1va exerce a tunção de membro
dos respeciNOS Conselhos de Administração (lndustna Klabln de Papel e Celulose e s~as subsldoénas),

uma vez que Sua Excelênc•a •mo~ma r10 OfíCIO em
pauta, que • . não são as mesmas bene11c1anas de
lavor deconente de contrato com )::assoe JUrodoca de
d1re110 públoco', não se enquadran elas na moldura
da ali,_ a do 1ncoso 11 do art. 54 da Consutuoçio Federal. Logo. não cabe a aplicação desse d1sposlllvo
ao caso em questão.
De outra pane no que se re•e"! as deiTIBIS entidades das quaos o nobre Senaao r r: ero Pova onlorma ser membro do Conselho de Adnun1stração e relaciOnadas no Ofícoo em questão, a Fundação Zeblm, o Museu de Arte Modema, o Museu de Arte de
São Paulo e o Museu Bras1le1ro de Escuttura, conforme documentos anexos ao processado. não são,
nem empresas, nem pessoas JurodiC&.S de dlraifo públoco. mas pessoas 1uridoces de doreno pnvado, maiS
especHocamante soaedades c1v1s sem ·1ns lucralnros.
Assm, lambem não se enquadram uas h1pótases
deacntas no art 54 da Le1 Ma1or ~ão catlendo,
Igualmente, a aplocação desse art1go
Por fim, ha que fazer referência ao lnsblu!O de
Estudos Avançados para o Desenvolvimento lndustnal, ogualmente relacionado pelo Ilustre Senador Pedro Pova, mas sobre o qual não consta, em anexo ao
prcxssedo, documento que esclareça a sua qualificação enquanto pessoa 1urídoca
Nio obstante, pela denom1nação <1a entidade
parece-nos que não se trata de pessoa 1urídica de
d1rello públiCO, nem de SOCiedade empresanal. Se
ass1m for não cabe, lambem, a aplicação do art. 54
do Estatuto Magno
Anle o exposto, a nossa oponoão e a oe que não
são oncompaiÍW!IS com o exerc1c10 do mandato de per~r ledeoal as funções exercidas pelo Ilustre Senador Pedro Pova nos Conselhos de Admonostração
das entidades relaciOnadaS por Sua ExcelênCia, conforme o OfÍCIO que deu ongem a presente Consuna
Sala da Com1ssão, 27 de maoo de 1998.nanlo CBbral, Presidente - Elcio Alvares, Relator -

a.r-

Jollé Fogaça - Jefferson Péres - LÚCIO Alcin..ra
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- Ellpllridlão Amln - Leonel Paiva - Romau Tu11111

v- - Joaé Roberto Anucla - Pedro Simon - J...e Eduardo Dulrll - EpiWcio Cafataira Djllllllll a....

- Benl

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 54. Os Deputados e Senadoras não poderão:! - desde a expedição do d1ploma:
a) finnar ou manter contrato com pessoa JUrfd•·
ca de direito públiCO, autarquiB, empresa públiCa, soCiedade de econorna msta ou empresa conc-10nána de sannço públiCO, salvo quando o coullato
obadecer a cláusulas unilonnes:
b) acallar ou exan:er cargos, função ou emprego ramunatado, IncluaM! os de que &aJIUII demssf·
veiS, ad nutum, nas entidades constantes da alínea

anteoor.
11- desde a

posH:

a) ser proprialários, conlroladores ou diratores
de empresa que goze de lavor decorrente de contrato com pessoa JUrídica de d1re1to público, ou nela
exercer função remunerada:
b) ocupar cargo ou função de que S8J8m dermssiV81S, ad nutum, fi8S entidades refendas no inCISO I, a;
c) patrocinar causa em que seja Interessada
qualquer das entidades a que ser relera o IIICISO I, a;
d) ser btularas de 1111115 de um cargo ou manda·
to público eletivo.
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Sanador:
I - que infnngir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
PAREC!f' N" 318 DE 1998
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lç6o ri' a, de 1998, t.n1• signatmio o Senador Jos6
, que Inclui no Aba das

Dlsposl9ões Constitucionais Trsnsl6rllls
artigo que ragularlza a siluaçio funcional
de Rnidores de empresas públicas fadaraia qus hli mala de ela anos pi'Miam
MIVIços ii admlnlsll ;io dlntta e d.tIras prov'.dlnciu e a Proposta da Emsncla a Constilul;io n• 11 da 1998, lando
com 1° slgnatlliio o Senador Geraldo

Melo, que • e r a - palág1afo ao 1111. 19
do Ato das Disposições Transitárias, di•
pondo sobre a situapo funcional dos
servidores e empregados públlcH fadarala legalmente cedldce a 6rglos e enlicJa..
das da União, que tramitam em conjuniD.
Relator: Senador Romeu Tuma

1- Relat6rio

Sob exame desta ComiSsão as propostas de
emenda a ConstituiÇão IndiCadas à ep•grafe, versando sobre a srtuação funcional da seiVIdoras de enb·
dades públiCaS federaiS cedidos à adm1n1stração di·
reta da União.
A pnme1ra proposta (PEC n"6198) - que a luz
do Reg1mento Interno, tramrta corno pni'ICipal, por
ser a maiS ant•ga - pracomza acréscimo do segUinte
diSposdiVO ao Ato das DisposiÇÕes ConstduciOiliUS
Transllónas:

•Art. Os seMdores de empresas públicas ledenus que na data de promulgação
desta Emenda Consbluclonal, estejam prestando, hé maiS de dez anos conllnuados, sarvços à admiuisbçio direta poderão tar - Sltuaçio funaonal regularizada nos cargos e
fooçê5es que alalivarnenta dea
não
sa aplicanoaplican a eles a aagêiiCIB estabeleCida no I'1CISO 11 do art. 37 da CP.

,,.,...:.m,

Já a segunda (PEC n• 11198) - que tramrta em
conjunto por força da aprovação do Requerimento
n• 235198 - propõe que SllfiiiTI aci8SCidos ao art. 19
do mesmo Ato das DisposiÇÕeS ConsbtuciOflllis
Transllónas os segu•ntas parágrafos:
"§ 4° Observado o diSpOSIO no ceput
dBISia arbgo, o servidor ou ernpegado público federal qua estala legalmenta cedido a
órgão ou enllcWde da Uniio, em exen:icio
conbnuado hé pelo menos anca anos na
data da promulgação desta Emenda, poderá
optar pelo enquadramento no cargo que elehVamente exerce ou em cargo assemelhado
eXIStente no respecbvo quadro da carNira.
§ 5" O montante dos recursos referentes da conlnbuiçia do empregador deposrtados em instib.nção de segundada ccmplmentar quando da opção do sevidor ou empregado público federal a que alude o prágralo
antenor, serão obngatonamenta reverbdo à
conte do órgão ou entidade de ongem. •
Justificando a PEC n" 6198, BSSinala o nobre
Sanador José Robeno Arruda, seu pnmeiro subscn-
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tor, on~C~almente, que "a presente Emenda Constotucoonal obfabva comgU' diSIOrQCies que angustiam molharas de eh\Heg&lo& de ~ publicas deslocados
de suas erlbdades de ongem e sem acesso aos quadros
do órgão ao qual ~ p.-m servoços Aproo
...:la esla Emenda. estarão sendo ~
anos de labula rnollvados úi'ICa e exclusMunente pelo
maos esiJIIo senso de servoço a causa púllllca. poos ao
mesmo terr.,o em que esses S8Mdores abnam rrão
das vantaga • de suas unidades de ongem. não aufenram nenhum dos ganhos coo U!dldos aos seMdores do
órgão ou eollidade a que~ seMram"
Adoante, após enlabzar que "Iaos empregados
exercem. de fato, funções de seMdores públicos",
aduz que, "na verdade, a exostêncta da relação funcoonal desses servodores com as empresas públocas
ao se explica pela protblção, em anos passados. e
realozação de concurso para preenclumento de cargos na allrr*uslração dlnJia _ que, asam, buscou no
preenchimento de cargos na admonostração doreta _
que, assm, buscou nas empresas a ala hgadas a altematova para provar suas necessidades de pessoal,
tendo em visla o cumpnmento de suas tonalidades".
Em seguida argumenta:
"A ""'•ção encontrada para a época resultou.
hDJ8, em ...,"'ÇÕeS, como a do Mlmsténo da Fazanda, no qual atuam, em funções absolutamente necassánas e ffriPre&Cindovers pare a vrabdozação da
admonostração tributároa e da arrecadação de ompostos lederats, cen:a de quatro moi empregados ongonalmente contratados pelo SERPRO _ Servoço Federal de Pro cessamento de Dados Na prátoca, como
antes se ~u. eles são na verdade S8Mdores dos 6rglkls daquele Mmosténo, aluando com dedoc:ação e cornpatlt ICI8 roa Secretana da Recetta Federal, na Sec.i81ana do Tesouro, no SeMÇo do Patnmônlo da União, na Procuradoroa Geral da Fazenda
Nacoonal e OUbOS órgãos daquela Pasta.

O Tribunal de Contas da União, penodocamante, 11em cobrado do Govano Federal a regulanzaçio de siUiçlo funcional desses S&Mdores. Retenmo-nos, ~. ao relatório eoper!odo pelo
Tribunal de eor- da União, no qual é regshado que
deade 1988 (Panloer TC 013.201188-3), até o maJS recenle, pu!W:acto no DOU de 14-5-96 (Parecer TC
007.277195-4), ftllabvarnanle a Ubllzaçio. pelo Monosténo da Fazenda, de I'Tiáo-d&obra de can:a de quatro moi
S8Mdores do Serviço Federal de Processarnanlo de
Dados _ SERPRO. os quaos prestam sennços ratabvos
funçOes das canwu de Audttona do Tesouro Nacional e ou11as do Plano de Ctassdocação de
Cargos do Pessoal CNII da Unoão"

a cargos e
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E lonalozana:>, arremata· "Acradotamos que, com
a onclusão desse novo artogo no Ato das DospM cE'les
Constotucoonaos PI'OVISOroas (soe), seroa regulanmda a
srtuação de pratiCamente a totalidade desses seMdores. alguns com mas de 14 anos de poestação de serVIQOS, ~resandoveos para a adrTWiostraçiio púlll!ca.
Teos seMdores são, por todas as raziles, fui"'CCIOWWos
pubhr:os, assm como o são os empregados de OUiras
empresas públocas alocados em sotuaçio semal•de.
Essa regulanzação não acarretana nenhum
õnus adocoonal aos cofres publocos nem conligwaroa
quebra do pnncopoo constotucoonal da eXJgincla do
concurso publico, pnMSto no art. 37, 11, da carta
Magna. vosto que se destona apenas e tão-somente à
regulanzação de dostorção que se estende há .,__
Pelo contráno, o Govemo domonu&na o ~de
encargos SOCiaiS coo no o INSS. o FGTS, !j!&IR "11 l5es,
etc., poos esses trabalhadores passanam a compor a
garroa de servidores públiCOS, como de fato jl! o aio.
E urroa grave on1ustoça que, atonai, se cou~g~~6."
Quanto a PEC n• 11/98, consogna o noble Senador Geraldo Melo, seu pnmeoro subscnlor, llliclal-

mente, que"A Emendeeramos&MieoCIIpUtdoiiiL 19
do Ato das Dosposçl\es Constitucionais Tnu lllil6das, limitando os d o - que pn&tende geranbr ilql IIII - VIdores que sabsfaçam os racp osb ai ..,..
•, ou

sep~.. àq alas que estiua nem no sannoo público hi
pelo menos CU'ICO anos conbnuados no dos 5 de - . .
brO de 1988, data da promulgação da ConsbluiçiD".
Em &egUida, observa que "a essa 8Jiigtl-.

~--

equo una outra: a de que, atá a -.em

que a Emenda venha a ser pronUgada. o seiVidDI ou
empregado Já esteta legalmente cad!do a 111$0 6rgio
ou enbdade da Unlio há pelo mar.. CIIICO .......
PI~
egunlo, faz também ROia!I!ICB à •II!Çio
dos maiS de quabo mi SIIMdores cadldos pelo SelpnJ •
vanas órgãos do Mo IIS1Iário de Fazanda e às jl! ~
deasões do Trilunal de
da Uriio. I I •Ido,
ademaiS, que "o 5upnlmo Trbmal Fadenll,
JB decdu pelo enquadoanWIID de . , ..agados P'*xem siluaçiia odànbca, a
doa onundoll da Campanha Naaonal de
cadldos
ao Mln!sléno da Agncullllra e do AI I ~~-·E concluo:
"A Emenda também preserva a ébca e amamlodade dos atos públiCOS, ao l'•esaawer que o montante dos depôsllos para tms de segundada complementar, feitos pelo empregador, em nome do unridor ou empregado públiCO, serio obngalorWnanle
revertidos ao orgão de ongem, ratomando aaim ao
mesmo orçamento de onde prDV18ram.
E o relatono

eor-

-•opb

por--.
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EMENDA N" 1-CCJ
(SubstdUIJVa)

li-Voto
Cada proposta encontra-.;e subscnta por mars
de 'Z7 (vrnte e sete) emrnentes Senadores, com o
que frca atendido o reqursdo do art 60, I, da Constrturção Federal.
Por outro lado. os acréscrmos que precomzam
não nos parecem conter fonnulação que vulnere
qualquer dos núcleos rmoddicávers estabelecrdos no
§ 4° do mesmo art. 60 da Ler Fundamental.
No ménlo, afiglnm-se nos inquesl!onávers a
corwerllêlraa e a oportunidade de ambas as riiiCI&IIvas
Com efedo, segundo bem assrnalam os seus
nobres autan1s. de longa data numerosos órgãos da
admm!Stração drrela da União vêm supnndo boa parte
de suas nec ess!dades de pessoal medrante a reqursrção de servidores de anbdades da ad11'11111S1ração rndrrela. es::-"almente autarquras e eiTipi1!SilS públcas
Essa diStorção, em alguns casos, chega a ser
particuBmenla grave. como ocorre, por exer r!pio, com a
'""ração que a prmerra das ~ ora em exame
(PEC ri' 6/98) busca sollaonar, há rruiiD VI+SIICI&da pelo
SeMço Fedetal de Ploc
FIBI!Io de Dadas - SERPRO, aluai! ra e com OI!IQl de qua1m mil servidores cedidos a vanados óogiios 111agta iiBs da esllúula do MIIISiério da Fazenda. Sio
efabWidas em sua
naiDia há mers de daZ anos, cauacllai!ZIIdos de deev!os
CUJB ~- como •
·em. já ..., sendo cobrada pelo pnipno Trllunal de Contas da Ul'llão.
O n.smo ocorre, ademaiS, no caso enlocado
pela PEC ri' 11198, onde se venfica que, por estarem cedidos, numerosos servidores alcançados pela
estabilidade concedida pelo art. 19 do ADCT, em 5
de outubro de 1988, ainda hoje não desfrutam de s ..
tuação fui'ICIOIIIII regular.
Ressalte-se, pcrim, que, como IniCialmente reg!SIIBdo, as raleridas propoatas tramdam em conjunID, em lace do que ~ndível seni fundrnnos os
seus raspectJvas textos, aprovellando o enseJO, outrossim, para alguns pequenos, mas rndispensáveJS,
apnmoramantos, poiS, enquaniD a PEC ri' 6198 se
vale de lmguagem taQiicamanta 11nprec1S8 (poderão
ter SI& •açãn funCianll nQJanzada), a PEC ri' 111118,
embora pracJSa quaniD a seu c:ontelldo, adola lonnulação CUJO alcance deve ser ampliado, de modo a
contemplar anmas as aduações aqur conSideradas.
Além do II1PlS, dada a sua abrangêncra, pare-

Acrescenta artigo 80 Ato das Dispo-

sições Constitucionais Translt6rias, diapondo sobre 8 situação funcional doa
servidores que menciona, legalmente COOr
didos, pelo período mfnimo que estabelece, a órgãos ou entidades da Uniio.
As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos do § 3° do art. 60 da
Consldurção Federal, promulgam a segurnte Emenda ao texto constducronal.
Arllgo únrco. O Ato das Drsposrções ConsldUcronaJS Transrtonas passa a vrgorar acrescido do segurnte artrgo.
• Art Os servrdores públicos crvts da
admrnrstração drreta. autárqurca e fundacronal da Unrão. detentores, em 5 de outubro de 1988, da estabrhdade concedrda
pelo art. 19, que este1am legalmente cedr·
dos. na date da promulgação desta Emenda, há pelo menos crnco anos continuados
a outros órgãos ou enlldades da Umio,
poderão optar pelo enquadrameniD no cargo que efetiVamente exercem ou em cargo
assemelhado exrstente no respectivo quadro de carrerra.
§ 1° O d!sposiD no caput deste arllgo
aplrca-se também aos empregados de empresas públrcas federara legalmente cedidos,
a contar da promulgação desta Emenda, ha
mars de dez anos conbnuados a órgãos da
admrrustração drreta da Unrão, não se lhes
IIXlgldo o reqursdo prevrsiD no illCIIIO 11 do
art. 37 da ConsldUrçio.
§ 2" As contnburções do empregador
deposdadas em rnsldUrções de segundada
complementar reverterão, quando da opção
facultada por este artigo, obngetonamente, à
conta da entidade de origem. •

*

ce-nos que a ~~melhor regulada medrante
artigO especlhco a ser
sdiVO atualmente

rescxlo após o úlbmo dispodo AID das DISposiÇÕes

Constduc:lonaJs Trans
.
Nessa w idi;6!s. Jll'!pda1a a PEC ri' 111118, nosso
"'*>é pela l!pltMIÇão da n-. nos lermos da SII!Jrl]e
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Sala da Ccn11ssão, TI de 1111110 de 1998. - Bernardo Cebnl, P-!dente- R - Tuma, RelaiDrJoa6 Alves- Genlldo llello- José Faga;r- José
Eduardo Dulnl - Jollé Roberto Anuda - .__.1
Paiva - Elcio AIVII... - Benl Veru- EpiiRio C.

f1âira - Jaffwaon Nrea - José Sa8d - Clutoa
1a- Ney SIIDSIIna- Lúcio Alcli-8- Joel
de Holandll - Jonas Pinheiro - José Sad - Nabor Jilnior - Eaperidlio Amln - Leomar Qulntanl--

Be

lha - Djalma Beua - Caalldo llaldaner- Ediaon
Labio- Mauro Miranda.

••

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
LISTA DEVOTAÇÃO NOMINAL l't- C

Y.IU r·c t-/e
TITULARES· P~l.

GUILHERME P~U
ROMEROJUCA
JOSEBIANCO
__
;ELINO PEREIRA
JOSAPHAT MARINHO
ROMEU 11JMA

I ELCIO ALVARES
50NLOBAO
I JOSE AGRIPINO
f'o(EL PAIV~ DJALMA BESSA
BELLO PARGA
GILBERTO MIRANDA

JL

!!!''I.AIU:S • PMDB

SIM

RBALHO
LJOS.!_F()(JAÇA_ - - uu

I'IAO

PSDB

X

TITUÍÁÍW_·_B_L()CDD!ôSIÇAO
A!'i Iurnu

~~~~~~

~

)t
I'IAO

SIM

SUPUNT!S • PMDB

/3

J

SIM

I
I'IAO

ABST[NÇAO

X

~
i!:

')I

aUI

8"'
SIM I

I'IAO

SIM

I

NAU

51M

J

NAU

~

8

I " ... 1.111\,:-AU

I

E(PSB)

CARLOS

IIAU

-t.S-

NAO

X"

NÀO -

\ (PDT)

\(PT_}_ _

ILEVYDIAS

_')(

511'1_

TOTAL...LJ_SIM

-

ARI&"""u Jaura.~on~~'!'

IVAI.AOARE:."S(l';PS~B;;)
=-=~
) FREIRE (PPS)

[TOSE EDUARDO DUTRA (PT)
LÁRES - PPB ->AMIN
I ~r11 1\1.."10 CAFETEIRA

I 'li)(_ I

AíSTEI'IÇA-;,

SERGIO I
PEDRO PIVA
JOSE
lDIAS

l(.

I

I

I'IAO

){

----- _ ·····------·FERNANDO BEZERRA
GILVANBORGES

...._o

,.._..

JEFFERSON PERES
JOSE IGNACIO FERREIRA
LUCIOALCANTARA
IBENI VERAS

AII&Tt:l'l("AO

I I I
SIM

VAGO
NEY

RAMEZTEBET
PEDRO SIMON
DJALMAFALCAO
TITU~S •

o6/litif-/a
6r.....
tjl"t' c /I/'11

suPilNns. PfL

1'1~

SIM

't

I

I

I'IAO

I

ABS-=3::

5
!i!
,i

MAIO DE 199S

_ _ _ _ _ _ A.'lAIS DO SENADO FEDERAL::.__ __

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 19 Os senndores pubiiCOS covos da Umão,
dos Estados, do DIStrito Federal e dos Mun~eopiOS,
da admonostração doreta. autãrquiCa e das fundações
públiCas, em exercícoo na data da promulgação da
ConstdUição, há pelo menos conco anos contmuados, e que não tenham sodo admdldos na lorma regulada no art. 37 da Constoluoção, são considerados
estaveos no sei'VIÇO públiCO
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expedlenle lodo Vai a publiCaÇãO.
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A PresidênCia ..-bel!. do Banco Central do Brasol, os Olíc - 5144, de 1998 (n' 1.405198, na ongem), de 28
do conente, encarmnhando parecer daquele Órgão a
respetto da soliCitação do Governo do Estado de Roraoma sobre o contrato de abertura de créddo e de
compra e venda de atiVOS, brmado entre a Umão, o
Estado de Roraoma e o Banco do Estado de Roraoma SIA - BANER, no ãmbdo do Programa de Apo10
a Reestnnuração e ao AJuste Foscai dos Estados, no
valor de tr.nta e três milhões de reaos, posoção
em 28 de fevereoro do conente ano; e S/45, de
1998 (n• 1 408198, na ongem), de 28 do conente,
encammhando parecer daquele Órgão a respeito da
sohcrtação do Governo do Estado de Roraoma sobre
o Contrato de CoriiiSsão, Assunção. Consolidação e
Refmancuunento de Di..-s. celebrado com a Umão
em 25 de março do corlente ano, no ãmbrto do Programa de Apooo a R~uração e ao Ajuste Foscai
dos Estados. no valor
I de sete molhões. duzentos e quarenta e sete I, seoscenlos e odenta e doos
reaiS e odO centavos. I
Os expedoentes vão a Comossão de Assuntos
EconõrrHCos, que lera o prazo de quonze doas para
sua aprecoação. nos lermos da "'esolução n• 70, de
1995, com a redação dada pela Resolução n• 12. de
1997.
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presodiinc~a recebeu do Banoo Central do Brasil. nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, os Olícoos S/46, de 1998 (n' 1 406/98, na ongem). de 28 do corrente, encammhando parecer da-
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quele Orgão relalovo a sollcrtação da Prefeitura do
Mumcopoo de São Paulo, para que possa emollr Letras FlllllllCI!oras do Tesouro de MuniCopiO de São Paulo - LFTMSP. CU!OS recursos serão desllnados ao goro
da dMda mobdlána vencovel no segundo semestre de
1998, e S/47, de 1998 (n• 1 407/98 na ongem), de 28
do corrente. encamonhando parecer daquele Órgão relatiVO a sollcdação da Prefeitura da Codade do RIO de
Janeoro para que possa emdor Lelras Fonanceoras do
Tesouro do Munocípoo do RIO de Janeoro - LFTM-RIO.
CUJOS recursos serão desbnados ao goro da doVIda mob~~ana vencovel no segundo semestre de 1998.
As matenas vão à Comossão de Assurrtos Econõmlcos
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores onscntos
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdoas
Nascomento. por VInte mil ou los.

O SR. AEIOIAS NASCIMENTO (Bioc:o.IPDT - RJ
Pronuncoa o seguonte dosc,.rso ) - Sr. Presodente,
Sr"s. e Srs Senadores, sob a proteção de Olorum,
1n1C10 este pronunciamento
Um dos legados maos lemveos da aboliÇão da
escravatura no Srasol -que. como não cansamos de
repelir, fez-se por motovos econõm~eos pouco ou
nada relaciOnados a motovações humanrtánas - 101
conbnar a população afro-brasoleora aos estratos onfenores de nossa força de trabalho. quando não eKcluí-la. pura e somplesmerrte Transformados de uma
hora para outra. como num passe de mágoca, em
trabalhadores supostamente livres, os arrtogos escravos, passada a breve eufona da libertação, acordaram para a dura realidade de um mercado de trabalho em que o unoco palnmõnio de que dospunham, a
força de seus braços, estava agora longe de ser valioso Sem uma relorma agrana re(eolada pelos aboliCIOnistas de convenoêncoa, não tonham como trabalhar a !erra em proverto de sua subsostêncl8 MaiS do
que ISSO, foram obngados a enfrerrtar a desogual
compellção com trabalhadores brancos, CUJB vonda
para o Brasol era t'Bbmulada e, por vezes. subsidiada
tanto pelos países de ongem, as voltas com problemas de superpopulação. quanto pelo prõpno Brasil,
empenhado, segundo aformam candodamente documentos da epoca, em "branquear" sua população. É
no monomo cunoso ver, hoJe em doa, descenderrtes
desses omo!lr.:ntes e, portanto, herdeoros dos benefocoos a eles concedodos opondo-se teMzmerrte a
adoção de polílocas publiCas para compensar os
afro-brasoleoros pelos eleotos acumulados da doscnmonação de Que sã.J v1t1mas Para não falarmos no
conlosco do prodUio do seu trabalho secular
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Longe de consbtulr uma exceção ou de ter &Ido
superado com a modemiZ&Çio da ecor.omiB braBilal·
ra. como prewun alguns estudiOSOS, o processo de
aii!Bmenlo e exclusão sofndo pelos afn>-brasllenos
no mercado de trabalho tem bdo. ao longo do tempo,
a lunção perveraa de conslllu.. um eli1HCIIo ae reset·
va de mão-de-obra barata, à diSpoSIÇão de um emprasanado áVIdo da lucros e totalmente o•vofCIBdo
de sua raeponsabrlldade SOCial. Encontra-se ai a
pnnapaJfonte dos graves problemas qua a:ua1mente
afligem a "'CC''dada bl'lllllle1ra, como a questão fundiária. as laWIIas, as men1nas da rua e a VIOlência
urbana Todos alas ntlaciOnlldos, da Ull'.a tonna ou
de outra, ao raciSmo a à d1SCT11111naçio raciBI, embora cornumente de8pn!Zados nas doutas ana~sa prodUZidas por uma academiB que costuma diSfarçar
seu viés aurocintrico sob a capa do "un~varsaiiBmo".
Trata-se, na verdade, de uma cortina de fumaça que
~ as braadeuos da erorergar a raiZ de suas wCISBI!Udes, ao II!MmD tempo em que se sablllaDm
acledllando ser este o paraíso das ralações 1'3C18111.

Como, pmám, é 1mpossiW1I engarer todo o
mundo ao mesmo tempo e o tempo todo, o problema
I'8CI8I bras1lalro começa a ser ldentoflcaco s denunCI8do oo plano mternacional, piii'ICipelme"lle por obra
dali organiZIIÇI!as negras, cada vez ma1s alertas a
ablantes, I8WIIando ao mundo a Wlrdadelra f - da
um Pais allgldo sob um modelO extraon:llnaMeflcaz de supi'IIIIIIICia branca Uma após outra, antldades como as Nações Un1das, a Organ~zação dos
Estados Amencanos, a Amenca's Wall::h e ou1n1s
lém divulgado relal6nos aomblios a respeito da SI·
tuaçAo dos afro.descendenl no Brasil. Ubhando
estatlllbeaS de mstituçiiea oficl8ls bras11e1ras, como
o IBGE. JUII!anaU com o resultado da obaetvaçlo
de técnicos por elas enviados, orgamzaçiies
Bilião porodo a nu as des~g~laJdadea l'llCI8IS no Bnlsd,
por longo tempo CCinlllderado um exemplo para o
mundo, gnças, em grande parte, à rade de deslnfor.
mação montada pelO Governo bi'BSIIelro, com o
IIPOIO da seua abados na arana mtelectual.

Esaas estellllbcas roostram. por exemplo, com
a !na e II'ICOIISI88Iálllll &VIdêiiCI& dos números, a gntante diBCriiTIIIIIIÇAo de que são vlbmas os afro-braallelros no men:ado de trabalho, onde estes ganham,
em médiB, 50% dos salános pagos aos brancos.
Essa diferença se mantém, com poucas vanações,
mesmo quando negros e brancos apleSII'1!8m o que
os especlaiiBIBS chamam de "1gual 1nvesumen10 em
captai humano", ou &8J8, o ,_.,., n1ve1 de escolandade e expenêncla profissiOnal Da mesma forma, a
rriBIOr o pen::entual de afro-brasll&lros no setor llllor·
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mal da econom1a, em que não 8XI8ta a protaçAo otaraada pela lag•slação lrabafh1Sia. Tal ailuaçio se repete em todas as regiÕeS brasllel11111, embora u cles'llualdades S8J8m mais gntantes no Nordesbt - - tamente a reg1ão que apn!Benta 1118101' pen:entual ele
afro-clescendent&s. Não por acaso, a cidade ele Salvador- considerada urriB espec18 ele Álnca no 8ra8ll
- é, dentre as capllaiS bras1lewas, aquela em que é
m&IOr a dWerença de salános anile neg- e bnlncos. Mas em toda a parte são as mulheres negras
as ma1s preJudiCadas pela disc:nmlnação, aculftllan..
do as p18Juizos de raça e de gênero.
Do ponto de vlllla do men:ado ele trabalho, é
relevante ressaltar o lato de o 81111111 lar llldo ~-•
mente denunc:oado pela OIT - OlgeiiiZ8Çio k*nw.·
ciOllal do Trabalho, enbdade wnculllda às Na!,l688
Umdas, por estar descumpnndo a lamoaa
ção 111, que trata da diSCIIIIUIIIIÇio em ,...... ele
amprago e pro'iasão. A denúncia se diMI ao fldD ele
que, apesar de ser S'llnatüo - . . - - . p i o cleade 1964, o Braa1l J8RIIIIS se deu ao tum da Implementar as ações prevwtas em alguns de _ . artigos. Em espeaal, o ar11g0 'J!', que ntZB o segulnle:

eor--

"Qualquar rnamblo pma o qual a ...sente conwnçAo se 811001.,& an vlgar oomJIIOI1à& ae a formular e aplcar uma pallllce
neciOnal que lanha por fim ~~~-. por
métodos adequadas às
usos nBCIOniiiS, a lgllllldade de oporlllndadea e de I r a - em ft1lllllkla de Mlllh-s!O
e profissão, com o objelivo ele elmil•·todll

cln:unat6nciaa.-

diaciiiTIIIIIIÇilo -

..........

Já o an. 3" obnga 08 E&farW I Mambnla a:
"a) Esforçar- por obl&r a CXJiabooll(:lo
das olgBI1IZBÇiles de llllllh'ICIIIdD a tmba·
lhadores

dos, com

e de outros

o fim

~ lilllftljli'a-

de favoilecw a •

r

,.., •

aplicação desta palftica;
b) promulgar leiS e 6IICOI8j8l' oa PIO'
gramas ele educação pdplios a ar 1111_.
esta aceitaÇão e este apil "'Çin,

c) revogar todas as t11 Niçl!aa ou
prátiCas adnti.-&llvaa que 88J11111 h IIIOI11PII'
tiVIIIS com a raferida paUIJca;
d) segulf a ralencla politica no que diz
raspado a &mpnlgOS depaneleutas do oantrole d1rato ele uma autondlrde .-181,
e) aasagu~&r a aplração da nMIIIMMIIIcle
..

DCiiiiCa nas atMdacles doBIIIIMÇGII ele orlantação proi1Ss101181, lormaçlo p1oft ti 11181 e

MAIO D.=E~I.:._99::8:.__ _ _ _ _ __

colocação de deper>c _ _
uma autondede nac.c. .
f) rndlear, nos __•__
sobre a aphcação ca • _ .
das tomadas em comc:-r~
htrca e os resultac:os ,
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Essas expressões, na verdade, dão a
entender subJ&trvamente que "negro• é algo
negatrvo. rnfenor e mau. Não basta drzer que
não há rntenção ou preconcedo. Quem bate
esquece. Quem apanha nunca esquece. •

:JCI-

Apesar de não ter c~rr.·
gações assumrdas ao assrr~
Brasil não de1xou de env12r ei
ção lntemacronal do Trabalho ra·
· •os ou
sem base na realidade. Um ex:="" : ~ ...
=-=' .. 'l.
apresentação t1ve oportunrdade cl::; rfSI!;t,:- ~no passado, na 521 Assembléia-Geral da _'t.IU ""!ferente a
Convenção Internacional oel;:a ~:·m···::i.cão de Todas
as Formas de Drscnmrnaçãc r-~::~ 1 • ~., 'lual o 8rasrl
se mostrava como um verda~... .... - -· ~ão ,.. a ICIJ21dade racral, e as trmrdas e r9; --- . - -,.,,,::vas do
Governo nessa ilrea eram d9sc:--s : ..... tr;:-rr 'lrandl-

·•=--

--·= :.

loqOente, como se fossem ':ac:-::: . . :J o:J.;~Cil~r to-

dos os problemas.
Tem hav1do, contudo. s';;
~ _ • ..::..!..:"!s ZhfiSsare•ras nesse terreno Uma :-.'- _
-.-a-Jal.'er.r'='
do setor smdical na lula contr•
"~cn--o;mac~o r.c
emprego. Por mudo tempo, os ..... ~ s-s t:."la•cars, ~n
clusrve os de ongem afncana, manweram-se apegados à tese da lula de classes como panacéra unrversal para os males socrars, rnclusrva a questão racral
Segundo essa vrsão distorcida, ongrnána de um
manasmo frívolo, mobr.zar os negrca na defesa de
seus d.rertos s1gnrfrcava ·drV1d1r a ""1ã.sse operana· O
remedro era esperar a Mvolução socralrsta. que. ;unto com todos os problemas, mmoem esse resolvena
Felrzmente, a análrse da expenêncra o•stc;nca dos
países multirracrais que adOtaram esse regrme. bem
como o contato com o srndrcalrsmo pratrcadc em outras regiões do mundo, sobretudo MS Estados Umdos, acabou renovando o pensamemo da liderança
trabalhadora, abrmdo espaço a novas perspecbvas
na área raCial. Exemplo disso é o artrgo "\Jmão contra o racrsmo•, de autona do srndrcalrsta alro-brasrlerro Vrcente Paulo da Slva, o Vrcentmho publrcada
dra 13 de ma10 último no JOrnal Folha de S.Paulo.
CUJ8 íntegra reproduzo a segurr
"Unrão co~ o Racrsmo.
Tem-nos lrjldiQnado e rncomodado profundamente a ..rlrzação ~ada vez maror de
expmssões quej sempre relac101ram os negros a Sltuaçõeol e momentos rurns Não PO·
demos acertar t&xtos e drscursos !ate na rmprensa) com termos como -hsta negra", "a
corsa está prata', "denegnr , e outros

O poder dessas frases e expressões é tão
quanto o do termo "Judrar", rnfelrz referêllCIII
a;)! rudeus. delrmdos corno povo que "mallrala" seus
o ~melhantes Além das pradas racrstas e/ou maclnstas. E uma postura rrada adequada para quem quer
construrr uma SOCiedade de rguars. Nós, negros, temos de combater rntransrgentemente qualquer 11p0
de preconceito.
No que se refere ao aspecto profissiOnal, os
"egros também têm sofndo com p18C01 rcerto e persegurções
Dados de pesqursa Dreese/Seade, de 1994, rndrcam que, na região metropolitana de Sio Paulo,
62,7% das mulheres negras não termmam o curso
pnmãno, e o analfabetrsmo entre elas é o dobro do
regrstrado entre as mulheres brancas. A renda médra das negras e de 1 ,9 saláno mínrmo e a dos homens negros, de 2,4 mrnrmos; a renda das roolheres
brancas e de 3,9 mínrmos e a dos homens brancos,
de 4.2 mínrmos.
Em quase quatro décadas, desde que a dlscrimrnação raaal passou a ser 1nfração penal, nrnguém
nunca cumpnu perra de pnsão por cnme de IBCISmo.
Outros dados nos rndrgnam. Apenas 1% da população negra consegue chegar aos cursos supenores. A taxa de anaHabetrsmo dos negros, CORIIIBrada a dos brancos, e o dobro: 40% contra 20%, respectrvamente
Agora mesmo, em Belo Honzonte, esté. a.ldo
JUlgado processo II10VIdo por Vrcente Batisla de Souza. professor do Centro Automobvo do Ser&. Vrcente, 36 anos, par de quatro filhos, for perMgUido, IIIgrado e calunrado vánas vezes por ser negra. Acon~r•r.<l-.

teceram outras demonstrações de IBCISIIIO.
Não suportando a pressão, Vrcenta deu a valia
por erma e entrou na Justrça contra os qua o cafuna-

vam. O Senm rnstaurou srndicãncla e as denllncras
de Vrcente frearam comprovadas, mas ele não foi
remtegrado ao emprego. O processo continua correndo, rnclusrve no Tnbunal Supenor do Trabalho.
Oblrvemos algumas conquistas graças à lula
corajosa de mulheres e homens negros bi'BSIIeoros.
Comemoramos, em 1998, vrnte anos do Movimento
Negro Uodrcado. Vãnas organrzações lutam contra a
drscnmrnação racral, como o Conselho NaciOnal de
Entidades Negras e os Agentes de Pastoral Negros,
entre outras entidades.
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Nessas CIICUI'ISIAnCias, surg1u o lnap~r (IIIIIIIIUID
SindlcallniBramancano pala Igualdade Racoal), erado por !lês OMIInll8 81ncllcaos brasolalras (CGT, CUT
e FOIÇII Sindical) a _,.,.,. ela Aménca l..abna a doa
Estados Ullldos ela Aménca. O lnspor Vlllll ~~~
a ogualdada de donlllos e oportunldadaa nas relaçXIas
de tnlbelho.
Maos do que nunca, nós, negroa e negras, pra- d e unodade. São mu- os que nos comba·
18m.~ alaql- partem de todas aa
em......,. a.npn~ run pniCOIICIIIID 1eb6grado, .a.urdo 8 QUIWkWO. Em riC)IM dele, rnilhalas de trmlll 8
1rmãos 1'18Q1011 tocam mortos barbaramanlll. Em
nome daa8a ~ maldiiD. ~ nllagadCMI a gundo plano na 80CI8dade.
Por 11110, lula dall8 ... aolodéria, 1111818n.. e aberla a IDci:IB os que axnbal8m a

claa-.

dila••••

o - - lrlvarlavalnall, anconllanKa compeilhelnls llnlncc. e nagroa neaaa ~ ......_

çAo e

Nós nlo qiMIIIIIICM c:onsliUir uma 1C • !Me da il8giOB
can1ra brancaa. ou vica uarsa. mas sim da todo&.
.&r· biCA, oom muila alagna, à lgftlfa Cllllllica

, . , . _ . . pedloldo PMIIo ludeus- Nlo ....
uma boa ClpCIIIWiklada para que ala ~ o -

-

mo em la.çiD ao povo negro?
Neal8 13 da maio, que _ _ . _ _ dia nacional da lula con1n1 o -.no, ~ uma Rria
lllllaxlo 80bla a lula doa nagroa a a eapamnça da
OOIIBIIUirmos uma "'C!8deda na qual a alegria a o
reap8IID nlo daman 8IIJIIÇO para nenhum llpo de
diaclil;a ação.•
Alré, y,.,.,._dllnlit>Dool
MuiiD ollriplo, Sr. Pl'll8ldanla.
O SR. PRaiDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palaVra o Sr. Sanaloi Joaé Saad.
O SR. .IOIÉ SAAD (PMDB- GO. Pronuncia o
MgUlllllt dilaurso. Sem , _ . , do orador.) - Sr.
P11181dar*, Sl"s. e SnL Sanadoi8S, 111n10-ma . . - 1*10. inibido a Pllltt a ao vollar a .... pnvlllgin""
lltbuna na rnanhl da hoje, ocupando o
a a
-ÇID doa SnL Sanadoras, para 1ratar da Jll cMI.wlri:l a Wlildo ,_,. c-, obfB1D da lei f1i rncoonlllla pelo P-.clenta ela Rap!'iblica na 11111 IÇB
daa maill expr11 •taa liclalanças do Enlomo do DilllriiD Fadand.
Tal "'PI""Op!lllla,"""ta em que peaa a boa 111181ÇID doa
autDI8S. Sanadooa Júnia Mariaa a S.-.b"
Foancaliioo " - , IIIViabollza. na prática. lado o fooço 11116 agora 8111PN&IIIido para tranodannar em

*""'

II9Õ8B

COiiCiilbi&

a JJAIOCUPIÇio com o dsla"'Vaht...

I'MIIIO doa muncip!OS gooanoa sdulldoa na 6Jaa poó-
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x1ma a dMSa. do Dostnto Fadaoal, que sa convancoonou chamar Entorno de Bras1ha.
Ass1m, com um atraso da quase tnnta anos,
quando sa co.-gua apoovar o Instrumento 1uridoco
que pannotorá açõas exacutNBS por parte dos órgãos
ledaraos, asladuaos a do Dostnto Fedeoal no ..-.belo
da resgatar os tremendos dasafoos ela ll'lllléna e ela
pobreza am que se achem mergulhados os orumCI·
poos adJBCI!nlas ao Dostnto Federal, dehnldos na la1,
laz-sa uma tantabVa da modolocação para oncluir outros mun~C~poos do Estado de Monas Garaos.
Daí, portanto, a .-odacle de mudar a concepçio de um deaanvolwnenlo pontual por outro
maos abrangente. A fooça dos fatos faz 8111811dar as
autorodadall que é 1111p!)SSível garanllr qualidade de

VIda resodantae de Brasiloa sem se ter a ......,.
atançAo pela qualidade de VIda da pop!olaçio dos
municipoos ad~. Tal conscilncoa, no fundo, é
um reagate: o resgate do -.ho da JK a dos pooneoroa da a-noa, que antevoam uma capotai conatrulda
a partir de um modelo de dasenvoivomanto rolo ex·
cludenla.
Muitos cnticaram, na leo complemantar que fo1
SIIIICIOI1IIda e apoavada, a auainC1a de fundo ocnatttucoonal para o EniDmo. Nós, com toda oarlaza, nio
podamos deacar de lamanlar lacuna. o fundo
constiluciOnal paio qual prapugnanooe repn~urtaria
urna garantoa. da IBCUIBOS para finanCiar o programa
de dMarwolvlmanlo mancoonado. Todavoa, rolo pensamos que, com o nauhágio do fundo, a piOp!lllla ela
RIDE se tenha tranatormaao num amontoado da on\111 çOas VBZIM. Nio. Adio, que a c:riaçlo illgal da
RIDE mu- bona frutoJ podeni trazer. Sanl impor·
tanta o ocnsalho admnoslrabvo a ser mslilulclo, um
foro para o debata a para a bu8ca de solo~ para
os poblamaos da regoio admn liilbilbYL Sanl impor·
tanta tar una enbdade jurldlca. com una .... Ilibação organozada, que poaaa oaoabar anijli I I
e
dolaçõaa oiÇIUI8'IIérias. Fala- ..-mo da postlbilldada madiala de um ampoéalinKI do Banco lnlara·
ma1icano da o-waMmanto (BID) no valor de
R$120 rnilhilas.
O que se aspaiB, em 18SUff10, é que a Roda
noprDOIIMIDmVM.IB de forma aiiiiJva a harrnonozal;iD das polfti..
cat públicas entre o DIBtniD Federal a o EniDmo,
CCHIIIIJIUindo- em 11811Umanto para a malhona. am
1.-- da toda a pop!ilaçlin. dos _..Ços da -.porte
~ saúde,~ maiO arrtianl8, pollbr::a • ·
1ana1 do tuuca r 110, .,..ICI'IÇio, enarga alélrica. sa·
neaiii•ltu b6amo e 88Niipii de tala comww 8Q el-.
Sr. Pl'lllldenle, a Lai ~mantar ri' 94, da
19 da favereoro do prese- ano, além do DBinto Fe-
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deral, definiU como componentes da RIDE os se1111n1Cipios do Estado de GOiés: Abad1An1a,
Fria de Golú, Águas Lindas, Alexima, Cabeceiras, Cidade OciciiMtal, Cocalnnho da Goiás, Corurnbé da Goills, Cristalina, Formosa, luz1lma, Ml....-o da Goills, Novo Gama, Padra Bemaldo, PintIIÓpOIIS. Ptanallina, Sento Anl6nio do Descoberto,
Valpanlízo e Vila Boa; no Eslado de Mmas G8faiS,
08 muniCIIJIOS de Unal e Buribs.
Ccnludo, a proposição contra qual me estou
mamtestando, de autona de nustre Senadora Júnia
Mansa. paltamenlar que sernpra contou com o meu
n18p8i1o e admiraçiio, foi depcHs aaesacla e complemenlada por outra pnlpOIIIÇio do ~ustra Senador
Francellno Peran, ~ à formaçiO Ongl·

naJ do Rida mais vinte municípios da Mmas Genus.

sao eles: Artnos, Bonlinópolis, Bl88dlndia da M1nas,
GI1Uide, Dom Bosco, Formoso, Guarda·
Mor, Joio Pm'-a, Natallndia, PllracaiU. P11116pohs,

~IB

Rlllclunho, Uruana de Minas, Urucu~a, Lagamar, Lagoa Glllllde, Pretlidenla Olegúio, São Gonçalo do
~. VBijão de Minas e Vazante.
Ora. o único crllálio -lbl.vel pa18 um MunicíPIO faHr parta de ragilio geoecon6mca do Ollllnlo
Fedenll deve ser, IIIIIUralmente, sua prolllmdade,
- a4aclncia à Cepilal do Pala - o que nio é o
caso da .mum dOS rnuníclpios que se quer acrascenlar à Ride. Até Joio Pinheiro figura rol absunlo, a mais de 300Km de disllncla de Brasília por
via rodovléna, e OUiro8 como Fonnoso - a 485Km,
Natallndia - a 415, Pintópolls - a 380, e o IWiante
doa munclp!OB rnmelroa, dando uma média de
25IJI(m.

"-as ci1CW1811ncias. se apruvada8 as ame,..
c1aa, como nos coloc:arlarnos diante dOS mais de VInte e 111n1011 rnuniclplos de Goills, que se situam inlinilllnalle mais p1óximosjlo D181rilo Federal do que 08
llllllllclpioll mineiros, e lque n1o foiBITI íncluldOB na
Ride?

Nlo sou ~:::t:::riem
outras regiÕeS
que pan1 elas elabontm
outros
·
O que não se pode
acailar, em hlpólase alguma. é que tais n~.~niciPI08
peguem carona na Região lntegnlda de DesenvolVI·
mania do Dislnlo Fedelal e Enlomo, acabando por
•nvillbíliZil-la em IIRAo da dlluiçlo de 18CUISOS, a serem dlslnbuldOB entra tantos n~.~n~eíp1os, que essa
lnclusio lnevdaVIIIrnenle acanatana.
A Sr1 .k1n1a ........ (BiocoiPDT - MG) - Per111118-me v. ex- um aparte, nobra Senador?
O SR. JOÉ SAAD (PMDB - GO) - POIS nio,
Senado~&. Com o 111810r prazer.
geoecou6micu e
prog18111118 de

A Sr" Jllnia Marise (BiocoiPDT - MG) - Ouço
V. Ex" e ag~adeço as suas pa·
lavniB generosas a respeito da m1nha atuação parlamentar, aqu1, no Senado Federal.
O SR. JOSé S.AA.D (PMDB - GO) - O que é

0 pronui'ICIIIII18nto de

Justo'
A Srl Jllnia Marl. . (BiocoiPDT- MG) -V. Ex"
uatamente o psrtd da fonnação da Região lntegl8da no Entorno do DISinto Fede~al. PoiS bem,
vou lazer ll!ferincla a esse tema de uma fonna s•ntébcs, uma vez que fa1111 uma abordagem maiS ampla postenormente, tendo em v1sta a iniCIBIIVa que
tNe de ap~esentar um piOJ&IO, 111C1u1ndo maiS alguns
municípiOS que, a nosso ver, foram d•scn~n~nados
aalmente na propos1a do Senador José Robel10 Arruda, aprovada nesta Casa A proposta IIIICIBI aprovada mcluía os 19 municípiOS de GOiás e apenas
dois muniCfpiOS de M1nas GeraiS: Unaí e Bul'llis.
O SR. JOSé S.AA.D (PMDB - GO) - Depo1s
que se divld1u Unaí, Cabec:eiiB G~ande passou a fazer parte também.
A Sr" Jllnla llllrise (Bioco/PDT - MG) - EBBes
laiBITI os dOIS mun~efpios de Mmas Gel8is que ficaram oficialmente ir~eluídos no projeto da alltona do
Senador José Roberto Arruda. Naquela sessiO em
que diSCIIIimos e aprovamos o proJ-. deparamonos com essa situação que consideramos dlserimlnalóna com rafaçio a Minas Genus. em especial a
esses muniCípios, que, há muitoS e· muiiOB anos,
constem da I1SIIlgem do Entomo do DISinto Federal,
portanto, estão lriCOrpoiBdos ao Entomo de Brasllia.
Naquela sess1o, conversando com os Senadoi8S do
Estado de Gouis e com o piÕpno autor do prqato,
chegamos ao enlendimanlo de que e~a I'!&Caaslllio
comg1r assa injusbça, e foi exatamente com essa
aanlldo que aprasentarnos, no dia segumte, um projeto de 181 a raspeito. Para se ter uma idéia, Senador, no proj- que ap18S8111amos - apiOVIldo pala
Comissão de ConsbiUIÇão, JustiÇa e Cldad•nia -,
dOS quatorze n~.~nícip!OS que 1ncluimos, seis foiBITI
erllllnCIPIIdOB· Poltanto, se estabelecannos o crllérto
gaognifico, sensm oito muniCípiOS, pcHqU8 08 distritos fal8ll1 8ITI8I"ICIII8do Por outro lado, temos uma
ampla doeu~ que mostra a depenclência
econ6m1Ca e a relaçio que esses mun~eípios mantlm. ao longo dOS anos, com o Olstnlo Federal. Consideramos que, para se formaliZar oflaalmente a região 1ntegl8da do Dlstnlo Federal, ela nio podena se
compor com 19 muniCiPIOS de Go1ás e apenas do1s
da M1nas Gera1s. Havana uma 1'11810r 1ntegl8ção Brl118 BIBSOia e Goiás do que Bnln! BIBSOIB e M1nas
Ge~a•s. que fica na diVI&a. Tenho certeza de que os
ti8Ç8
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1~------------------------~~~~~M~S~DO~S=E=N~'ADO~~FE~D~E=RAL-=~--------------pnnc1p1os do equdibno e da união nortearam o propno Senador Joaé Roberto Arruda. que teve a sensibilidade de prepor a cnaçio do Entorno a partir da
formação de uma região Integrada entre essas doiS
Estados que estão literalmente Integrados com BraSiha: GolaS e Mmas Gera1s. A part.r de então, com o
apo10 do Govemo de Gollis, do Governo de M1nas
Genus e do Governo Fedel81, sanam estabelecidos
recursos mçamentainos e pro1etos vl8veiS para atender à demanda desses muniCípiOS que co~ a
reglio Integrada do Entorno de Bras1l18. Postenormenle vamos lazer uma grande demonstração SObre
ISSO, mas llvemos o CUidado de nio acrescentar mumclpiOS que não !Missem nenhuma relaçlio; todos
e18S, geograhcamanle, estão elebvamente Integrados à r&glio do Entorno. Portanto, dentro do PIOf8lo
que apresentei e que fo1 aprovado, entendo que lamos realmente estabelecendo o pnnc1p!O de equlllbno com uma regJio 1ntegl8da, onde são Incluídos
os muniCIPIOS de GOiás, que vão ser em numero
murto supenor aos de M1nas GeraiS, e com a parbetpação desses muniCípiOS m1ne1ros, que estio oonstiIUidos no Enlorno de 81881118 por vános e vános moIM>s, não apenas geográfiCOS, mas lambem pela
própna SitUação desses muniCIPIOS no seu envolvi·
manto, nas suas relações com lodOs os setoree de
BrasíiiB. saúde. educação, enfim, lodos os selares
econ6miCOS e SDCIIIIII de Brasil!&. Agradeço a V Ex"
o aparte e vamos contmuer ouvmdo com mUIIa atenção as op1nl6es e as ponderações de V E>t"

O SR. JOSé SAAD (PMDB- GO)- V Ex" tem
o meu malDI' apiiiÇO e respedo, Senadol8 JúniB Mansa, mas dlsconlamos da l1losoi1B e do pnriCIPK>
geográfiCO de Entorno de BrasiiiB. O que sane o entomo do Plenario deste Senado? Os salões, a CAmal8 dos lleputados, mas nio II1Ciui a Torre de Televlsio. nem o Setor de lndúslne. Entorno de Brasllla sAo os mui'IICípios que fazem diVISa com Bruil•
e maiS alguns p!ÓXIITIOS que sofrem Influência di~
de BrasíiiL NeaBes lnnla anos de 8XIslênc:Ja. Braaíl•
não teve malhoo• da quaiKiade de VIda, nem ~
VOIV8u OUiras qualidades, nada recebeu de ln-"mento do Governo Federal, e Gollis SOZlllho nio
leve condlçiles de manler um desenvolv1menlo pouco 1nfenor ao da Captlal Federal.
Não posso concoldar que muniCIPIOS a 250Km

ou ma1s do Olslnto Federal. como M1moso, a 4301<m,
venham a ser coiiSidel8dos Entorno de B~asíiiB. Não
que eu S8J8 conlra M1nas Gei81S, não que eu nlo tenha "'-'to e consideração por esses dois grandes
rapresenlantes mln&IIOS, Senadora Jun1a Mansa e
Senador Francel1no Pe'111ra, l1guras das ma1s bn·
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lhantes que o Senado )a teve mas a vaRiada é que
nem os problemas dos mun1C1p1os que fazem cJMsa
com o DISinlo FedeiBiforam resolvidos
Ha poucos diBS, &silVemos em um rnuniClp!O a
5Km da diVISa do D1s1n1o Federal lá houve urna testa enorme s.rnplesmente porque ca181'8m um pNdlo
velho e nomearam um JUIZ subsbtuto. Ora. trinta
anos depois, a 5Km da diVIsa do D1s1n1o Federal, a
30Km do cenlro de Bras1l1a, uma cidade toda se levanta orgulhosa, porque consegu1u um JUIZ subelilulo.
Na reg1ão noroeste de M1nas Genus, poder-se18 fonnar outro t1po de organização com o 11po10 de
lodos nos. que pudesse correr pa~alela na dlsllibutção das prováve1s rendas e recursos
Postenormente, en1regare1 a V E>t", nobre Senadora, este mapa onde estio representados, em
verde, os muniCÍPIOS do Entorno de Braslha; em
amarelo, os que v. Ex" sugenu e, em vermelho, os
do Senador Francel1no Peretl8. Observe que, oom
ISSO, o Entorno de BIBSill& esta quase chegando a
Belo HoriZonte. Se for assm, GDiiiniB está maia perto. Há ma1s de 30 mun.cípiOS ao redor de 81'8110111.
que nlo fazem parte do Entorno e que estio rn&IS
perto do que os muniCÍPIOS sugendos por V. Ex" e
pelo 1lustre Senador Francet1no Peretl8
O Sr. F....-llno Penoino (PFL- MG) - Penmte-me V Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO) - PoiB rlão.
O Sr. F,.ncelino Ptninl (PFL- MG) -Senador Jose Saad. v Ex" 1a compreendeu a eetrutura
de 1unc1onamen10 e de comnvênca desta Casa. Somos 81 Senadores, numa representaçio 19UIII para
todas as Unidades da Federação, a IIm de que se
resguarde o pnncíp~o ledenliJVo do Brasd. Quero talar de forma baslanle arnga e cordllll, até para expressar um pouco de preocupaçlo com Vl8ta à busca da vemade. Embora se)81n0S uma Caa.a onde
eXIStam os conftrtos, decorrentes do proprio si11tama
parlldáno em que vrvemos e das representaçllee que
exei'CIIamos aqu1, ISSO nio Impede urna lnlc:a de
Klftls SObre asaunlos comuns. No caso deate projeto, confesso a V. Ex" que ele lo1 ap.-tado e discutido de forma desordenada Dou tesblmunho
de homem públiCo - não de um mero poJ'- - em
resperto a figura magnifiCa de V Ex". O ptOjeto tran·
srtou a lavor de Goiás e em desfavor de Mines Gereis lnclu1u 14, 15 ou 16 murnc1p105 gDIBnD8 daregião de 1nlluênc1a de BrasiiiB e apenas doiS mun.cí·
p1os m1ne1ros. ora Cabece~ra Glande, ora Uneí, e
term1nou sendo Bun!IS e Unaí Claro que e - uma
1mpropmsdade e uma absolula 1nadequaçio, inclusive a realidade econõmiCa dos muniCIPIOS que CIR:Un·
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dam a Caprtal federal Imediatamente, f01 apresentado um proj81o, modificando a le1 sanaonada pelo
PA>Sidente, pela Ilustre Senadora Júma Mansa. Ela·
bore1 um outro projeto, , _ espere1, pniTII!Iro, que o
PA>Sidente sanc1onasse o projeto e, conseqüentamente, não bVe oportur11dade de apresentá-lo. Quando bVe conhecimento de que o p10J810 voltara a funCIOnar, ele pi estava sendo d1scut1do pelo Relator,
Senador Romeu Tuna, na Cormssão de Constrtul·
ção, JustiÇa e Cldadan1a. Fu1 surpreendido, lf1Cius111e
com o acréscimo de novos muniCÍPIOS como João
Pinheiro, Gualda-Mor, Bras11ând1a, cidades que conheço como a palma da m1nha mão, po~que as rep·
resente1 por 16 anos corno Deputado Federal e agora como Senador e com esses muniCÍpiOS convM
como Governador de Minas GeiBIS Pois bem, em
face dessa 1nadequação e para dar enseJO a uma
convocação ..-se para sentarmos à mesa e conversarmos como homens públicos, sem nenhuma VISão
elertoral, apn>Sentei uma emenda de plenáno completando os mun1cíp10S do noroeste de IVI1nas Gera1s
que eempre Integraram a região geoeconômiC8 de
Brasília. Dessa fonna, a reprasentação de Go1ás seria prallcamente a mesma, numencarnente em relação muniCipiOS e aos d01s Estados. O que não deseJO é que eeee p10J810 volte novamente à ComiSsão
de Constrtução, JustiÇa e Cidadanl8.•.
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB- GO)- Já voltou.
O Sr. Francelina Pereira (PFL - MG) -.••e o
Relator l8lome o assunto sem um entendimento
nosso. É prec1so conversarmos a resperto, senão
vamos acabar aprovando uma medida que será vetada pelo Presidente da República. Louvo V. Ex"
peta pi1IOCUpllÇão em lnlzer a debate esse assunto,
, _ apenas quero transmibr a V. Ex" a comncção de
que vamos encontrar um texto que efebvamente seJB
repn!SSntabvo da realidade econõmiCB, soc1aJ e politica desses dois grandes Estados da Federação.
Muito obngado.
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB- GO)- Murto obngado. É um prazer OUVIr V Ex" e vamos continuar

dlscubndo o assunto~ueé de vrtal1rnportàncla para
08 muniCípiOS do E
o e que foram colocedos a
margem do deseiWOivl
to de BrasíiiiL Isso representa. hofe, urna g
preocupação, porque, sem
resolver os problemas o Entorno, BrasH18 sara, daqui a 5 ou 10 anos, uljna das ma1ores favelas, uma
cidade completamente 11nadm1n1Strável, polque a migração e, conseqüentemente, os problemas e pressões sobre os eqUipamentos ulbanos de Brasfi1a,
vão continuar.
Pross1go o meu pronunciamento.

Não sou contra que se cnem outras regiijell
geoeconõmiCBs e que para elas elaborem OUiroll
programas de desenvolvimento. O que não se pode
acertar. em h1pótese alguma, é que taiS municlpios
peguem carona na região Integrada de desenvolvimento do D1stnto Federal e Entorno, acabando por
1mnabd1Zá-la em razão da diluiÇão de recursos, a rem diSinbuidos entre tantos mun~eipiOS, que assa
1nclusão 1nevrtavelrnente aca1T81ana.
Cassa fonna, só me resta fazer um apelo nobres SenadoA>S desta 1nsigne Casa no sentido de
que rejl!rtem, se for o caso em pJenáno, as Emanclas
Substdutlvas ao Proj81o de Le1 do Senado ri' 23, de
1998, que 1nc1uem os 20 rnuniCipiOS menaonados ii
Ride.
Zelar para que não S8J8 desfigurado o pi'DI8Io
de desenvolvimento da região geo«llOIOmica de
nossa Caprtal é dever de todos nós, ~
dos Estados brasileiros, seJBm eles qUIIIB foram. A
construção de Brasn1a foi farta com murto sacri11c1o a
demandou murtos recursos do povo brasdauo. Nla
pennrtamos que ela reproduza o padrão das gnllldell
metrópoles braSileiras, 1lhas de proaperidade cen:adas de miSéna por todos 08 lados. Que esta cidade
e sua região cumpram o S8U destino de repra11111Br
um marco de desenvolvimento equilibrado com JUBIIça social, servindo de exemplo a eete , _ Braal
de tantas desigualdades!
Era o que eu bnha a d1zer
Multo obngado.

Dutante O diSCUISO do Sr. José &lad, O
Sr. Getaldo Melo, t•
PI6Sidallfllf, dNia
a cadeira da pt8Sidilncla. que 11 oc:upadR
pelo Sr. Ronaldo CUnha Uma, t• Secnlflttlb.

v-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo CUnha Una) Concedo a palavra à nobre Senedora Bauedlla da
Silva, por permuta com o Senador Lllclo ArcanlllnL
S. Ex" dispõe de vmte rmnutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (8locaiPT- RJ.
PronuOCIS o segu1nte discurso. Sem ravislo de oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadonll, em
pn111111ro lugar, agradeço ao Sr. Senador L..úclo AIcintara por ter me cedido seu lugar na lsta de onadon>S.
Trago à Casa um terna que já allordei em outras oportumdades. HoJI! é um dia muito eepeclal.
Em 1987, aconteceu o s• Enc011bo lnternac10n81 da
Saúde da Mulher, na Costa RICa. Denha 08 tena
desenvolvidos, pnonzamos a dlscusaão sobJa a saúde da mulher e consagramos o d1a 28 de 1'01110 como
o D.a lntemac1onal da Ação pela Saúde da Multa.
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Aquo na 8111811, comemoramos também o Doa Nacoonal de Redução da Mortalidade Materna.
PoJtardo. 88le é um doa de mobilização e de re-

llexãaa, em que devemos debater abertamente a
qUN!ão da saúde da mulher, as doenças como o
clncer do colo de útero, que, hoJe, repoesente 43%
elo IOial elos IUinONS gonecoJógocos e mata de conco a
dez md mulheres por ano. No Brasol, a rnaoor oncodêncoa lllllá nas Regoões Norte e Centro-Oeste O colonoar de mama consbiUo-se na pnmeora causa de morte enlr8 IIIUI'- acoma de 40 anos O lnslduto Nacoonal elo CAncer --touque, em 1997, maos de
6. 700 mulhenls morren~m de câncer de mama no

B-.1.
A taJra ele rnortalodade por cãncer gonecológoco
eallloliida P11J8 1996 pelo Monosteno da Saúde é de
9,2 a cada 100 rnd rnulheras. No entanto, sabemos
que os cuidados preventivos com a saúde podem

ewilar-onalas.
Onlam IMII a oportunoclade de conversar com o
.......
wlllbroo ela Saúde, Senador Jose Serra, que peclou o
IIBIIIpOIO ioB IIIICIIIbVaS do Monostena no que cloz raspeltD ê saúde ela mulher. Disse-lhe que meu apooo 1a
é dado primaoro por ser mulher, segundo por ser da
.,.. ela llllllde e IIIIOeoro porque raconheço o esforço
elo Mi . . .io ... iioplemall&çio de algumas politicas
pM:a- que glllllilllm a aúde pre.oeoobVa da mulher.
Acornpanla e ccnllistel a domonuoçio de racuraos para a continuldacle do programa, não apenas
QUIUIID ê campanha, mas também na~
çla ela ~ nos mu111Cípoos, a fim de que Iodas as
mulharas, da ~- classes SOCiaiS, pudessem
... - - - . - seMÇO.
...... Ola lnlarnacional de Açio pela Saúda da
Mulher,
ao Mo...uo José Sena para clozer
qua ealaNI, onde MI'IIP'8 esbVe, ~e
~ awádhaa desaa natuAIZB. que conaodaro
illlllmanla . - . . - . priontárias a urgentes.

di..,....

Aindacomielaçãoaosdacloseslall-.,.,..
~ que a lllllllrilização ocona cada ii1IIIS
cada a em jiMIIIIaa c.-m.. Um ~ elo lpea
_ _ . que, âalmente, as mulhe.- são 111118rilozadall em m6doa com 29 anos, sendo que a Regiêo
~ tem o 1'1111101' íncloce (511%). No Rio de
.lllriano, Chaga a 46%, onde a maoona dessaa estaroJizal;a ocomt cluranta o parto. Ce;ca c1e 60% das
mulhe.- foiam estalilozaclas após uma C8IIIUiall8 e
26% de mullianl8118a111 püulas anlicolooapcoonaos.
O nÚii1810 de cesananas esté acoma das i8COnwodaç6ea da Organozar;io Munclllll da Saúde; 600
mi mulhanll monam por comp1K:aç1ias da goavidez,
parto e puetpéno; 99% dessas mortes oconam nos
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países chamados subdesenvolvidos ou em daeenvolvlmento e 60% das mortes rei8CIOnadas a gnMdez são causadas pela hopertensão, hemonagoas,
abortos pmvocados e on!ecções dec:onarotae ele ce-

sanas
A Organozação Mundoal ele Saúde cita -.m
pnncopaos causas de morte materna a falia ele têncoa mecloca, falta de onfomoação e ele acaaso a
métodos contraceptovos, abortos clandesbnos, cla&nutnção, fome, baoxa ccncloção de VIda, excee110 ele
trabalho e pessma saude geral.
A Conterêncoa Muncloal Sobre a Mulher daliiw
metas para o combate à mortaloclade materna, com o
objebvo de reduzo-la em pelo menos 50% dos nlvas
de 1990 até o ano 2000 - caso ragras 8lljam
aplocadas
O medo e um elemento sempra presente antnt
as mulheres q.JBnclo se ;eteoe aos latos Hgados ê
procnaçio. Em pesquosa onbtulada M1artaMi'11a111 Mateiioa: uma quesliio socra/, de Mana BeiAnia Ávila
(SOS Co;po - Recofe), raallzada na rade plblica de
saúde de Recde, JUnto aos piOfiasoanaos ele IIIWcle,
sobre como eles peroeblam o esfllclo emoe~anal das
mulheres quando chegavam para dar à luz. Aa raspoatas vanavam entre "histancas, nervosaa e ame-

drontadas"

marama.

Quando uma mulher morre de morte
delleriamos ontenogar onde começou a se --.uor
essa morte. Quaos as ccncloções de tnlbalho que
teve durante a gllMclez? Que método. -•toacep11wo
usou antes de engrallldar? Fez pni-natal e cem que
quaJoclacle?
"A mortalidade materna pei'IIIS!e corno marca
ele um modelo ele clesanvolwnento scc:oal que Mm se
baseado em cii8CIIII'Iinaçii. onde ..-nos os avanços dos conheCI....- aentlfico e teci dcl;oion nlo
conseguem romper cem uma oldem s6 ele culbnl,
construfda a paillr de poiiCOIIC8ilos de 118lCD, ele ;aça

e ele claae. VI-M elllllall'lllnla o IIIY8ISO, o ..., ela
tecnologia a seMÇO ela clomlnaçlo. Os Ser'41908 de
Saúde são uma parte ompo;tante elo cenériD onde
esaa liagécloa se nlllliza e que tem como um dos tugeres fundamentaiS de ongem a deavaJorlzaçlo ela
reprodução biOlógica.•
As mortes maternas são aquelas OCOi 1odw durante o cocto gravídoco- puerpellll, em clacontiiCIB
de complocações especificas desse período ou ele
doenças poiliilüilleo- ou lldqullidas clu- o mo, que COITipkan a gravodez, o pa;1o e o PJ8I'II6;ia..
Em uma publocac;:io recente da OMS - ();ganozação Munclllll de Saúde - e Urucef, que Iram ela
questão da matemodade segura ou saudéval, h6 a
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seguinte comentano '"A morte de uma mulher nesse
penado é um desastre - e um acontecimento desnecessáno e uma pelda que camoga uma carga enorme de tnsteza e dor. Há uma sensação de crueldade
nessas mortes, elas não devenam ocorrer, a mulher

não estava doente... e. mesmo ass1m, ela morre!•
Os vanos estudos realiZados em diferentes
partes do BlliSII, bem como as Informações tJBZidas
peloS numerosos comitês de estudos e prevenção
de mortes maternas. mosllam um fato que, pode-se
dJZer, é dremátiCO: a quase totalidade das mortes
maternas entre nos sena fBCIImente prevemvel desde que houvesse um pre-natal adequado, quanblat•va e qualllabvamente. bem como, em numerosos casos, urna assiS!énaa ao paltO d1gna desse nome. O
fato de maiS de 110% dos partos no 818S1l ocorrerem
em hospdal não SJgndlca que eles seJBm seguros•
Mudo se fala sobre as taxas, índices e coeficientes de nsco e mortalidade materna. A verdade
que conhecemos até o momento é que, no BlliSII, a
subnobflcação ou o sub-reg1stro das mortes maternas é grende e PIOI8 a medida que se analisam as
regiÕeS maiS pobres, JUstamente onde as mortes
II'Wemas são mBIS freqilentes Desde a morte sem
BSIIIS!ência médJCB, a amênaa de cenuténos clandesbnos, o não-reg1stro dos nBSCimentos e a alta
mortalidade 1nlanbl em algumas 189iões do País, até
o preench•mento 1ncomtto dos atestados de obllo e
dos prontuanos médiCOS, tudo ISSO contribui pare
que as taxas ofiCiais de morte materna S8f8ll1 de
duas a quatro vezes menores do que os índices
1'8111S.

A !redução dessa sitUação e: quanto vale a
I'I'IOitaiKiade materna no BI8SII? A resposta tem que
ser c:onsaguKia. pDIS. não hã dúvida, uata-se de uma
Importante quesllo de Cldadama!
A greve IIIIUação da assislància a saúde raprodubva das mulheres vem sendo denunciada hã mw-

to. Dentro do penonuna de delenoração da saúde
pública, que afeta Iode a população, as questões 1•gadlls à B8XIIIIIIdade, gestação, parlo ou puerpéno
tramrn um outro agrevante diante do qual não se
Justifica a Jndifel8fiÇII ou sensibilidade - são fen6menos da vida e não da morte, da saúde e não da
doença, ligados à exiSiéncl8 da espécie e do planeta; não são temas lndiYldUBIS e esporediCOS.
É fundamental q.. os números reBIS sobre
mortalidade materna ncp BlliSII &aJam conhecidos,
PDIS a mulher que morre Ide paltO sem atendlmerllo e
é enterreda na roça. no sertão, e a J0Y8R1 que faz um
aborto em ctlna ctanclesbna nos grendes centros
urbanos, morrendo de Infecção d1as depo1s, sem

contar a mnguem o que lhe aconteceu, passarão a
contar nas estat1St1cas. Assim, suas mortes não serão ma1s anõmmas e clandestmas. mas Sim uma de·
núncl8 das condiÇÕes que as levarem ao óbito.
Por ISSO, neste DIB lntemac1onal de Ação pela
Saúde da Mulher e no D•a Nac1onal de Redução da
Mortalidade Materna. eu não podena de•xar de ocupar esta tnbuna pare trazer tão relevante terna. Espero que ele encontre eco em outres •mclllbvaS das
polttiCBS públicas, espero que ele enconlla eco na
escolha dos temas pnontanos a serem debatidos e
desenvolvidOs nas nossas comissões e na tnbuna
do Senado Fedellll, em apo10 a pfOJelos de 1nte18Sse
nessa área
Ere o que eu t1nha a diZer, Sr. Presidente.
MUlto obngada
Durante o diSCurso da Sra. Benedda da
Sdva, o Sr Ronaldo Cunha L1ma, 1• Secteláno, deura a cadeira da preSid8ncla. que é
ocupada pelo Sr. AntoniO cartos Magalhães,
Presidente

O SR. PRESIDENTE

(AntoniO Callos Magalhães)

-Concedo a pataYIB ao Senador Ed1son Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia
o segu1nte dlscuiSO.) - Sr. P,_dente, Srls. e Srs.
Senadores, é com sabsfação que utiliZo a tnbuna
desta Casa pare ~&giSirer Informação Y81CUiada pelo
pmal1sta Luís Nasslf, publicada em sua coluna, na
edição do JOmal Folha de S.Paulo, do di& 18 de
1111110 próximo passado, sob o titulo "A qualidade no
JudiCiáno", que anexo a este meu pronuncramento.
Cita o fOrnal-. na refenda coluna, estar a
JusiiÇa Federei no Marenhão. Implantando, com sucesso. um progrema de qualidade que poderá seMr
de referência para outros estadoe de nosso Pais.
Esse progl8ffl8 tem corno base um trabalho elaboredo pelo JuiZ Federal FléYIO D•no de Castro e Costa,
ex-dlretor do Foro da Seção JudiCiáM do Malllllhio
e professor do departamerdo de Direito da UmveJSIdade do Maranhão.
Sra. Senadores, sou daqueles que entendem
ser o Poder Judlclério, bem corno o reepello às leiS,
um dos Pilares fundamentaiS pare a constrUÇão e
manutenção do estado democrábco de direito. É
exatamente em decorrência dessa mmha posiÇão
que YefO com multa sattsfaçio a tmplantaçiO desse
programa de qualidade na JustJÇB Federal no Marenhão. Com a medida. S8fão beneftc1Bdos o Poder
JudiCiáno, os cidadãos como um todo, além dos advogados e a própna dernocrecl8.
O Poder JudiCiáno, como sabemos, COfiYIYe
com alguns problemas que necessdam ser supere-
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dos para o melhor desempenho ele suas nob11111 funções na SOCiedade. Esses problemas são ele lavru
d1V8f118S: uns deconam do furor leglferante. enquanto ou110s estão ligados a08 prooedtmentos jUdlclala,
por exemplo.
Segundo •nlonna o JOrflllhsta Lula Nassrl, o trabalho do JuiZ Federal Flévro Dlno ele Castro e Coeta
define algumas d11atnzes para um programa de qualidade e produtividade no JudiCiáno, denlra as q111111
podem ser destacadas·
1) G-raiiZ8Çio e aperfi!IÇOBIIIIHIIO de tiXIas
os mec&nltlnm8 altemaiMIB ele _,...., a 1nlormaç6es proceSSUBIS (Internet, termniiiS de allfo.alllndl-

rnento, etc),
2) trabalho ele anãi1S8 sobre os dados - - . .

cos Já prodUZidos, detactando pontoS de estrangula-

mento (demora de publicação dos atas pJdlciaJs ma
Dánoa Oficlaia, tempo excessNO pare cumpnmento
de rnendados, etc);
3) facação de prazos máximos para dde....selonls admn-.vos praticarem atoa repatltiYOS e
de auas con 11)81111:~a~~;
4) reuruilee penódicas de 1111zes, d1reton1s de
s-atana, sup&MBOres de seção, com objeiNO de
padronizar dla(Jnó8ticos a procedimantos, segundo o
-=-cJ II'ICiulndo clianlas exilamos (rept I llai- do Ml111116no Público Federal, aUIDndades pc+:i•• ale.);
5) ~ de seMÇOS como a c:llarMda
"c:onsulla programada", alnnlés dos quaiS os lldvogadoe, lllfonnando , _ . Sacratana da v...

dos Advogados do Bras1l (OAB) e a Asaocoaçio Maranhense dos Advogados Cíveis a Cn..-.;
5) monotoramanto do desempenho da can1ra1

de mandados;
6) ahrninaçio de procadtmantos amhctt.
cerno dasnacltss6nos. cerno a conatituiçlo da Junla
MédiC8 para qna111qner hcanças por IIICIIivo da doença em paasoaa da lamllia do IIIIMdor.
Eu gostaria, portanto, da cangralUiar-nw, da tnbuna do Sanado Federal, com lados ~IIII qua, li
no mau Eslado, na Jlllllrça Federal, aat11a erwolvldoe
com a Implantação daaaa programa da qualidada no
JudiCiáno. É moiNO de orgulho pare os rnaranhenque a Justrça Federal, Hdiada no e..do, .....
asvrndo de modelo para o malhar pracaclrrwrlo IUdlcrlino em todo o Pais.
Qualidade no Judlcltlrio Significa diZIIr, .,. outras palavras. 111818 cidadarua, rnaiar Pftiii"IIJ!Idade
econ6mrca para ciMJfsoa- .-Is, tremmelhOr qualidade da VIda pare IDdoll os Cldll<lllw.
F- aqw, po11anto, o regl8bo do"*' !IIII • ao · - JUIZ Federal Fl6vro Dine da Cllllro a
Corlla e a todos quantos o auxillalwn trabalho, CUjll dedlcaçio ao aprimoramanto do pr I 11_,
JUC1rci6no federal o racor lhacrr1aiiD da lado o
Pala.

Era o que eu linha a dizer, Sr. PNBiderà.
Muito obrigado.

DOCUIIENTO A QUE SE II8'Bie' O
Sll. EDISON L.OIIAO EJI SEU

l'fiONIIN..

CIAIII!NTO:

ralabvamante. pmc · · - qua gostaria de~.
seriam 1111118 rapidamente atalldldos.
O nalleiéno ao qual faço ralertucia ,.,.... mau
pronuncramanto cita também outra& mtorm.çlies
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Dmllnzes

O trabalho defina dlralnZeS para um prograna da quahda·
da e produiMdade no JudiCIIirio..
1) Genaralrzação • -rfe1Ç0811111111D da os mac:aniSmos allemabvos da acesso a •nfolrnll9õas pmcess••ats (lnlemaC.
terrnnrm; da auto-ata ldii 11&1110 etc.)
2) Trabalho d a - 00bn1 c e - - - jll pro-

d.,_- . . . -nosdDiários
a _ _ . , _ ( - na puOllclols, tampo.......,
biiC&Çéo dos " " " ' , _

para

.,...,.manto
da

da-·-~

da

Sacralanas
Varas ale).
3) FUração da.....,.......,_ para ce d l l a a i l • admnstlallvoO _ _ ....,....._da,....cuoiPBIIoodiiS.

4) Raonõas poriOdicao da )Ui. . . da Sacralana.
- d a saçlo, visando palronozar da!Jo- e pacedomem.., canlormo o 011110 onc:Jul- (rapnosantantes do Mnsldrto Pilbloco-_ .....,._ poKoais, leo-

..-.--

Joemos. procuoadores dos -

publ- IIIi: )

5) lmpianiBçlo
da
-. - ..a-Secramns
·-··
pelo qual
o lldWgado,mlormado
praviamenta
da V818 QtB'dO aos PI C "M que dasapl 8lGIInlnBI', seria multo

......

f"!qJerWIIKW.mB111iiihllftS8

AM _ . ,

o poagoama da qoal- no,.-..., mano·

-1) aa
s,-_
- elqlllliêncoas
Criaç6on
d
- da~ com a OOCIBcomo para vlaliolzação da ...,. ou - .

-Iix:al.

çlo da Jll8!llaçlo d a - " ' ~.Jnc:J-"""'
pam.narm M11811Mltico e centndiz8dD da .... . . . , • 5es

2)-pao•owbD&da-cama....,.......
............ da -.o. segundo demandas

lo _
3)-......
_ _ do

4) lmplanlaçlo da .......... da....,__ ....... para ad·
vogados a )llli&doaoo&doe, ft18doante corovto- cam a Olllam Advogadas dO Bnlllle a Ase
; - Maranhlnse dos Advog doa

Civas e Cnmm8ls

S)lb•b•~•obdo==da-:"'u•-

• lu&.
por
- - · 6)
- Elnw
- . ;rçaa
i ode
dIJIICI---m
a J - _dea
_c.. _
_como
__

por.-da-.çaam_da_do_
Em II'IBIÇOb- ....

Doo-

-da~

ii'i8IIICina--

do ........
-oçadoo poda &agir o~
..,......., da.,.,..,_ pBI8 a
do • • · lo.
O SR. PRESIDENTE (Ar1lanKI Carlos Magallães)
-V. Ex" sará atendido na 1onna 18glmenlal.
Sobre a mesa, raquenmentos que sarlo lidos
pelo Sr. 11 Secretáno em exercício, Senador Golberto
Moranda.

São lodos os seguontes
REQUERIMENTO N" 374, DE 111118
Senhor Presodentft,
Requeoro, nos ter!nos dos artogos 50, § 2" da
Consbluoção Federal. cbrnbrnados com os arts. 216
e 217 do Regomento lnlerno do Senado Federal, se)am soliCitadas ao Banco Central do BlllSII, através
do MoniStro de Estado da Fazenda:
C6pta da documentação do Banco Central
onde loca caractenzado o pagamento do Seguro de

Cnldrto por parte do Governo do Estado de Mato
Grosso, para fazer face a sua obngação conlonna o
diSpoSto no art. 4°, da Resolução n• 101 de 1997,
desta Casa.
Sala das Sessões. 28 de maoo de 1998. - Se-

nador GHbertD Miranda.
LEGISLAÇÃO CITAOA
RESOLUÇÃO N1 101, DE 1997

Autoriza • -•balllçio dit apera~lo
dit crédito HlliiiiiO, com garanlla ciiJ República Fd•••Uva do Bra..l, no Vlllor dil
USS55,406,000.00 (clnqilenlll e ~ mllh6es, quabaceutos e 8lis mH 1161-.
nort.4rnertcanoe)
equiva...._
•
RS511367.529,CIO (cinqiienble- mlhllw,
'-ntoli e
e .... mU,.........,.
toe e vlnle nove reaie), • ~ dit 31 de
n.lo dit 1997, entre o Estado de Melo
Groao • o Instituto Bllndrlo San Paolo
di Torfno S.P.A., destlnadli 110 ftn.tcla
.-1tJo de coniilruçio dil ponlie8 dit concrwto no lmblto do Progie11111 dit Paailzapo dila 1'1'11-lae do Ellllldo.

-••nbl

Art. 4" As condiQões financeuas bésices da
operação de cn!ddo são aa seguintes:
e) ctedor lnsblulo Bancano San Paolo do TorinoS.P.A.;
b) IIIJior. US$55,406,000.00 (cJnl)üenta e cinco
mdhões, quatrocentos e sBIS moi dólares norta4mericenos) equovalentes a R$59.367.529,00 (CinqUenta e
oove mlhiies, tntzentos e sessenta e sete mH, quo,..._ e VInte e oove reaiS), catados em 31 de
1111110 de 1997;
c) ganurtldor. Repúbloca FedeiiiMI do Brasil;
d) JUtrJS: taxa a ser fixada com base na menor
c:olação de CIRR Corwenaus. à opção do devedor,
em uma das segumtes datas:
-de assinatura do acordo do ~éstimo;
-de assu181ura do COiobato (desde que o acordo de empnietnno 51118 BSSinado no pram de meses a contar da ass~r~atura do conlnito;
- da eprovaçAo formal. com base na qual o
Medoocredoto lanha concedido sau subsidiO ao crécfoto (neste caso, a taxa CIRR sará acresada de 0.2%
a.a. doiS déCimos por cento ao ano) de acordo com
a regulamentação do Medoocredoto Central&;
e) comiSSão de admtnJsttBÇ§o· 0,5% (anco décomos por cento) à VISta sobre o valor total do empréstimo,
f) comiSsão de comprormsso: 0.25% a.a. (vmta
e conco centésomos por cento ao ano), sobre o saldo
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não desembolsado, contada a partor da data elebVa
do contrato;
g) SBgUID de cteddo 4,9% (quatoo ontSilOs e
nove déCimos por cento) sobre o valor hnancoado;
h) despesas geraos: as razoavaos, lomotedas a
US$55,000.00 (Cinquenta e csnco moi dolares norteamenc:anos);
i) COiodlções de pagamento
- do pnnapal: em dezassete parcelas sames-

Meaa ta·;

Passa·56 a

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N" 18, DE 1998
:.. -:- •egome de urgêi'1Cia, nos termos do
:., 336, b, do Regomento lntemo)
i)oscussão, em turno únoco, do Prqeto
c., Ls• da Cãmara n• 18, de 1998 (n" 4.4311198,
"a .:.asa de ongem), que denomna "Aero~ono lntemaciDnBI Deputado Luhl Eduanlo
Magalhães' o Aeroporto lntarnacoonal da Ciaade de Salvador, Estado da Bahoa, tando
Parecer sob n" 314, de 1998, da Comossão de Constlluoção, Justoça e Codadama,
Relator: Senador Romeu Turna, fawnlwl,
con as Emendas n"s 1 a 3-CCJ, da reda.-;ão, que apresenta.
'Poderão ser ofei'IICidaS emendas alé
·cerramento da doacussão.)

cada ano;
- da COiniSS4o de adminiStração: em três parcelas IQIIIIIS, sendo: a pnmetra, tnnte doas apcs a
dala alebva do contraiO; a segunda, seos .-.-as
após a dala alebVa do contrato; a terceora, doze meses após a dala efetJva do contrato,
- do SBfllltO de crédito 30% (trinta por cento)
no momento da amllllliio da garantJa, após a aprovação da aparação no ROF, e 70% (setenta por t:enlol

(À Mesa para <leclsio)

REQUERIMENTO Nl375, DE 1198
Senhor "-idente,
Requeoro, nos tannos dos arbgos 50, § 2" da
Conalitulçio Federal, e 216, do Regomento Interno
do Senado Fedenll, SBJBm sohcrladas ao MiniStro de
Estado da Jusbça:
Cópia da documentação recebida pelo Governo Brasolelro encamonhada pelo Departamento Comen:ad da Emba;xada dos Estados Unidos da Aménca, e que traia de uma manlfeslaçio contnl• ao
CCH lbato celebrado entre o departamento da Policia
Federal dasta MoniS!ério da Jusbça a a SOFREMI _

Soaadade de Exportação da MalelllllS e ServiÇIIII.
Sala das Sassães, 28 de 1T1B10 da 1988. - Senador GllberiD lllnonda

(À Mesa para decJsão)

o SR. PReSIDENTE (Antonio Carias MlogaNe&)
Os requenmantos lodos serão daspachadoa à

nos tennos do Regomento lnter-

~ S<;. ">RE&IDI:NTE (Antomo Carlos MagaNss)
- Esg~:&~: .:> r.enodo destonado ao Expedoente.

tnus, consecutiVaS e oguaJS, vencendo-se a pnmeua
no dra 30 de abnl ou 31 de oliiU!Jro. o rnaos próxomo
que acomtr, não antes de tnnta a SBtS meses nem
depois de quarenta e dOis meses, a contar da data
alebVa do contrato;
- dos JUros: semestralmente vancodos. em 30
de abnl e 31 de outubro de cada ano,
- da comJSSão de comotOIIIISSO" semestralmente wnc:da, em 31 de abnl e 31 de outuboo de

propoiCIOnalmenta a ceda desembolso. aoretarnenta
à SACE, ou, altematlVamente, ao credor, desde que
comprovado seu recolhomento no extenor

~==:são

no da •.:. _.:a.

-=

~ão

A - -- '•léncoa esclarece ao Plenáno que pode.;ur .. ~c: ac1aas emendas até o ence1'1"811181'1to da

diSCUssão
Pas~a-'e a doscussio em CDnJUnto do pi'Ojalo e
das emer _as, em turno únrco.

O SR. D.IALMA BESSA (PFL- BA) - Sr. Prasldeme, peco a palavra para di8CUIIr.

O SR. PRESIDEN1'E (AnlcnKI Carlce Magalh'n)

-Concedo a palavra ao Seroador OJBirna a-.

O SR. D.IALMA BESSA (PFL - BA. Para dl&cutor.) - Sr. Praaodante, Srls. e Srs. Senadorw. 11818
e maos urna das multaS homenagens que estao sendo prestadas à memóna do Deputado Luis Eduanlo.
Slo homenagens rustas que buscam lembrar
e, por que não diZBr, perpetuar o nome do Hlllllnl homem público, polillco exanplar, IIIIIIPáiiCO, amigo, ontalogente, competente, que, em poucos anos da vida
pública legou à Nação saMÇO edmorável, para lha
PRJPOICOOnar o embasemento constduCIOnal necessáno para creo;cer a prosperar.
Luis Eouardo fez a sua carratra pollbca como Deputado Estadual e Deputado Federal, no Law{l''ll!rlo.
embora .-o mo Pr811dente da Asu mblélll da Bahoa e
como Presidente da ctmara dos Deputados l8nha
Bllllrcodo, e as exerceu bem, lui'IÇ6es edmrusbilll..._

~M~A~IO~D~E~I~99~8~-------------------~AN~Al=S~DO~=SEN~ADO~~FE=D=ERAL==~----------------------------247
Os três grandes passos que lhe p'lljll!aram
sensrvelmente foram dados corno Lrder do PFL.
como PleSICiente da Câmara e como Lide• do Govemo, destacando-se pelo amplo acesso a todas as
Lideranças da Casa que conquiStou pela lealdade,
pela senedade e pela lldel•dade, ganhando a con·
fiança de seus Pares.
Candidato ao Governo da Bah1a, com eleiÇão
assegurada por mllhCies de votos de diferença, era
de se nnag~nar reaiiZBSSe uma suntuosa admUIIstra·
ção, marcando a sua notavel capaCidade ele genr o
Estado, pois linha ludo para fazê-lo: viSão, competâncla, ct;sposçiio, delllnnmação, vontade e (li8SIIQIO
Moneu JCMIIII, sufiCientemente preparado para
alcançar võos altos na poii!JCa nac~onal.
Empolgava-lhe, ele modo espec•al, a polítx:a de
alio nível, que terçava com excepc~onal bnlho e raro
desempenho, como coordenador e corno líder, mas
também nio se lha pode negar o Bl)lauso pelo 111000
ale!NO corno se comuniCava com os seus eledores.
tomando-os seus VBRI!lde1ros anugos.
A hetança quefu

ao Pais credencoa·lha a

merecer a saudade, grabdio, o reconhecimento e
a homenagem do B 11.
A morte, se ma ríalmante afastou-nos de Luis
Eduan:lo, espnituaJmente ioi vaiiCida. po•s dele
1111118 nos afastará. Conbnuaremos JUntos, aliados às
suas Idéias, fiéis aos seus pnnc1p10S, al1ados as
suas c:omnc:çães.
MunicípiOS da Bah•a estão a reverancm Lu1s
Eduan:lo, osBitando o seu dustra nome em ruas,
praças, escolas, glllásios ele esportes, entre outras
tanJas obras, IMclenciando que ele contmua e conb-

ra·

nuanl VIVO na IIOIIIIIllambrença a em nossos conoções.
Ela foi - niD é demais alinnar - um obslmado
pelo certo, pelo co:::pelo bem, pelo JUsto. F1xada
a mata, ale sabia. e
sabia. aleai'Çá·la. Vanaa

t

obsbiculos sem 1801110 sem temor.

D~alogava, argu-

rnanteva,
convancia.
Em tiO
pouco t po, fez mudo pela Bahl8 e
pelo Brasrl, plantou pa o amanhã, para o futuro.
TIW o pnvllég10
ser o seu assessor durante
vános anos. Nenhum politico ele sua geração PIOIBtou-se tento, bnlhou tão intensamente.
Racabeu a VCJC119ão pollbca do seu anunente
pai, Senador Antoruo Carlos Magalhães. nosso presll'lente, e o legado recebido não lo• em vão. cresceu, foi II'A.IIIIPIIC8do e personaliZado
A homenagem q,. a Cãmara dos Deputados e
o Senado Federal praatam a Luis Eduardo, deiiOITII·
nando de "aeroporto Luís Eduardo Magalhães" o
aeroporto "Doai da Julho", de Salvador, é uma elas

maiS expiess:vas e marcantes, porque revela a est•-

ma, a consideração. a atenção, a adm11ação dos
membros :las duas Casas a um dos seus n1lliS dum•·
nados colegas
E!e merece essa d1st1nção. ele nós, congress1s·
tas, que ass•m destacamos a mernóna de Luís
Eduardo - um polil1co que lo• modelo, exemplo de
honra, de sabedona, de d1gn1dade
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr Pra·
sldente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Ecl•son Lobão
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA Para discutir Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, esta
Casa aprovou a realização ele uma sessão especral,
que ainda não lo1 marcada, ele homenagem a memóna de LUis Eduardo Magalhães. O mau Partido me
honrou com a 1ndiCIIÇiio para falar em nome de toda
a agrermação partldána. Falar&~, portanto, na ocaSião propna
Hore. ped1u-me o Senador Hugo Napoleão, ldu·
lar desta Liderança, que não pôde estar aqw neste
momento, que encaminhasse a votação deste proJB·
to. E é o que laço, portanto, em seu e no meu própnonome.
Quero tomar por empnsst1rno, desde logo, algu·
mas palavras do Deputado autor do P10181o=
ex·
Deputado Luís Eduardo Magalhães, laJeado em 21
de abnl de 1998, destacou-se no canáno nacional
como pollbco e como um líder que consegu1a aten·
ção e admiração ele pratiCamente todas as COII'IIntes
politiCaS naciOIIIUS pelos seus propósitos, pela sua
d1gnldade pessoal, pela conlíabllldade de sua pala·
vra e pelos lcleaJs e ldétas 1novadoraa, comporta·
menta exemplar e COIMCÇões acerca do futuro do
Brasrl, que sempre delendiS com brilhantismo e com
brawra•_
Esse é um resumo da personalidade daquele
extraord•nãno Líder, que perdemos.
Fu1 am1go de Luís Eduardo Magalhies: meu I•·
lho, bem ma1s moço que ele. era também seu BlTigo.
Encontravam-se lreqüentemente. Luís Eduardo
dava-me a honra de " a minha casa conversar e almoçar cormgo e com meu filho. Penso que era maiS
BlTigo do meu filho do que de m1m mesmo. Sempre
IIV8 com ele uma comnvênaa extraord•nãna, admirando-o profundamente.
Não quero lazer comparações, mas às vezes
recordo-me de Petrôn•o Portella, que fo• um líder politiCO de grande talento. um negoaador extraordlnáno. Naquela fase 1ntensa do periodo revoluc10náno,
era Petrôn•o Portella que estava no Congresso Na-

·o
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caonal como grande negocoador aa abertura polltoca
e da consoloclação dos pnncopoos democratx:os. POIS
LUIS Eduardo Magalhães tinha Iodas essas CIIIIICienstocas. e talvez maos algumas, de um grande lidar
cheoo de talento, cheiO de vontade de realozar pelo
bem do povo.
O Deputado que propõs que, atraves de uma
leo do Congresso NIICIOnal, se dê o nome do Deputado Luís Eduardo Magalhies ao Aeooporto de Salvador too mudo feliZ pela escolhe, pelo lato de que todas as pessoas que torem à Bahoa, ao deSambllrcaoem, lembrar-se-io de um homem que perdemos
para a VIda publoca, mas que haverá de SBMr de
exemplo para este Nação onteora.
O PFL VOia ontegralmente a lavor desta propo-

siÇão, Sr P111111dente.
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Caltas Magalliialo)
- Com a palavra o Senador Artur da Tévola, para
doscutor
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Para
doscutor. Sem I'IIVISio do orador.) - Sr. Presodente,
confesso estar em dúVIda entre o ompulso de falar e
o recato, o cuidado de emocooná-lo, o que todos
aquo, evodenlemente. nesle momento. têm o condAo
de fazer, S8f8 potqUe V Ex" é um emaiMI, S8f8 porque V Ex" está com toneladas de ruAo para emoçóes. Peço, poltanlo, que me desculpe, se, porvw~
tura, onvado, com as palavras, um desejo que que e o de V. Ex" de manter-se logado à VIda, ao daa-doa, ao trabalho, guardando para SI, de modo muoto
Meatado. a nanóna de seu folho.

Mas -

aesaa dificuldades no Partamanto:

somos obrigados a dlscuiJr matéllas; e esta á uma

está em d-JssAo, os Partidos 11111o a
se rnanifeetar. Neste momento, há trts rwpra-..tes do PSDB - Senadores Jefferson Páres,
Coutmho Jorge e eu- e quando pado a palavra-dotao falar em nome do Parbdo.
rnatána que

Dentre as homenagens que se faz a uma figura
públoca, pode se sempre pensar-se o que seni. rnaos
adequado àquela figura Cerla vez. eacnM uma cl6noca a oespeito de um )BI'Ciirn de onflncoa, no Rio de
Janeoro, que levou o nome de Rubem Braga. Fiz
uma crilrw:a em looma de carta ao Rubem Braga,
carta para que ale leoa onde es!Mir, dozando que
nada podena ser IIIBfS expreSSMJ dele do que ser
IBnllm de lllfãncoa. Rubem Braga era um homem da
ternura. do sadlmento, do amor; não lhe 1ocana bem
um voaduto. lrnag1118mos um 'Voaduto Rubem Braga"
ou uma estrada pesada O Janlm de mfincoa tem
mudo daquilo que o .........., de Cachoeiro gUIIIdou
SMnpre em sua VIda. a onfAncoa. o amor pala nature-

za, paios passaros. E por aí desenvolvo uma sene de
odéoas. Oconeu-me o mesmo em relação a esta proposta que hoJB nos chega para decisão em Plan4no.
O que podena, sob a fonna de algum monumento públoco, de algo matenalozado sombolozar a fogura de Luos Eduardo? E me veoo também com c:lanaze o quanto a sombologoa de um aeropor.:: tam a
ver com ele, por tantas e tantas razlles. Ele podllna
ter, pelo prestogoo de V. Ex", pelo preatígoo dele, que
linha a ver com o prastígoo de V. Ex", mas era também um ~!110 ondapelldeool& do presligoode V. Ex",
ela podena ter as homenagens que a Nação, 11M! s6
a Balllll lhe
Mas a odáB do 8LIIIIlpOIIo á nUlo
SIITiboloca e gostana de desracá-le aqw

p-.

Em pnmeoro lugar, porque o aeroporto á um lugar de partida breve. deocando quem fica com saudade; é um lugar em que a ~ da VIda
se toma presente; tudo é prcmsório no aeroporto. Há
atá um certo encantamento naquela provoaonedade
dos aeroportos. algo que passa e que nio clllixa
nada a nio ser a busca permanente do ser humano
por outros cermnhos Em segundo lugar, porque o
aeroporto e um símbolo da aventura do toon.n: a
aventura de voar, a -.tura da a lllllillgAnCia IIIJIMIrar as lomotaçõas, e acradito que 111110 tenha muito a
ver com o que too e á a VIda de Luís Eduardo. Ele 811rou-se na aventura da VIda. Ele - - na
da própna odenbdada e no camonho de um daBiino
incerto. Nio há destino rnaos incerto do que o da política. Só que no caeo dele, como no ilos avillea, o
~ era certo. Sabia o que quelia, sabia pera
onde or e sabia o pn190 e o CU8IO das ch8gadaL

m..

Há maos. Gostaria de deslacar um ou110 Blfi8C·
to que tem a ver com Luis Eduenlo, a aonde que paraça astranho. 18m a ver oom os BVIiles e -apt~~
tos. Eles são enbdadas que VMIIII de modo lllwfdo
mas pennananl&manta atados ao chio n a s - necessidades bésicas. Que outra omagem podllj sar

maos próxoma de um politico (OVan e Idealista do que
assa? Ou SeJB, alçar O Wo do sonho, da 1111!*1111Ç11.
abaSteado pele lliml. OU seJB, pelo cotodoanD, pelo
doa-a-doa, pela vida, pelo nsalismo. Luis Eduanlo linha essas dues C8IIICIBtlsticas, ele CCif18BIII* sar
extremamente - - . . no trato da qoJEiio palftica,
um pragmábco de qualidade, sem penla dea dlnalsões de Ideal que fizeram dela o polltoco &IIII olicalivo
que too. Ha também um ou110 traço: aquele llpMIIho
de toneladas quando voa é de uma levem finda e
absolutamente únoca.
Corno pode aquela pesado aparato meclnlco
tar a leveza do v6o? Nós polítiCos somos pr dos,
~ que admotor; somos um tanto pai88g1Jidos,

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

auto-suf~eoentes, as vazes somos um tanto omodestos. somos pretensoosos tantas vazes e, no entanto,
o Luis Eduardo conseguoa urna leveza onteressantossoma no seu comportamento. lnclusove, Sr. Presodente, a omagem que me ficou dele é a do somso. Ele tonha um somso permanente. Ele era uma pessoa
prestes a somr, sempJe. Às vezes, com um somso
ele fazoa um entendomento políbco. Ele bnha essa leveza de comportamento que o fazoa transotar pelos
camonhos doficeos com a faalldade da sompatoa e de
tudo, enfom, que tem uma pessoa teve, que não tem
do outro a viSão paran6oca de que seta um perseguodor; que tem do outro a vosão de que ele pode ser
um colaborador; que todo mundo, a qualquer tempo,
pode ser amogo E um outro exemplo muoto onteressante que vovo na Câmara - e V. Ex", Presodente omagono - deve olhar com olhos fllosofaos eu vo uma
geração, a geração do Luis Eduardo ter um bpo de
relacionamento entre si que as lutas antogas das gerações antenores da Bahoa - a de V. Ex" e a dos
paos de outros polítiCOS - f8m&OS afetaram. Luos
Edualdo se dava com !lhos de adversanos de V Ex"
ate com um cannho, própno, pec:uloar; e eles tonharn
o reconhecomento. Durante a campanha do Presodente Fernando Hennque, no úlbmo ano da legoslatura passada. eu era Lidar do PSDB na Cãmara. E,
assom que foi leota a afoança com o PFL, tove a onocoatova, aceda pelo atual Presidente, de fazê-lo conversar Bancada com Bancada, ISOladamente, para ter
um aprofunc:famento da doscussão da aloança, que
não era aceda por todos os setores do Partido, mas
que era aceda por nós - e ate hote aceita, proclamada e, a meu ver, e ela CJje está a pavomentar o camonho do desenvolvomento. Alo, vo o quanto, justamente
na Bahia. onde havoa um dos maJOres problemas, a
relação de Luis Eduardo Magalhães com setores habitualmente antagôniCOS - dina até agressovamente
antagõnic:os - se deu e nos faalotou a tarefa, que,
aloas, não teve êxito da monha parte no caso da Bahoa, porque o grupo do PSDB desse Estado não
acedou em plendude os dosposdovos necessanos, a
meu ver, à compreensão daquela aloança por razões
locaos, quando estávamos colocando uma questão
nacoonal por coma delas.

Por todas essas razões. Sr. Presidente, sem,
portanto, estar aquo t~ndo nenhuma palavra de
exaltação ou de emot dade féCII, tenho a certeza
de que a fogura de LUI Eduardo Magalhães fiCará
com a sua leveza, com: a sua bondade, com o seu
modo de ser e, ao mesmo tempo, com a determonação das grandes rotas de sua vida, muoto bem marcada nesse lugar de trãnsoto das pessoas, nesse lu-
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gar de partoda, nesse lugar de chegada, nesse lugar
de encontro Ha. portanto. na sombologoa dessa homenagem feda a ele, na entrada da grande e beta
Bahoa. algo que tem profundamente a ver com ele
como pessoa, com V. Ex" corno um dos baoanos
maos olustres de todos os tempos e, sobretudo, o reconhecomento do povo. Esse e o vertladeuo reco·
nhecomento, e esta além das homenagens que fazemos. esta alem dos monumentos que dedocamos.
esse e omonedouro e esse V Ex" tá leva na mamona e no coração.
Por essa razão, o PSDB aprova o presente
proJeto Votara a favor.
Obngado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (AntonKI Carlos Magalhães)
- Com a palavra a Senadora Júnoa Mansa.

A SRA. JÚNIA MARISE (Bfoco/PDT - MG.
Para doscubr. Sem revosão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs Senadores. certamente a emoção
toca a todos neste momento de encamonhamento da
aprovação dessa rnatena
HoJe, a Bahoa aonda chora, V Ex", como pa1,
mrlda chora, e todos nós, amogos, admoradores e
companheoros que fomos de Luís Eduardo Magalhães, lambem choramos. Mas, em m&KI e essa emoção, regostramos também as nossas homenagens
àquele que foo. sem duvida alguma, um dos grandes
politocos da nova geração deste Pais
Certamente, não tove a oportunidade de ter
uma convovênaa tão proxoma, todos os doas, cotldoanamente, com Luos Eduardo Magalhães, mas tove a
oportunodade, por vánas e vánes vezes, de estar
com ele, de coroversar com ele, voajando JUntos e trocando Idéias, bnncadeoras e falando de oooses do
Brasol. E, desde o pnmeoro momento que !ovemos
essa aproxomação, encanteo-me com a extraord1nároa
fogura de Luís Eduardo. Primeoro, pela sua sensobolidade, pela sua efegãnc:la, pelos seus gestos; depoos,
acompanharldo passo a passo, vendo a sua tratetóroa, encanteo-me com o perlol de um homem publoco
que voslumbrava uma estrada bnlhante e uma camonhada bnlhante para este País.
Nunca ouvo e nunca tove notiCia de que Luís
Eduardo Magalhães tovesse todo uma manofestação
desrespeotosa com quem quer que S11f8. Ao contráno, mesmo lidando e se debatendo, pnncJpalmente
na Cãmara dos Deputados, com odeoas opostas, Luos
Eduardo Magalhães sempre teve um gesto de elegãncoa em debates consostentes e. as vezes, eloqiientes, defenderldo suas posoçóes e odéoas e respedando as odéoes dos contranos
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Neste momento. quero dozer que, além dessa
emaçio, da qual paJtocopo e com a qual me salidanzo. Sr. P1'811111enle, tove outra grande emoção· no
n.amo dia em que Luis Eduardo Magalhães too .,_
!errado em Salvador, 1M! a onleloz notr- do lalacimento do , _ onnlo maJS velho. No ,_mo holáno,
nós o entanamaa em Belo Horozonte.
Essa solldanedade nos une, Sr. Presodante,
pn ocopalmente potqU11 temos a grande corMCÇio
nNia VIda de que as pessoas podem nos deixar,
nwa as suas odéoaa IK:am, os seus exemplos perme~. Como dae o grande sábio Schopenhauer,
"o homem se engtandece quando a Olml parte dele".
Os nossos contentneos da Bahoa, que todos os dias
8lllda prastam a sua homenagem a Luís Eduardo
Magalhães, vAo peranozar a sua memóna, para que
ele toque como um exemplo conhdo na elrroa e no coraçio dos baianos e de todos os brasoleoros, daquele
que, noe IIIIUB 43 anos de VIde, soube SBMr à Bahla
e SBMr eo 818811.

É essa a imagem que o Brasil onteoro tem de
Luís Eduardo Magalhles. e é esaa orroagem que trago também de MiMa Geraos, o meu Estado.

A monha llmi, ouvmdo a noticia pela tefiMaão.
à 110118, d n a me, alguns mmutos depoos, que chorara com a I'IOiic8 do falecimento de Luís Eduardo Magalhles e- for o sanllmenlo de todo o Eslado de
Monas Garaos.
Que....,_, ...te momenlo, ao aprovannos
esw p!Oialo- e o~ como uma hornenagam,
nlo só II'I8I'IICidll, mas urroa homenagem que V8l peoanozar cada vez 1111118 a memória de Luís Eduardo
Mágalhlas -, tarrmém ttazer, com as nossas palavras, sentimenlo de solldanadade per..-nte a, _,.de tudo, a certeza de que a canaora, a VIda a a obra deixada por Luís Eduardo Magalhles vão SBMr de admplo para as garaçõas do futuro.

O SR. PPBIKIEN1E (Anlomo Callos MagaNas)
-Com a palevla o Senador José Eduardo Oulnl.
O SR. JOIÊ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE.
Para dlscubr. Sem nMalo do Ollldor.) - Sr. p_.

dente, Sr"s. a Sra. Senadooes, gostena •mansamente de ter o tafanlo do Senador Artur da Távola, que
não fez um encamonhamanlo de wtação, mas ann
um poema. Como não tenho esse talento. vou so-

correr-me das CIIIIÇÕBI.
Avaltto que o Dapulado Luos Eduardo Magaltlrr
IICCifiJOI8WI, como IWigUérn. a rnálama lobanll de Vol- . que dizia: "Niio lXII ocanlo com nada do que dizes,
, _ defandeoe alá a moita o seu diniiiO de dlzt-lo"
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Vános Parlamentares da Opoaoção, por ocaSião ela sua mone. fozaram pronuncoamentos aabnl o
profundo raspalto que tillllaJoos pelo Deputado Lula
Eduardo Magalhães. lncluSMI, a última vez em que
o encontra• foi um exemplo deasa sua PQIIIUIL Foi
um uma festa do PT, cmco doas am. da sua I!Die.
Era a festa de aniVBfSáno do seu X81á, o DapNdo
Luoz Eduardo Graenhalgh, que, oi'ICiuslve, eo agradecer a lodos os prasentes caaocld8nliamenllt, a Deputado Luís Ecfuarclo Magalhães ara o únoco llapdado govemlsta poesente à festa -. faz questiio de ragostrar o seu empenho no SIKIIIdo da que o Deputado LUIS Eduardo Magalhias 88 fozase P"BIInle naquela festa. S .Ex" encontrou no Deputado Luís
Eduardo Magalhies um colega que sempoa pnx:urou a,udá-lo e onentá-lo, naturalmente com dniegên·
coas polítiCas explíCIIas, ,.... clamousbando o~
do respeito que tmha pela OposiÇão.
Estamos aprovando um projeto que cM o nome
do Deputado Luis Eduardo Magalhlaa ao Aalopurlo
de Salvador, subSiituondo, onclusove, um . _ que
homeroageoa urroa data que é multo cara ao JIOIIO
baoano, 2 ele JUlho, data da lnctependêncoa da BaiM.
Mas, neste caso, tenho certeza da que o povo bulroc a os heróiS baoanoe nlo lamanllrio que ~~~Mia
mos subslltull1do o nome "2 da julho" pelo , _ do
Deputado Luís Eduardo Magalhlea, ~ avalio
que o Deputado era prolunclarnenla marecador dea-

sa homenagem.
Votamos IBVOI'IMIImente a BS8B mM6nL Al,pra, quando chegar ao Aeopo.to de S!Wador, 1116111 de
me dapaJar com aquela famosa ~ que Ciz "Sannaa
Você está na Baha", vou llllbar que, pelo ,_com
meu mocfeslo voto, COI'IIIibul para que aquala
l o - a ter o nome do Ollpulado Luís Ec*l8lllo Magalhães. Meu voto é laYirival à maléna.
Multo obngado.
O SR. FPANCELINO PEREIRA (PFL - MG) Sr. PniSidanle, peço a pllllma para cfllculir.
O SR, PAESIDEN11! {AnUno C8lfos ...... r )
- Colocedo a palavra a V. E.-.
O SR. FPANCEUNO PEREIRA (PR.. - MG.
P818 diSCUilr Sem nMalo do orador.) - Sr. " -

-apor·

dente, Sl"s. a Snl. S.oadonla, darpra~Cb.'na de ntila
Bancada. porque em seu nome (á falou o norra ~
nhalro, arngo e Líder, Senador Ediaan Ldlão, ~pala.
prmeua vez. 111111af I r a V. Ex", Sr. Powdell&, lll6rn
do mau abraço e da...- aoiUÇID, uma plllavla de adli Mação e de~ pBI6W pela f9njCN8ma....,
tadcfa do Dlputado luis EduM1o t1age'o' SI
V. Ex" - nio quero auman1ar a dor do amigo raconla-se que chaguao a abraçá-lo, oepatidlwla ...

mrnutos após a notrcra dolorosa do desenlace ocomdo no Hospital Santa L-ucra, em BrasDra_ Mrnutos antes, eu chegava de Belo Honzonta na comncção de
que ernda podena asasbr ao seu deslocamento para
São Paulo, numa UTI aérea, a lrm de que fosse
atendido na capital pauliSta A mrnha conviCÇão era
a de que, com certea ele regressane ma1s tarde à
Bahra e ao coração do Brasil, BrasHra, para retomar
a sua vrda com a ~ beleza, o mesmo encantamento e a mesma tuventude_
Naquele momento, o amrgo - pennrta-me o tratamento da rnbmrdade - drzra-me: 'Por que não eu?
Por que meu fdho? Por que o mars jOVem e não o
menos )Ovem?'_ As lágnmas descram pelo seu rosto
Mrnutos antas, o médico que atendia Luis Eduardo.
em seus úlllmos rnstantas. permaneceu dentro de
uma sala e, por mars de dez vezes, foi até a porta do
cOmodo em que
Ex" estava, porque não tinha col1lQIIm de vi-lo e de abraça-lO para lhe transmrtrr a
pior noticia da vrda do profissronal que o atendeu, o
rlustre paul- que
Ex" tanto admrra e resperta_
Sr_ Presidenta, eu brincava com
Ex" que seu
filho era melhor do que
Ex'- E
Ex" concordava,
gostava que eu dr_., rsso- Mas, na verdade, os
dors sio llleralmenle Idênticos, até mesmo nas rnanrfeslaç6es diferentes, porque essas manifestações
convergram para que, entre par e filho, exrstrsse uma
rdentidade que Jamars pude conhecer em mrnha
vrdaAinda me recordo de que, certa vez, quando
presidia urna sessão do Congresso Nacronal e houve um rncrdente no planáno, V- Ex' suspendeu os

v_

v_

v_

v_

v_

trabalhos. ficou de pé e permaneceu com os braços
apooados
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na cadeira da mesa da Cêmara- v_ Ex" fr-

eou em srlêncto, e eu, de longe, olhando, trve a sensação de que v_ Ex", naquele momento, era um homem só_ Confesso a V- Ex" que, até agora, sempre
que estou com v_ Ex" - tenho evitado fazê-lo -. a
rrmha II'IIPI8Ssio é a de que v_ Ex", sem Luís Eduardo, é um homem só_
Não lur à Bahra 'i'O dra do sepultamento- Tive
opcxturudade de dizer fl v_ Ex", ao seu OUVIdo, que
eu nio 1ria até a Bahia, porque sabra que as emoç6es
sanam murto mars fortes do que as que estavam
oconando em Brasrha_
Meu caro Presidente Antonro CarlOs Magalhães,
pror que a morte é a dor_ Mas, ao se somarem num
rrnpacto rmpressronante no coração de um homem
Integro, correto, destemido, COraJOSo e bravo, a dor e
a morte &e Irar oslormam, num umco mstante. em um
exemplo para o Brasrl, em um exemplo rnrgualavel
do amor de um par pelO lrlho De um momento para

o outro, a mrdra peroorreu o coração do Brasrl rnterro_ Em lodos os lugares, em lodos os lares, em todas as estrelas e, até mesmo, nas flores, percebiamos o encantamento pala vrda dele e a c:amoção
pelo seu desenlace_
Esta é a pnmerra vez que falO a
Ex" e ao
amrgo_ Quero dizer que me surpreendi com o pllljeto
que vero da Cêmara dos Deputados, alterando o
nome do Aeroporto 2 de Julho
Ex" sebe que
essa é mrnha data -, uma data ltteralmente hralórica
para a Bahra, para o nome de 'Aeroporto Deputado
Luís Eduardo Magalhães'- Confesso a V_ Ex" que
talvez tivesse rebrado, se fosse o retalor, a 81Cpn!Ssão 'Deputado'- Colocana apenas Luis Eduardo Magalhães, porque ele freou no coração do Brasd e na
1nlenondade dos bel8nos exatamente por - )Ovem,
deslemrdo e COIBJOSO, com esperança no futuro_ Não
houve um só cidadão brasd111ro que não lamentasse
seu desaparecimentoMeu voto é õnterramente favoravel a esta mudança- O Aeroporto 2 de Julho agora chama-se
Aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhies0 SR- PRESIDENTE(Antonro Carlos Magalhies)
- Com a palavra o Senador Roberto Raqullo..
O SR. ROBERTO AE.OUIAO (PMDB - PRPera diSCUbr- Sem revrsão do orador-) - Sr- p_,_
dente, sou elCiremamente emotivo.. Tenho uma dificuldade enorme em falar de amrgos e pessoas que
eu prezo e que me deooun- Evrto sempre a palllcrpação nas cenm6nras funeraas Quero ilue a imagem
viva das pessoas que para mim sio rmportantes permaneçam sempre da forma como as conheci_
Eu pensava no que dizer .-e morraoto e me
lembrer, Senador Artur da Tãvola, diante da dJiiculdade que tenho em me expressar IIIISNS momentos, de Vrctor Hugo_ Numa calla célebre, ele dizia ao
seu Interlocutor tê-la escnto muoto longa por nio ter
tido tempo de escrevê-la curta_
A m•nha rnanrfeslação será reduzldL Quero
narrar aos Senadores um lato que ocorrau no dra da
morte de Luís Eduardo
Estava no Paraná, passando por um momento
murto difícil também. resolvendo piOblemas que surgrram na minha farmlra com a morte de minha mãe_
Recebi, no intenor do Paraná, um telefonema de minha frlha_ Ela, que por drversas vezes havra conversado corrngo e com Luís Eduanlo no aeroporto,
quando eu aguardava a VInda de um filho ou da ITIInha mulher, e Luis Eduardo aguardava a chagada
de seu pa1, estava chorando ao telefone e me disse:
'P81, morreu um amrgo seu'- PerguniBI: 'Quem?' Ela
respondeu: 'Morreu o nosso armgo Luís Eduardo'_

v_

-v_
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HoJS, quando voltar para monha casa, onde almoçare•. dila a mmha l•lha qua a dor pela IIIOft8 de
um am1go, a dor de um Plll é •namaelável, n-. que
o Senado ela República perpetuou uma hornenagam:
o aeropono ela nossa Bah18, a partir ele agora, Cha·
ma-se "Aeropotto Deputaclo Luís Eduardo Magalhies". A •magem do amogo -o que nio é conaolo pala
um pai, o que não é consolo pala mm - 8Biá perpetuada a sani palpiiiUada com a neo: dria e obj8IMl
unammrclacla pelo Senado ela República.
O SR. i i I :C BIFE 1Ar*nD
s)
- Concaclo a palavra ac Sanador Elclo Alvaras.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para cllacutlr. Sam nMSio do orador.) - Sr. P..aenta, &.-.
e Srs. Sanadoras, esta ll8ll8ão tem sabnl n6a ums

Cartas.._ '

nollivel de sclidanaclacla Dma que - sas palavras lornw.as que estão -.elo clilu aqu1
são Cldaa com muna ternura, com muiiiO csrinho. DIna mesmo, na hanwlllgam m&IOr ao Deputado Luis
Eduludo, que Jé - . d e u a todos os alogios posSIV81S, que astarnoa. no fundo, baslllnle ptaCICUpll·
elos em d1Z81' a Antonio Callos Msgaihlias, o PI8Sidanta, o IIOAO grande 111111go, que a nosaa 111111elanaclada é uma aolldariedade ~mos CIIZBt' a AntoniO Callos Magalhlaa. P1•1C1f181·
manta no dia ele hoje - a foi a asleft ela 1DCios os
p c o n u - - que- dor é uma dor qus • diVIde entra todos nóa.
Sentimos a morte ela Luís Edualdo como um
11q18C!Q brulal sobnl um JCM1111 qus tinha lUdo pala
naata Pais ser a llfinnaçlo ele uma elas .,.,_.:leiadas politicu 1118101811 que o Blll8ll i ' - - No pouco
~ de VIda, aJc8n9ou dun811SÕ811 - eu cllria - notáveiS e QJB11eou a aclniJIIÇão, o 1811p8ilo, a 88llma
ele 1DCios que com ale con..-am.
Eu - . lalllo no mau pronu~. P18S..
clerlla AntoniO Callos Magalhias, . . nio lhe ~
se, neste momsniD, que a homanagsm a Lula Ecluw-

atml

auer.-

do vamos taz6.la pem81ad&iaa•. ...- rre preocu-

po em qua aa rrn.. pUvlaslllljBIII cilas~
a seu coraçiD. Nós ha q.MH.,IOS um bam muiiiO grande. AD longo ela COI1VlVà ICIIl, qiBICio V. EX'" wio
para 8818 c-, au o coo•.._ ~a cr6~ele- Wla, um politico daleinaiiiiCio, o que niio

ma clava o claaiD ele cllzar que au .,. seu arngo Intimo. Depois que V. Ex" chagou ao SariiiiCio, n6a nos
apiUXImlltnCIS mutiD; e assa prolCifnldacle II'ICIStmU-ma
o lado intimo ela sua VIda, de uma ralação, que não
aJa amor, e~a paldo, entre o nosao quando Pras..
clerlla e arngo a seu filho Luís Eduardo.

RaaiiZtll-me muitas vezes na temuJa do beiJO

ou no gasto afeiM) elo clesltzar suaw ele Luís Ecluar-
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elo quando vmha aqu•. qU&H não -.elo nol8cfo,
para IBnder homenagem pannanenle e dána a seu
pa1. Era um pouco do mau pa~lamb6m, o velho UllsAlvaras, que, há caiCS ele clols anos, com 94
anos de lclacle, clencau-ma numa orfanclacla que até
hoja me faz peNar como é~ -laço famoliar que una Plll a filho. Deus quiS que eu lica8a a
ala tosse.
No caso de AntoniO CaJios Magalhlas, a pergurna BqUI I8VMda pelo Sanador FI1UIC8fíno P . . , .
"Por que ala e nio eu?• É o gasto suptan10 elo pa1
que dé tudo ao filho: o prestigiO polftlco, a cladlca·
çAo, o alato a, por que não dizer, a plápla viela, que
é o bem maJOr de todos nós.
OIM, com um carinho fora do comum, • palavras ele Artur ela Táwla, que, como clil8a muilo bem
o Sansclor Joaé Eduardo Outra. fez um poen-.. um
poema que é a fala ele IDdaa nós. Nlio ~ um
diSCUrso c:onvaiiCIOIIIII, PDIQUII nlio ....-. O
que eXIBia, 111D11*110, é um ~ da homenagem, c1a 1aapailo ao aclmdval Plll que é AnlllniD
C8rlos Magslhies. A homenagem -* pe!piiiUacla
com o nome de Luís Ecluanlo MagslhAes no pono ela Baha esu honWiagSm licaJé ot..
da lodoa. mas a intiniidad& . . _ COI'M\i••wa. Selllldor Antonio Callos Magslhba, l1liiiiD impclllllnl8
para nós, anquaniD Deus ,_ pannlllr, ciiB a ela, , _
laré dlzllr a V. Ex", noao P-lllenbl. noao amigo a
nosso cornpanhallo, que a sua cfor é .aolidélill com
todos nós. É uma cfor que que~amos dminun-, QIB&mos 11C18SC1111111r palavras que nio 118J11111 de bl I ze
mas palavras cla orgullo do Plll que quana _._,_
se por maoo do filho a nlo conMgUIU. PaJawu da
ssllclação a uma VIela 1aspeilacla. Lula Ecluanlo Magalhias, por ..... qus o tampo~ .... o_..,
amiga 8 CXHiipW .... O IA'cunando 011 WiiadoiW dlllte
Cong1 I 1, o plaJWio cls C*lara e, ~ O
plan6rio do SariiiiCio, pooqua .. ligu.- . . . . da Deus
- )i clizla GumaJiae Ra8a - nlo IIIOIIMI. tm.1l BnCSI'IIaclaa. E o enc:eràna1ID, 11*1 quando PI , . , 'IIII.
é uma coosa exb-clinéna, poa, qiBICio ~ • para, IIQI las que BBiaiam, msa foram oe
ela Deus, .,.._., naa Vl86&8, nos ~. 111111 palavnls, naa solanldacles como - .

•-lblclua

Senador AntoniO CaJios Magslhias, filho,
Lu1s Eduardo. que I8C8bará a homenagem da dar
seu nome ao ..aporto ela Sahia. nome que i1l8i1XIU
a sua paniOfiiiiJclac é uma figura .........., digna
ele nosao raspallo. Vamos amé-lo com a mesma .,.
teMiclada que o Plll o amou, sua ~nça ..a par1DC1os IIÓII. A aolidanedede, o
nosso amor, o ._., c:aMho, a 8IIIIZalle a

mananla -
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AntoniO Cllllos Magalhães vão fazê-lo feloz, poos saberá que, no rmsténo da morte, ele acrescentou muo10 à VIda de seu pa1.
Parafraseando alguns oradores, dona que AntoniO CarlOS Magalhães tem o respetto do povo brasolelro, não só pela vertlcafodade de sua VIda públoca,
nws pnncopalmente - e este é o traço marcante de
um homem - pelo amor notável que dedocou a um folho. Num naJndo de VIOlência, num mundo em que
nos etenonzamas ceda vez maas com as cenas da
VIOlência, o amor da um pao e de um folho, como loo o
amor da AntoniO Carlos Magalhães e Luís Eduardo.
é slmbolo, é tnremplo e, &Cima de tudo, é conforto
para todos aqueles que buscam nos debruns da lamAia consolo para as horas dolícetS.
A minha homenagem, com um so"1lle& voto,
para ~ ao aeroporto da Bahoa o nome de
Luís Eduardo Magalhães.

Muito obrigado.
O SR. PI4ESIDEM1: (AntoniO Carlos Magslhães)
-Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU 1UMA (PFL - SP. Para doscutir. Sem I1MSio do oopldor.) - Sr. Presidente, Srs.
Senado.-, algumas das palavras que gostana de
dizer eelão oontidas em meu ralatóno. Confesso
que, ao ser designado pelo Presodente da Comossão
de Conslltuiçio e Justlp, Senador Bernardo Cabral,
para relalar esta rroatéria, senil-me homenageado.
Ao lazer rra~ ntlalório, buscando a melhor expressAo para conlbnoar a necessidade dessa homenagem, confesso que bve dificuldades. A emoção era
tão profunda que o 18C10Clnio ficava impedido da dongir minhas mios.
Tenho um motivo espeaal para tanta emoção e CarlOS Wilson é testemunha disso. Ainda ontem,
PrasKiante, falava com meu filho Robson, tio amogo
de seu filho. Conve~ sobre algumas dificuldades políticas que enltantamos e ele me perguntava sobre o camonho qde deveríamos seguor. Disselhe: "Convenoe com ~Colegas, algum deputado".
Ele me disse: "O Luis Eduardo não está maos lá".
Fez-se solênciO entre
, foi um momento dolíal
para mim. Ele senbu a falta do seu filho.
Muitas wzes, ao trocar Idéias sobre as dificuldades que enfrantávarnos, ela me dizia: "Detxe que
eu vou falar com o Luís Eduardo e resolver esse problema". Ele era o seu guoa na Câmara. A VIda, a preBa1ÇB do Luís Eduardo na mnha casa era pennanente por 1n1110 de palavra daquele que o OOIISiderava um grande arngo, um grande conselheiro.
No dia da oconãncal, ao ouvor as notícias pela
teleVIsão, procure• Robson, que me dosse· "Não
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pode ser, pao Estove com ele recentemente". Num

ato quase fonal da voda dele - e tenho de agradecer
a Deus esta oportunidade -, Luís Eduardo guiOu a
votação que colocou Robson como presidente de
uma das comossões da Cãmara. Foo graças a ele
que houve essa decosão e V. Ex" sabe dosso. Procurando melhor se orolonnar sobre o que aconteCia,
Aobson, que tnha todos os telefones de pessoas logadas a Luos Eduardo, acompanhou de perto toda
aquela angústoa profunda dos monutos flnaos da vida
daquele que ho(il procuramos homenagear.
O Senador Roberto Aequoão foi comunicado da
morte de Luís Eduardo por sua filha. O mesmo aconteceu comogo - fuo comunocado por meu filho - e focamos num vazoo profundo.
Senador Eleio Alvares, essa perda é tão dollcol
de aceitar, que focamos prahcamenta sem saber o
que pensar, corno encontrar uma expressio ou uma
omagem que possa ser olerecoda pela retogiio para
nos corolortar. A única CCHSa que nos conforta numa
hora dessas é saber que Deus existe e que Ele deve
ter tido algum mobvo para haver anteCipado a ausêncoa de Luos Eduardo da Terra Um doa, se chegarmos a frente de Deus, talvez ouçamos a explocaçi!io.
Sr. Presidente, que o exemplo de Luís Eduardo, que tanto bem fez il caneora política do meu filho. possa contmuar a guiar a Juva1IUde do Brasd,
para que tenhamos outros como ele. Por ter lido homens como Luís Eduardo, podemos -ter oarteza de
que o Brasd será um grande pais no futuro.
O SR. PRESIDENTE (AntóniO Carlos Magr"as)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Arfindo Porto.
O SR. ARUNDO PORTO (PTB - MG. Para
discutir Sem revosAo do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s. e Srs. Senadores, a hostóna públ"oca brasileira,
sem dÚVIda, regiStra que alguns homens públicos
puderam reoaber o I'IICOnhecomento da socoedade e
do povo brasolelro. No entanto, seguramente, um JOvem homem públiCO - corno Luís Eduanlo - jamais
tew oportunidade de receber tantas hnmenagens no
dia do seu faleCimento, o que era nalural pelo seoornento de solidanedade.
Essas manofestações, no entanto, continuaram
a acontaoar nos dias que se sucederam ao seu falecomento. Foram manolesla(lões como a de ho)e,
quando todos nos ormanamos em tomo da proposta,
..-da na Câmara dos Deputados, que propõe denorrmar "Deputado Luís Eduardo Magalhães" o
aeroporto de Salvador.
Os oradores que me antecederam naturalmente erolabzaram o caráter, a determinação, a honradez, a dignidade, a lealdade e a amiZBde de Luís
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Eduardo GDSiana ele aqu1 fazer c1o1s regJStros.
Ouanclo fu1 a M1nas GeraiS, na condiÇão ele MiniStro
ela Agncultura, o P!'IISiclente da Cãmara elos Deputaelos, Luís Eduardo, partlc:Jpava ele um evento na Msemblelll legiSiatNa elo meu Estaclo. Lá foi para debater com os Srs. Deputados EsladuaJS, levar a sua
expenênc:Ja, propostas, dlscubr assuntos de lflleiM·
se do processo clemocratJCD brasileiro. EsteJam certos, Srs. Sanadores, Sr Pn1111clente, qua la S. ExA
da1xou 111111Z8des, deiXOU o concedo de homem público, de1xou a determinação do P...csente de uma
Casa que preciSa conllnuar merecendo o respeitO da
sOCiedade
Enfim. se era um fOWH'I na Idade. era l'llllduiD o
sufiCHinte pelas aç6es que pratJCSva. D1ria que difictlmente um hOmem público rac:ebera o reconhec:lnwl·
to que recebe Luís Eduardo - não apenas de n68
polítiCOS, mas da socllldade, elo povo brasileiro.
Luís Eduardo era um homem equilibrado, um
homem delennmado em suas aç6es, era um homem
que bnha ha~. era um homem ponderado, era
um homem que buscava, pni'ICIJIIIImente, utilizar a
s1ncenclade p8lll a suas aç6es elo dla-e.-dl8. Nós.
mne~ros. cultivamos mudo ISSO, Sr. Pl'llllldenle e é
por ISSO que gostaria, neste momento. de enfabzar a
posiÇão elo nosso PTB de apDJD a piO(IIIo. Destaco ameia que, sem dúvida, PIIJ8 n68 que uma relaçlo tiO próxima, nio apenas geogláfica
com a Bah• - una--nos ainda o se1 dil aaento da corcll&lldade, o saubli61ID de am1zade de M1nas Gei'BIS
com a Batu., dllta que, _ , clúwla, a homenagem
que se praata é uma homenagem a um "baaaneero".
O SR. PR
IENI'E (Anlorwl C8lfoB Magafllas)
- Com a palavra o Sanaclor Laomar Ownlandha.
O SR. LEOIIAR QUINTANILHA (PPB- TO.
Para diSCUbr. Sam I'8VIsio elo orador.) - Sr. p_,.
dente, Sr"s e Srs. Sanaclon111, o Parbdo Prog--.a
B11181lelro - PPB e eu, panJCUiarmanla, rnanlleslamonos favoravet 11 aprovação deSse pnll8lo que, em
boa hora, o emn- Deputado Aroldo Cedlaz fez
chegar a esta Casa. depois da aprová~ na CAmara
elos Deputaelos.
E. sem eombrs de dÚVIda, maiS uma elas JUS18S
homenagens que se ~ta a essa extraordiii6M figura pública que o Bras11 conheceu e que petdeu
prematuramente
Certa vez, Sr Pnlllldenle, 11 um ar11go que dizia
da InfeliCidade encxme e atroz elo p111 que s o b ao filho FICO partK:ulannente fazendo um esforço
para mensurar esse 861 i b l l - c:Je dor a c:Je patda,
porque elos entes quenclos de mmha famllla, perdi
meu pa1 e se1 que a dor lo1 mudo grancle. porque a
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perda fo1 mudo grande Mas l1co avaliando se ISSO
ocorresse com um dos meus filhos. ou &eJB, se eu
perdesse um dos filhos que, elet1vameme. é parta de
mm: memno que VI crescer, que embalei no colo.
que VI somr pela pnme1ra vez. que VI correr, que encammhel para a escola. que cresceu, que procure<
onentar para que fosse um cldadlo resp8ll8do e
honrado. FICO, portanto, tentando anai1S8r o senilmanto que tomou coma do seu coração ao perder
seu filho, que, embora )Ovem, era arnadui"8C1do, havia passado por todas as etapas da VIda. Isso porque mesmo um filho aduHo, amadurecido, preparado, com luz pn!pna, com dlacemmento propno, é
eempre VJSfo, aos olhos do pa1, como menmo, como
uma cnança. Por ISSO, fico a avaliar quão tone, quão
punganta é a dor c:Je quando sa perde urna parta c:Je
n68 mesmos, c:Je quando sa quebra a seqilêncla natural e cronológJCa da naturaza, qua ell&lna que o
correto é ~r-se pnmetro os maiS velhos.
senbmanto profundo c:1e perda que tomou
conta de V. ex- e da seus famlllllnlll 101, certamente,
um sanbmanto de perda que tomou 1medllllaJII8nle
conta da CArnanl elos Deputados, elo Cong,_ Nac101181, da Bahl8 e elo Bras1l, tenclo em VISta a tnljatóna de firmeza, c:Je delenmnação. c:Je consciência a da
sentimento público que o e1111nante Deputada Luís
Eduardo Magalhles deiXOu regJBirada nos dias em
que CDIMVIIU conosco. E, Sr. P-Kiante, é até grabflcame perceber que ate realmente sobrav-.. a
tudo ISto. SobceVIval nas manJieslaÇões c:Je senilmanto e de solldanadade qua bv1lmDs a oportunidade de ver, aqu1, em BrasH18, na Bahia e em lado o
Braad, nas manatações c:Je -pado e de admiração que surgem noe diVansos esuatos soc:a., nos
diV8rSDS aegmentoe SOCIIllB, e na perda daquela expectativa que se linha elo politiCO 1ovem e emergente, do que ale, elebvamente, podena fazer por eata
País que amava e ao qual sa dediCOU
Nesta -.ão, onde a rnanllatação c:Je solldanedade é ume \óniCII só, regtBiro também a rnrnha
solldaliadade e a do mau PaltJdo. PPB, as ' - ·
gana que se praata 11 Bahl8 e ao povo brasileiro em
denomnar aquele monumento baiano de Aaropono
IMemiiCIDNll Deputado Luís Eduardo Magalhles.
O SR. PRESIDENTE (Anlonlo Callos Magalh6as)

e-

-Com a palavra o Senador Ramez Tabat.
O SR. RAIIEZ TEBET (PMDB - MS Para dlscUbr. Sam I'8VI8ão do orador.)- Sr. Pn~~~Kiente, Sr"s
e Srs.
confesso qua não tenho o hábito,

Sanado-.

nem mesmo temparamen1o para falar em momentos
como esta, mas o faço com a me1s VIVB amoçio.
Faço-o em meu nome paseoal. Faço-o porque aoncla
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ecoam em meus ouvidos as perguntas que se fazem
por todos os recaniOS do Bras•l Ainda ouço, a cada
v~agem que faço ao Estado de Mato Grosso do Sul,
perguntas que não têm resposta. "Não pode ser, Senador Ramez Tebel Como e que ISSO p6de acontecer com um JOVem che1o da VIda, idealista, com um
Jovem que estava calliCienzando a sua VIda pela
conhab1lidade como homem públiCO que despertava
em todos os partidos polibcos, em todoS os seus
companheiros da Cãmara dos Deputados e aqu1 do
Senado da RepúbliCa, que pontifiCava pela sua competênCia, pela sua palavra, pela conflalxlldade e pelo
seu amor à causa públiCa? Como põde daucar o nosso convívio com tão pouca Idade?
Eu era o úniCO Senador que estava no Líbano,
terra do senbmento, do amor, )Unlo com maiS Cinco
paltamentares representando o Congresso NaciOnal,

e lá niii!JUém acreditou. A nobaa foi recebida e nenhum de nós qu1s acradltar. Só tomamos consciênda fato depoiS que cada um procurou, à sua mantHra, convensar com os nossos a""9os aqu1 do Brasd E, de lá, lodos nós pranteamos com senbmento
profundo a pelda 1rrapanivel daquele que, sem nenhuma dúv1da, ponblcava como o homem públiCO
do Bras1l n1111s preparado pare o exercício da VIda
públiCa.

CIB

Ele se fo1. E estamos agora votando um P"''BBD
de lei de mmta Inspiração, a meu ver, provindo da
Câmara dos Deputados. E por que de piOfunda Inspiração? Po~que trata de homenagear Luis Eduardo
Magalhães, dando o nome do aeroporto da onda
chega a parte o ITIIIIS leve do ar, do aeroporto da terra que o VIU nascer, Slgmficando, ass1m, o que ele
quena: que lodos quantos fol8m pisar o Estado da
Bahla, pousem no solo que ale rn&IS amava, no solo
do nosso 1menso Bras11. E da terra, quando o maiS
lave que o ar se levanta em direção ao céu, com
toda a certeza, lodos jlquelas que o conheceram, todos aquelas que nelll deposllavam esperança, sabem perfellarnente~~~ por esse passado digno e
honrado, por asse
do da homem púbriCO devotado às causas maiS obres da Nação brasllara, ele
está num bom lugar, no cau, torcendo e rezando
pela feliCidade do povo brasdatro.

Como muitos Já disseram. é murto Insta um ~
lho moner antes do p&l. Todos pensavam que sena
o filho a sagu1r as pegadas do Plll· Mas, Prasideme
Antoi'IIO Carlos Magalhães, o destino lhe reservou
uma fortaleza, cabe-lla agora fortalecar-i!e a1nda
maiS, aglg&lllar-iH! a1nda maiS. V.Ex", da tantos a tão
grandes seMÇDS preslados a este Pais, deve se fortalecer a1nda maiS no seu Idealismo, na sua profun-

da vocação como que a d1zer que o exemplo de Luis
Eduardo Magalhães, o pvam parlamentar da 43
anos, semni para as gerações da agoca e as que
vão nos suceder.
São essas, Sr. P18Sidente, Sr"s. e Sra. Senadores, as modestas palavras de alguém moVIdo pelo
serll1mento da am1zada e da emoção. Nlo tenho
costume de lazer esse bpo de saudação, mas a laço
CDmOVIdo, em meu nome e para responder às Indagações do povo sul-mato-grossense e do povo brasileiro.
Através da um Ideal mnguém falece, os homens sobreVIvem'
Murto obngado.
O SR. PRESIDENI'E (Antono Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Teotoruo Vilela Filho.
O SR. TEOTONIO VILELA FR.JtO (PSOB- AL.
Para diSCUtir. Sem rev1são do orador) - Sr. Preslllente, Sr"s. e Srs. Senadores, confesso que fique• em
dúVIda se devena pedir a palavra num momento importante como este, em que se vota a proposta de
mudança do nome do Aeroporto da Salvador para
Deputado Luis Eduardo Magathies, pois se1 como é
doloroso para V. Ex' presidir esta sessio.
Mas, como Presidente Nacional do PSDB, não
podena deiXar de me fazer presente e, de VIVa voz.
apresentar meu apDIO ao p1'0181D Luis Eduardo Magalhães, grande brasll811'0, meu arrogo pessoal, 101
um valoroso parceiro no proJ- das refonnas, com
dediC8Ção, coragem, senbmento paJbdáno e, ao
mesmo tempo, com sensibilidade para entender a
pluralidade do proiSID e, ass•m. anganar o reaperto e
11 parceria dos aliados. Luis Eduardo prestou um
grande serviço ao Brasil, ao Cong....,, à Clmara
dos Deputados - da qual foi PreSidente - e, como
seu conternpcllineo e amlgD, enriquec~-me pessoslmema e po~meme com o nosso convfVID.
Com essas breves palavras, corno Presidente
Nac1011af do PSOB, deoco o reg1stro de pleno apo10
ao p1'0]81o em ap18CI8Ção.
Murto obngado.
SR. PRESIJENTE (Anlcno Carlos Magalhães)
-Com palavra o Senador carlos Patrocii'IIO.
O SR. CARLOS PA"mOCINto (PFL- TO. Para
d1scut1r. Sem reVISão do orador.) - Sr. Presidente,
sem• a mesma dúvida que assaltou o emmente Senador Teotõn10 Vilela Filho, Presidente NaCional do
PSDB. Não sabia se davena falar ou não. Peço-lhe
desculpas, Sr. Presidente, mas não podena daxar
de trazer a mmha palavra de solidanedade a este
ProJeto de lei, que entendo ser dos rri8IS JUStos.

o
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Sr. Presidente, poucos acontecimentos funebres - dos que pan1C1pe1 - ma~earam tanto a vida do
Pa1s quanto o passamento oo em1nente Deputado
Lu1s Eduardo. Os parlamentares e a população braSI..Ira começaram a cu1dar maiS da saúde. Todos
estavam demasllldamente conslemados com o
aconteCimento Pela sua maiCa Inconfundível de slncendade, pela sua f1delldade aos compromissos
para com a Pátna. LUis Eduardo pro1etava-se como
uma das ftguras lurrunares da RepubliCa. E, levado
precocemente, deiXOu no se1o do Congresso NaciOnal, do povo baiano e de toda a população bras11etra
a marca Indelével daquele que sena e representava
um grande futuro para o País.
Considero, portanto, essa homenagem, embora Singela e Simples pelo mudo que ele reprasentava, de dar ao Aeropono InternaciOnal de Salvador o seu nome. uma mane1ra mudo 1usta de lmortaliú-lo perante a Nação brasileira. Sei que mudas outras ruas. praças. avenidas e logradouro& públicos
havmão de receber o nome desse grande brasileiro.
Esta WIICI&tiva é louvável poa; representa o pnm111ro
passo para que Luís Eduardo Magalhães &eJB efell.
vamente Imortalizado no coração não somente dos
baianos mas de todo o povo bras11e1ro.
Encammho, portanto, favoravelmente a aprovação desee pi'O(&Io de lei.

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca11as Magalhiies)
- Não havendo I'T18IS quem peça a palavra, enceno a
diSCUssão.
Passa-se a votação do piO(e!o, sem pr&fUIZO

das emendas.
As Sr"s e os Srs Senadores que aprovam o
PIO(IIIo queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação em globo das Emendas de redação de
n"s 1 a 3, da Comissão de Consblulçâo, JUSIIÇB e Ctdadenla

As St"s e os Srs Senadores que as aprovam
q11111ram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovadas.
O pi'O(&Io VBI à ComiSSão D1retora para a reda·
r;ãol1nal
O SR. PRESIDENTE (AnlonK> Ca11as Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Com1ssão D1retora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretáno em exerc1C10. Senador Luc1d10 Portella
E lido o segu1nte

PARECER NO 319, DE 1998
(Da ComiSSão D1retora)

Reclaçio flMI do Prolllto de 1..81 clll
Cinulra n" 18, de 1998 (n" 4.439, c111 , . . ,
.,. ca.. de ortgem).
A Com1ssão D1rei01B apresenta a redaçlo final
do ProJeto de Le1 da Câmara n• 18, de 1998 (n"
4 439, de 1998, na CBII& de ongem), que denomina
"Aeroporto InternaciOnal Deputado Luís Eduardo
Magalhães", o aeropono 1ntemacl0nal da Cidade de
Salvador, Estado da Bahl8, consolidando as emendas de redação apresentadas pela Con..ao de
ConstduiÇão, JustiÇa e Cidadarua em seu P a 341, de 1998.
Sala de Reuniões da C01111Ssão, 28 de maio de
1998. - Antonio Carloe . . . .lhies, Praaidelde,
R-Ido Cunha Um., Relator - Junia ..__ -

no

Geraldo Melo.
ANEXO AO PARECER N" 319, DE 1998.

Denomina •AMQpDYto lntBia tala ...
de SllltrRdDr _ Dap utada Luis Eduanlu
lllaplhha" ao .......,rto da~ de
Salv8Cior........ da El8hla.
O Congresso NacronaJ decrala:
Art. 1° É denornHIIIIIo "Aeroporto lnterrwclonal
de Salvador_ Deputado Luís EdUBido ~· o
aeroporto localizado na Cldede de Salvador, E8IBdo
daBah1a.
Art. 2" Esta le1 entra em vtgor na 11ata de -

pubiiC&ÇAo.
Art. 3 9 Revoga-i!& a lei n" 2.889, de 20 de de-

zembro de 1995.

O SR. PAE8IDENIE {AnlllnKI Carlos Magal r I
- Aprovado o pi'O(&Io e -..do a rnafária em regime
de urgénc~a, passa-se à 1med18ta apn!C111Çiio da nadação ltnel.
Em dtscussão a radaçio f1naJ. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palaVIB, ee~n1C81-rrom a
discussAo.
Em votação
As Sr"s. e os Srs. Senadoree que a aprovam
qu811Bm permanecer sentados (Pausa.)

Aprovada.
A maténa VBI à sanção
O SR. PRESIDENTE (Ankno Ca11as Magal !r)
- Sr"s e Srs. Senado-. Deus há de me permitir
que, em outra oportunidade, lanha foiÇIIS para &gl&·
decer a V. Exls as ll1lllllfeslaçõ de ho(e e de passado ,_nte prestadas aqu1 por 11111111111"11as cofeges
a mernóna de Luis Eduardo Magalhães.
har todos a emoção que, neste lllstanle, me MUIIa

Podem--
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e que temo não pennita que eu conttnue; dai procurare• ser o ma•s breve possível neste agradecimento
Luís Eduardo merec~a dO Congnlsso essa homenagem. porque um dos traços IT18IS marcantes de
sua vida fo1 o de defender o Congresso Nacaonal.
Mesmo quando reconhecia as suas falhas, ele encontrava um meio ou um modO de defender o Con·
grasso, levando em conta a necessKiade de não se
abalar a mstlluiÇáo. Isso foi salientado na sessão da
Câmara dos Deputados.
Um outro ponto ara a força das suas COIIVICÇÕas e sua luta por elas, fazendo vrtonosas as suas teses, mas sem detxar da notar como é indiSpllnsával
a d•scussão e, sobretudo. a presença das OposiÇÕes
no plenáno das duas
sanbmento asse que
também é mau, no santtdo de que so aXISia a demoCractB quando a OposiÇão é representabVa, como
acontece, CMiizaclamente, neSte SenadO e na Câmara dos Deputados.

casas.

Portanto, foram traços marcantes da sua VIda.
Gostana tanto de falar sobre outros, mas não vm faltar oportunidade, sobratudO da abraçar, agradecido,
a quantos - a, neste Instante, todos sabem aos
qua•s estou me refanndO - falaram sobre Luís
Eduardo.
Uma COtSB que digo sempre que me assalta o
pensamento em todos os momentos: é que ela, o hlho, pãda estar no meu leito hoSpllalar, quase à morte, por 40 dias e consegu1u BJudar, com a sua pre.
sança. a me salvar, e eu não puda, em quatro horas,
nada fazer para que ale IM!Sse vida.
Isso é uma COISB que me está sempre na memória e no coração, mas tem sido ameniZada, esta
dOr, com a SOIKianedade que tenho encontradO dos
baiBnos a, sobretudO, dos meus Colegas no Senado
e dos PBJ1amentares na Câmara dos Deputados.
Por ISSO, não posao deDCBr de, cormYido, agradecer a V. Ex"s, prometendo, em outra oportunidade. se Deus me der VIda, tradUZir &qUI, nesta Casa,
o quanto n!plesentou para o Bra&ll e para a Bahla a
ptesença. em pouco te~ de VIda. da Luís Edualdo.
Portanto, meus caros Colegas, quero agradecer da todo o coiBÇão, cOITKMdo, a homenagem da
Câmara dos Deputados, a, hoje, do Senado, que se• - será sanaonada com rapidez pelo Senhor Presidenta da RepúbiiCB, bara que ale possa representar também a vontadlt dO povo brasileiro.
Multo obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDEN'I"e (An1Dn10 Calfos Magalhães)
- DeseJO assmalar e p-nça. na tnbuna de honra
desta Casa, de Oaputados e Senadores dO Urugua•.
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da Argenttna. do Paragu111 e do Chile. que estão tratando sobre assuntos cu~ura1s relatiVOS ao Mercosul.
É, para este Paliamento. uma grande honra e
signdiCBtMI presença. porque cada vez nós queremos urur mms os propósitos econ6miCOS e culturais
desses países que ora aqUI se reúnem, certamente
para trabalhar em benelíc10 das causas melhores da
Aménca do Sul.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJios Magalhies)

-Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÂO N° 56,
DE 1998
(Em neg•me de urgênaa, nos tennos do
art. 336, b, do Reg1rnento Interno)

DISCUSsãO, em IUmO úmco, dO Protelo
de Resolução n• 56, de 1998 (apresentado
pala Cormssáo de Assuntos Econ6rmcos
como conclusão de se:~ Parecer n" 294, de
1998. Relator: Senador Vilson Klelniiblng,
com voto contrano do Senador Lauro Campos), que autonza o Estado de Mrnas Gerara
a contratar operação da rehnancramento de
díVIdas mobrlllina e contratual do Estado,
consubstanaadas no conbalo de confissão.
promessa de assunção, consolidação e rehnancramento de díVIdas, celebrado com a
União, em 18 de fevereiro de 1998, com
base no protocolo de acordo firmadO entre a
Untão e o Governo do Estado·de M1nas GeraiS, no âmbrto do Programa de ApoiO à
Reestruturação e ao AJuste riSCai dO EstadOs, no valor de onze bDhões, oitocentos e
vrnte e sete milhões, qutnhentos e quarenta
mn, duzentos e oito reaJS e noventa e dOrs

centavos.
(Poderão ser oferecidas emendas até
o encerrarnenlo da diSCussão)

Em di"C' msiio o piOtelo, em blmo úniCO. (Pausa.)
Não havendo quem peça :!l palavra, encerro a
diSCUssão.
Em votação.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) Sr. Presidente. paço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJios Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex", para en~C&mtnhar a
votação.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG.
Para encaminhar a votação. Sem revrsão da oradora.) - Sr. Presidente, a Com1ssão de Assuntos Econ6miCOS Já aprovou o parecer dO SenadOr Vllson
Kle1niib1ng. Este proteto. celebrado pelo Governo do
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Estado de ~ GeniiS com a Urnão, encontra....,
no illmboto do Programa de Apooo à Reestrutura·
çãc. e ao AjiE8 Fílcal elas ~. no valor da
R$1 1.lfZI.540.2al,!l2
Pela análise, reehzada com multa couopelêncla
e certamenle b aaada em toda a documenlaçiO
apreaentada pelo Governo do Estado de Monas G•
1'11111, p6de o RalatDr examonar todas 01 pnx:edlman101 técniCOS e juricfiCOI poasovets e voá- paJa que
o Senado Fedel8l passa se manrfeslar sobra 1111111

maténa.
Portanto. sem querer nos alongar multo, encanmharnos fawnMIImenle à apruvação da mldéna,
tendo em viafa- ~pana a eco~oomoa do
noaso Earado, e pnnc!plllmente pan1 a proposta de
re.truturação do ajuste liacal de MNS ~. em
execução pelo Governo Federal, paJa e q - . r 01
pRiblenas ~-que alingem 01 ~ ....
ladual&.
Enteo ldemoa que as r8IWIIIICaç6ea e sollcllll(:6es do Governo de Monas Genus sallSiazem. como o
próprio Relatar - " - · todas as nornas eatabelec:ldas pelo Senado Federal e, portanto, nlo há nenhum 6bce de IIIIIUniZa blcruca ou JUrfdica.
O 8R. PT
em; (Anllno Carloa Magali
I
-Com a pa11Ma. o Selllldor Francalmo Peralra.
O SR. FRANCELJNO PEREIRA (PR. - MG.
Para anc:ananhar a IIO!aÇão. Sem nMsão do ocadar.)
- Sr. PAIIIIIIaniB. _ , enc:ammhando à Meaa o
meu pranui"IC&ceiiD de apoio à proposoçio que ....
vatendo, bam corno a próxima prapoaoç:lio,
ambas em beneficio de Minas Genll&.

zs

Multoobi~

OS PRONUNCIAMENTOS DO SENA·
DOR FRANCEI..JNO PEREIRA SERÃO PIJ..

BI..ICADOS OPORTUNAMENTE
O 8R. FF
Elll'E (Anllno Carloa Miijjilll ' I
-V Ex" será idencldo na forma ragmantal.
Com a palavra o Senador Lau10 Caqloa.
O SR. LADRO CAMPOS (8lclca'PT- DF. Pala
encamnhar a Wlllçio. I - Sr. Prawclenta, Sr"a. e
Snl. Senadoras, o priiiiiiD de niSOiuçilo o
GoiMrno de Minas GIIIIUS a conlnllllr Op8I8IÇio de
cnldilo no valor de RS11.827.540.2a1,92 iunlcl à
União, no Ambito do Prognuna de Apolo à R - ·
turação e ao Ap8a FISCIII dOI Esladoa. o - valor
dedUZida a parcela de R$1 ,590 bilhia correspondente ao IIUibaidoo concedido pela Uniio, a.1do

nrltnanciadoll 08 HgiiA'IteJ

-=

- divida lliOIIohéna: RS 9,78 bdhiles

- diVida ARO JUrltO ao Banco do Brasd. RS 38,
77 molh6es
- CEF (Voto 1 62). R$270,65 milhões
- díVIdas contratuaiS JUnto a bancos pnvaciOJ:
R$141,82 molhões
O Estado etetuani uma amorllzação anteCipada no valor ele R$972,89 molhileJ. com recursos provenoentas da aloenação do Bemge, Cradoraal (Já apurados),
Casemg e totulol diversos (TOA, debêntures Sidertlras etc.). A Unoão também se compronae a COIIC8der linanclamento da R$4 bllhlies
paJa a pnvabZação dOI bancos -.IU81S.
Várias onegulandades são co1181atadas noa paque acompanham O praCBISO: O Elllildo
compromete 77,45% da liqúrda com o ~
nwnto da pessoal, descumpnndo a Lei Csmala; a
operação extrapola o 1mta de elidivldamanlo em
R$8,38 bilhões; a As artlê"• l.eglslaliva autonzau o
Podar ExecuiMI a contralar operação da CIWdilo
com a União no valor de R$9 btlhlies, •sem ~
aapaaficamante a .... •alezeçAn do Vldar autortz.:~o•.
conlomoe afirma o Banco Central, eaotabelaceudo , .
grade corração para oa ~ raflnanaadoa.
A~ pnmogabvas plllpfiaS do Podar Judlc:léno, os técniCOS do Banco Central olilalpl1llllram
a lei ap;ovada pela Asaertláoa Laglalaliva na . .
guinta fonna: "antandemas que nio faria aentido aulonzar a corração das dividas do Estado SMi que
houvaese também o correspondente ajuste do valor
autorizado". Fazendo Mllbdo ou nlo aOJiécnlco& do
Banco Central, too e~ o que a Assarrbl6a
L.agtslabw autanzou. e o autonmdo niO psm;lte a
realização da operaçAo em tela.
Sena de todo JUS10 ao Govllmc do Estado de
Minas Gei&B a reahzaçio do l'lllinarlclarM aolicltado, pmapelmenla por pemibr a eqo aJizaçiin da divida rncb'lêrill....,... do
do pruo da
~ e i8duçflo doi JLIIIII, da torma
que sslá a.1do ..... por todos 118 E
No enlariiD,
Bneiáno ao Selado QliiDiidar (e ao pnlpno Estado obearl una autooizllçiD que niio aoolll m.ida na
neCII iN autonzaçiiO do Podar lagiSialwo local.
tannaa. ~ )UIIIilicando o meu
..., COI'IIIáno à~ do Esta:lo de Mines Gelais.
o 8R. PRE8IDENlE (Animo cartas P'agrt, I I
- Em IIUCBÇão.
Os Sts. Senadonls e Serllldoras que o apmvam ~permanecer aantadOI. (Pausa.)
Aprovado, contra O voto do Senador lauRI
Campos.
O Pf"OI8IO vao à Com asio Ditalora pan1 redaçãolmaL

c-.

alao..-o••*'
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O SR. PRESIDENre (Antorno Caltos Magalhães!
- Sobre a mesa, parecer da Com1ssão D1retora. oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secretáno em exarcic10. Sanador Lucid1o Portella.

É l1do o segu1nte:

PARECER N" 320, DE 1998
(Da ComiSSão D1retora)

Reclaçio final do Projeto de R-luçio nt 56, de 1198.
A Co1111ssão D1retora apresenta a redação f1nal
do ProJeto de Resolução n• 56, de 1996, que autonza o Estado de Minas GeraiS a contratar operação
de rel1nanaamento de dividas mobiliána e contratual
do Estado, consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e rehnanCiamenlo de diVIdas, celebrado com a Umão, em 18
de f1N81111ro de 1998, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Estado de M1nas
Gerais, no àmbllo do Programam de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor
de R$11 827 540.208,92 (onze bilhões, Otlocentos e
vmte sete malhões, quinhentos e quarenta md, duzentos e ollo raaJS e noventa e do1s centavos).
Sala de Reumões da ComiSSão, 28 de maio de
1998. - AntDnio CertCIII Magalhles, Presidente _
RonaldO Cunha Uma, Relator - Jlinia Marise Luclcllo P_.la - Geraldo Melo.
ANEXO AO PARECER N" 320, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, .•.......... , Presidente, nos tennos do art. 48, Item
28, do Reglmlllllo Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" , DE 1996

AuiDrizll o &lado de Minas Gerais a
CICOI~illlb"B1alar opençlo de nilinanciameniD de
divida moblll*fa e conbat.l do Estado,
~no ccwlbato de confis..

-~---·

manto de cllvidas, celebrado con-, a U llr:-, em 18 de ,_,.iro de
1118, com
p!olacolo de acordo
firmado entre Uniio e o Estlldo de Mi11118 Gerais, no ãmblto do Programa de

çio •

Apoio à Rewtruturaçio e ao AJusbt Fiscal
doe Emadoe,
no valor
de
R$11.827.540 208,112 (onze bilhões, oltocentDe e vinte milh6es, quinhentas e
quarenta mil, duantoa e oiiD reais e noVWIIB e dois cama-).
O Senado Federal resolve·

2S9

Art 1• E o Estado de M1nas Gera1s autonzaaa
a contratar operação de refinanciamento de diVIdas
mablkana e contratual da Estada, consubstanciadas
no cont~ato de confissão, promessa de assunção,
consolidação e rel1nanc1amento de d1v1das, celeb~a
do com a Un1iio. em 18 de fevereiro de 1998, com
base no protocolo de acordo firmado entre a União e
o Estado de M1nas Gera1s. no Ambllo do Programa
de Apo~o a Reestruturação e ao AJuste Fiscal dos
Estados
Art. 2" A operação de cred1to refenda no artigO
antenor terá as segu1ntes condições f1nance1ras:
I - valor da díVIda a ser adqumda pela Unl§o:
a) R$11 827 540.208.92 (onze bilhões, Oitocentos e VInte e sete rmlhões, qumhentos e quarenta
m1l, duzentos e ollo reaiS e noventa e doiS centavos),
correspondente ao somatono, atuaiiZado ate 18 de
fevere1ro de 1998·
1) da div1da mobihána repreSI!nlada par Letras
Finance1ras do Tescuro Estadual - LFTMG, eXIStente em 31 de março de 1996. a1nda niio paga, ou a
que. consbluida após esta data, consubstanciOU sua
s1mples rolagem;
2) dos saldos devedores das contratos filma-

dos JUnto ao Banco do Bras1l S.A., com amparo no
Voto CMN n• 63, de 1997.
3) dos saldos devedores dos contratos firmados JUnto a Ca1xa Econõm1ca Federal -CEF, com
amparo no Voto CMN n• 162. de 1995 e suas aflerações:
4) dos saldos devedores das operações de diVIde fundada.

fi -

encargos:

a) JUtOS" 7,5% a a. (sete 1ntettOS e cinco declmos por cento ao ano) sobre o saldo devedor previBmente atual~zado, calculados e debitados mensalmente,

b) atual1zação do saldo devedor: pela vanação
posd1va do IGP-DI;
III - prazo: 30 anos;
IV - garanltas. rece1tas própnas do Estado, as
transferências constitUCIOnaiS e os credllos de que
trata a Le1 Complementar n• 87, de 13 de setembro
de 1996,
V - condrções de pagamento
a) amot!rzação exrraotdmana· para efeito de
pagamento extraord1nano de pnnc1pal e encargos do
ref1nanc1amento correspondente a amortização ex-
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lraoldrnána de 10% (dez por cento) da diVIda mabtllána e C<lllb8iual, o Estado se obriga a pagar à
Uniio a 1rnpor1Anaa de R$972 887.035,23 ( , _ , tos e setenla e doai milhiles, 011ocen111s e od8nla e
sa1e mil, e cinco 1811111 e vania e trils .... ...._,,
deVIdamenle Mef!zada, dadcmcla de R$50.61111.156,43
(anqüanla dliieB,
:a-.s e oilanla e om mi. C*IID
e anqilenla e seis raia e quaranta e trils cenlava8),
18felllnleS aos "'*'- de atua'mçi'> moneiMa do
!PI-Exportação do Estado junto à Umlo. Eata 81110111zação setá
da aegu1nte forma:

-•zada

1) 00111 racu,_ prowmentes da allenaçio do
Banco do Estado de MIIIBB GeiiiiS S.A - BEMGE:
2) 00111 racu,_ Já. apurados pelo Estado, no
valor de R$116.407.786,80 (oento e dez n a• molhiles, qliilb11CAW11os a sala mi, ..m- 11os e oiiPnla
e AIIIIS e ailllnta -vos), prove- da
allei!IIÇAo das aç6es do Banco de Cnidlto Reei de
Minas Gerais S.A.- CREDIREAL;

3) 00111 racu,_ proveruentas da abenação da

c-a/MG;
4) 00111 racursoa proveruentas da al.naçio da
Cesemg;
5) com cnidllo8 aecuritizados, dabênluras Si-

derbraa e T~ da Dfwla Agréna reglllb&dos lob
forma eecnlural J111110 à CETIP, pelo valor praullla.
calculado à 1a1ra de deaconto de 12% La (doa por
cento ao-);
6) com aádllos que tenham Sido objelo da novaçio a que ae lllfera a M-d!cla PRMS6na nl 1.63518, de 12 de tewraro de 1998, pelo valor pr n 1 11&,
calculado à llllla de deaconto de 12% a.a.(doa por
cento ao-);

e--

b) ~em parcelas merwaJS
cutivu, calculadas com ba8a na Tabela Pnoa, obsemldo o llrnda do d!8plt !dto meneei de 1112 (um
doze a,_) de 13% (tJaze por cento) da R--. LIqUida Reei- RLR.

§ 1° Do valor raferido no IIICISO I seré dedUZI·
da a parcela da R$1.591. 788.292,29 ( um bllhio.
quinhentos e noventa e um m~lhiles, se'-nlos e
oitenta e orto 11111, duzentos e noventa e doia ,....
e VInte e nove centavos), conespondante ao subsídiO concedido pela Un1ão ao Estado, nos termos
do art. 3",§4•, da L81 n"9.496. de 11 de sel&mbro
de 1997, sendo relinancl&do o valor da
R$10.235.751.916,63 (dez bdh<les duzentos e tnnta e ctnco mdhiles, seteaantos e anqOenta e um
m11, n-ntos a dezasseiS raBI& e s e a - a
tlls cenlava8), conforme a tabela segwnta·

- -- -
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••;ladM:S....

(Loln"e.-.... , _ ,

I

Divida Mobllária

Valar (RI)

18-2·98 ~ 784 5081128 17

DIVICia~

llonoodo-

F-

(oriunda de ARO)

-TCEF

,_

CMN

111-lHB

38 715,133.07

182

(l.lnlws 1,11 e III)

18-2-98 270 847187,117

F-

~--AFIO)

1&-.1!-1111

141 11211.88.42
1Q2&JII1Jnll,ll

§ 2" O descumprimento pelo Eslado de Minas
GeraiS das obngações constantea do contndo de ralinanctamanto, incluindo aii'BSOB de pagamenlaa, assim corno das ~ hacaia e f1111111C81ras, acordadas
em aeu programa da ..-uturaçio e da llfUÃIIirlcel
~ enquanto patwlir o descun1pnnwdo, a
subllbtuçio dos encargos fi111111C81108 ralerldaa no
caput por encargos equ~ ao cuato rn6dlo de
c:olocação da diVIda rnoblll6na federal, aa...SO de
JUIOS naatónos da 1% a.a. (um por cento ao ano), e
a ....,ação do l1rnta de deapêncllo para 17%(deaesete por canto) da ~ Liquida Real do Eatado.
Art. 3" O .-ciclo da autDrizaçio concedida
por ea1a ResoluçAo é condicionado a que o &fado
da Minas Genua ~. runto ao Banco Centnd
do Brasl, o Cllrnprllhar!lo do ~ no ....., III do
art. 167 da Conablulçlio Federal.
Art. 4° A autorlzaçlo COIIC8dlda por esta Resoluçio deverá ser exerada no prazo de duantos e
setenta das, contado da data de sua putAicaçio.
Art. 5" Esta rasoklçlo entra em VIgOr na data
da sua publtcação.
O SR- F R MII!NM (Anlcno Ca11as Maga~"· )
- Aprovado o PIOJIIID e esiBndo a maténa em ragrma
de urgincla, passa.- à imediala apn!Ciaçio da ,._
daçio final.
Em dlacussio a radação final. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a

d•sa"sio.
Em votação.
Os Snl. Senadolas e Senadoras que a aprovam quaram permanaaar sentados. (Pausa.)
Aprovada
A maténa va1 à promulgaçio.
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O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Cartas Magalhães)
-Item 3·

PROJETO DE RESOWÇJ.o

N"57,DE1998
(Em regune de urgênCia, nos tennos do
art. 336, b, do Reg1mento Interno)
DISCussão, em turno único, do PIOJIIID
de Resolução n• 57, de 1998 (apresentado
pela Com1ssl0 de Assuntos EconõmiCOS
como conclusão de seu Parecer n" 295, de
1998, Relator: Senador Vilson Kleinüb1ng,
com voto contnino do Senador Lauro Campos), que autonza o Estado de Minas GelliiS
a contratar operação de crédito consubstanciada no contrato de Abertura de Crédito e
de Compra e Venda de AIIVOS celebrado entre a União, o Estado de M1nas Gerais, o
Banco do Estado de M1nas GeratS- BEMGE,
o Banco de Desenvolvtmento de MINIS Genus S/A- BDMG e a Caixa Econ6mca do
Estado de Minas Genus S/A - MINASCAIXA, nos tennos do diSIJOIIIO na Medida ProVIS6na n• 1.654-23, de 15-4-98, no àmbdo do
Programa de Apoia à Reesbuturaçio e ao
Ajuste FISCIII dos Fstadoa, no valor total de
qualro bilhões, trez111ntos e quaJ8I'IIa e qualro
mlhiies, tJazeniDS e trinta e seis mi - ·
(Poderão ser olei"8Cidas emendas até
o encerramento da d1scussio.)
Em discussão. (Pausa.)

O SR. LAURO CAMPOS (BiocoiPT- DF) -Sr.
Presidente, peço a palavra para diSCubr.
O SR. PRESIDENTE (Anlllnio Cartas Magallies)
- Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos
para d1scut1r a matéria.

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF. Para
d1SCubr Sem I1MSão do orador.) - Sr. P!Midente,
Sr"s. e Srs. Senadores, Infelizmente, corno mne~ro
da gema que sou, tenho de fazer que o meu ponto
de VISta venha cotiCIIr com os 1nterasses 1medlatos
do Estado de M1nas Genus.
Também aqu1 observamos os mesmos problemas menaonados no 118m antenor quanto ao limde
de endMdamento, nA+-cumpnmento da La1 Camata
e 1nclusNe quanto a ~nzação da Assembléia LeglslatNB, que, neste Qaso, restnnge a operação ao
valor de R$2,5 bilhões,
Se, no caso do liehnanciBIT18fiiO da dívida mobllléna, a dderença de valores pode ser explicada
pala 111C1dênc~a de 1uros e correção monatána sobre
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o valor autonzado pala Assembléia (atuaiiZBÇão da
dívida), o mesmo não ocorre nesse caso. A dderença de R$2,5 bilhões para R$4 bilhões sugere que
algo """" f01 acrescentado no obJ810 do fmanc:IBmento. De fato, o art. 1O da La n" 12.442 descreve
os segu1ntes ttens a serem financiados: sub-rogação
das obngaçóes da M1naSCBJXa, capttalização do Credlreal, encargos com benefíCIOS pnMdenclános, liquidação dos débitos da M1nas GeraiS Participações
e CllpllaiiZBÇão do Banco de Desenvolvtmento de MInas GeraiS Quando comparamos a autonzação da
Assembléia com a soliCitação do Governador, observamos que a lista apresentada ultrapassa a autonzação legislativa ao 1nclu1r a compra da carll!lra de crédito do Bemge, compra de bens do Bemge (não de
uso próprio?), constduiÇáo de fundo para contingências fiscaiS e tnbutánas do Bemge e reposiÇão patnmon~al do Bemge.

O Governador JUlgou-se no direito de contnur
operação de crédito sem consultar a Assembléia. O
Banco Central, por sua vez, avocou novamente as
prenogallvas do Poder JudiCiáno, mes, desta vez,
para ser um péss1mo JUIZ, que não sequer
para a Introdução, na surdina, de elementos estranhos à marufeslaçiio da Assembléia.
FlriBimente, não podemos deixar que se repitam &qUI OS BCOtlleclmenloS observados com relação ao Banal), quando autonzamos um empnistmo
de R$3 b1lh6es e o Estado recebeu ABda mBIS que
R$1 00 milhões pela venda ao ltaú.

Nesses tennos, Justrlico o meu voto contráno
às pretensões do Estado de Minas GeraiS.
o SR. PRESIDENll! (ArtêniO Cartas Magalliles)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo maJS quem
cerro a diSCUSSão.

peça a palavra, en-

Em votação.

Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam quetram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Ser~ador
Lauro Campos.

0 piOJIIID vai à ComiSSão D1retora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antorwo Cartas Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da ComiSSão Diretora, ofe.
.-ndo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Se-

cretário em exerclc1o, Senador Lucíd10 Portella.

É lido o segu.rtte:
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PARECER lP 321, DE 1118
(Da Com são Diratora)
Radr;l~ ftMI do Prajelo ele
çAon"S1,de1118.

Rrr~~ ..

A Cca; · ·•o Dinllora &priMlnta a radaçio final
do PlqiiiD de Rasoluçio ri' 57, da 1998, que autonza o Eatado do Minas GaraiB a COidlalar operaçlo
c» cnldiiD conaubBianaada no ConlraiD da Abertura
da Cr6diiD e de Compra a Venda de Alivos celebrado anll8 a Unilo, o Eatado da MINa Gerais, o Banco do Eatado da Minas Ganlls- BEMGE, o Banco de
,.,.a"'VOtlitiWIIO de Minas Gerais S/A - BDMG. e a
Cama ECOiolloi** do Estado da MIM8 Ganua S/A _
MINASCAIXA, naa asrrr- do dispDIRO na Medida
P1willólia ri' 1.654-23. da 15 da abril do 1118, no
lmbiiD do PJOgialla da Apoia à~ a ao
ApiiiiiB F_. doa Ealadaa. no valor 1ata1 da
R$4.344.338.000,00 (quabo bll1ilea, - - a
qiBW1Ia e qua110 milhilas. trazadD8 a 1nniB a -

.... _,_

8allr dlt Reuniiles da Cou · I lo, 28 do nao do
1998. - Anlalllo c.tae n a , I , PAIIIidanla RCIMido Cunlle Lllna, RalaiDr - Junle . _ _ j I IIII" a Poi1 r
-ca.r.. d~ IWo..

Faço saber que o Sei i8do Fedalal aprvvou. e
eu, P1aalcBIIIt. naa amos do an. 48. Item 28, do
Rasr•IBI iiD lrdilinO, promulgo a sagulllle

- · a pn:lpiCI8I" a reduç6o da pc

a 1ÇII do aaiDr
plbhco _ . , . . na aiMrtede lirlln»inn banC4rla.
nos amos de Medida P•o•aólia no 1.654-23, da
11198 e da Cléuaula Vlgée- TIIICIIinl do
de i8linanciamaniD calabilldo entra a Uniio a o Estado da MiM& G8IBIS. am 18 da leoa••o de 1118.

_.,aiO

.,.rida
••-

AJt. P A opaniÇio de CltiiD
anlllrior talá as sagu.- Wlidiw6aa

sicas:

no lllllgo
116-

I - Wilor do cnldil'u a ..,. ...ado pala lMIIo:
R$4.344.3311.000,00 (~ blhilaa, b
qual8llla e qua110 noil16ea, b-dDii e binta a aris
mi ....). ~ido 01 ~_.."Iii dor,-clusiva e ollngatonainanl da aagulnte forma:

11J A$1.561.000.000,00 (um

bllhlio, qw~~---CIII

a •••anta a um mllollota da ,...,, - 8BJ11i1*a
ajuslaa prévios iqHa-=~~idr- à priw!" r;:An do

RESOLUÇÃO lP, DE 1998

Aad ... o ll!81ado d e - - - - .
m111 E apr 1'a de • • • - • • •
liEi E d 11D Coiill- de~ de Cr6IIID e c1e ew.... • Vende c1e At~wa aa~a
Einrilo _....a Unllo, o Er'Eda de..._
ca.r E ,o..._dDEr" da da..._a.IWia • BBIGE,
de DIEEIIIIIM....... da..._ a.... S/A • BDIIG a a

o..._

a.

calaE a. .EI doEU 1 . . . . . . .
IWia SIA - .rtAS CAIX,J., lliill- do
R 1 n'a , . llrll"iiiEi Puwld ~ n" 1.1114ZI, de 11 da.-. da 1-. no ....a do
......, . da Apoio • R lbUit• ; ' e
• ~ Flaa.ll doa Er~d~ r, -valar 1DIal de 1114 344 n IIDII,IID (qua~~D IIIZIIn,

I
e cp ...... a . , _ n. . ln,
liDa . . . . . . . . . mi .....).

O Salada Fadaralnoeolva:

18CU._

*"' •

ANEXO NJ PARECER N" 321, DE 1988.

11
11

AJt. 1° É o Estado do Mmas Genus au1Drlmdo
a raaltzar a operação da cnkltto consubslanclada no
COiiliaiD da abenura do crádito a de CCHI4Ha a -.ela
de ações, firmado enlre a Uniilio, o Estado de Mias
Gerais, o Banco do Estado de Minas GBIBIS _BEMGE, o Banco de O..WOivmanlo da Mlr.a G.rai8
S/A _ BDMG, e a Caixa ECOii6mica do EIIIIIIID do
Mna Gaals S/A _ MINAS CAIXA. naa tannaa do
dilipoalc na Medida PIOVisória n" 1.854-23, de 15 de
abnl de 1998, no lnDID do PiogiiiiiB de Apoia à
Reeetnnuraçio e ao Aj.- FiSCal dlt E....,..., no
valor IDial de R$4.344.336.000,00 (quali'O billilas.
- - e qu&nlnta a qUIIIIO mdhl5es. t16ZIII'IID8 e
1rinla e 8BIS mi _,_
Paláglllfo úniCO. Os
do financianwllo
1alelido no caput dartinam-ae, axcluaiva e obiigakr

Bamsa;
1) A$310.000.000.00 (llmMIIDs • dez . . . . .
de .....,. para -ailuiçliD da fundo para...--..
daria
vllalfcia;
2) Fl$383.300.000.00 ~- e ollanla a da
... illoia.
mi ~para. a.qn da.
l1likls cnldilórloa dar carl8ilas da cr6diiD;

b--

móvel-•iplai••••

••-antr:•..•

3) R$7.700.000.00 (arl8 ...oilas a
.... ,_,, para compra da bens do Bemsa. niD de
usopnjpno;
4) R$250.000.000,00 (duzentoll e Clllqilanta
mlliliea de -1. para 11q1"içiio da - - do Bamga,
par nciiiEiS IJIDmiUÓOills d a sio da Milaa G8IBIS PaJIP ~NI(lllaa S.A. _ MGI;

,__ntadoa

5) R$150.000.000,00 ( - • anqilenla . . . . .
de ....,. para axllliiUÇio dlt fundo para_. . . .
ciaa li8caill elriluiiUiaa do Bamsa;
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6) R$460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta
mlhões de 1881S), para recomposição patnmomal.

b) R$1.017.000.000,00 (um b1lhão e dezassete
mlhões de 1'1!11111), dednados ao BDMG para liquidação de obngaç6es cortnudas no processo de pnvatozação do Cl&diraal e necessános à sua transformação em agência de fomente, a seguir detalhado:
1) R$140.000.000,00 (cen!D e quarente milhões

de ftlllls), a saber:
- R$35.000.000,00 (trinta e CinCO mlhões de
re&IS), para ~ição patnmomal:
- R$1 05.000.000,00 (cente e Cinco milhões de

1'811111), para ccnstlluiçlo de fundo de
agência de fomento;

l~quldez

da

2)R$677.000.000,00 (ollocentos e setenta e
sete mlhões de 1111118), para liquidação de dividas
junte ao Banco Cenlral do Brasil - BACEN.
c) R$1.420.000.000,00(um bllhlo, qllilboteiitos e VInte nilhiles de 18815), destinados ao pagaIIWIID de obrigaç6es da Min•scan•a:
1) R$600.000.000,00 (S8ISC8fllos mlhões de
re&IS), JUnto à CEF;
2) R$313.000.000,00 (tlaza- e baZe milhões
de laBis), juniD ao Bacen;

3) R$607.000.000,00 (quoo'wnlos e sele milhões

de 18815), !Unto à Reserva Monetána.
d) R$346.336.000,00 (tl8zentos e qUIIJ8nta e
S811nlllhões, "'-~~os e tmte e . _ mlraaJS), destinados ao pagamentO de obngações do Estado junto à CEF, -lbatadas com ampam no Voto CMN n"
182, de 1995, combinado com o Voto CMN n" 40, de
1997, para viabilizar O PIOC!UO de priwh vão do
Cllldlraal.

11- forma de libalação dos tBCUrsos:
a) as libefa9õea dos recursos sar1o raalizados
pela Secralarla do T~ro Nacional, em pan:elas,
conlonna o 1111. 10 da Medida ProVIaóna n" 1.654-23,
da 1998, por conta e ordem do Estado;
b) • llberaçlo da cada parcate é ccndiclonada
à conate apll a<;ão da parcale antenor, a ser lllestede pelo Bacen;

c) a liberaçAo da recursos para a oonsbtuição
elo fundo de liquidez para a ag6nca de fomeiiiO é
condiCionada à IXIfi1IIIDVIIÇã de -.sblulçio de referida agêiiCIB e à oblei!ÇAo das autonzaçi1es - sánas ao seu func:lonlnanto.

as pan:e1as dos relriCOrpol&das à parcela (P)

III - forma de f181111/f18t11D:
cursos liberadas

serao

I_

definida na Cláusula Quarta do contrato de rehnanCiam8nto, nas mesmas dates em que as hbe18Çiies.
e amortizadas na forma estipulada no refendo Instrumente.
Parágrafo uniCO. Os valores de que tratem as
alíneas a, b e c do inciSO I, à exceção de parcela ref-nte à constJtu1ção do fundo de l1quidez, salão
atuallzados pela taxa Sellc diVUlgada pelo Bacen, a
parbr de 31 de dezembro de 1997, e a alí~WB d do
relendo InCISO, pelos encargos contratados pela CEF
na operação ong1nal cem o Estado, a peltlr de 7 de
ma10 de 1997.
Art. 3"

o

exercíciO da autorização ccncedKia

por este Resolução é ccndiciOnado a que o Estado
de Minas Gerais comprove, JUnte ao Banco Central
do BIBSil, o cumprimente do diSposto no inciSO III do
IIII. 167 da ConstituiÇão Federal, bem com o disposto no art. 1•. § 1 8, da l...el Complementar n" 62, de 27
de rnaJÇO de 1995.
Art. 4° Havendo apuração de saldos nas
realizações e utilizações dos recursos conforme
previsão do art. 2°, os mesmos serão obngatonamente utilizados para amortização do prinCipal
do ref1nanc1Bmento concedido pela União ao Estado de Minas Gera1s.
Art. s• A autorização concedida por esta
Resolução deverá ser exerc1da no prazo de duzentos e setanta d1as, contado da date de sua
publicação.
Art. SR Este Resolução entra em VlgCI' na date
da sua pubiiCIIÇio.
O SR. PRESIDENIE (AniDno Carlos ttagal'- es)
-Aprovado o projeto e estendo a rnabkia em reg1me
de urgência, passa-se à 1medlata apraciaçio de reclaçio final.

Em diSCIISSãO a redaçio final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
dm ·o.
Em votação a l8dação final.
Os 818. Senadoras e Senadoras que a aprovam que1ram permanecer sentados. (P-.)
Aprovada.
A maténa VBJ à promulgação.
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PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N1 2, DE 1995
(T1'l111111ando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Cons1rtuoção
nls 3 e 10, de 1995, 18 e 34, de 1997;
9, 12, 13 e 14, ele 1998)
Terceoro doa de doscussão, em pnmeoro tumo. da Proposta de Emenda a Constotutção n• 2, de 1995, lendo como pnmeoro
sognatério o Senador Ronaldo Cunha uma,
que altera dlsposrtNOs que mencoona da
Consbtuoçio Federal (omunodaele parlamentar), tendo
P . - , sob n" 283. ele 1998, da ComiBBio da ConstitUIÇão, JUSbÇB e Codadama.
Relator: Senador Jose Fogaça, favorável,
nos tennos da Emenda n• 1-CCJ (substrtutovo) que .-anta.

À proposta foo apresentada a Emenda n• 2, de
plenino.
Sobr8 a ,._, emendas que Slllio Iodas pelo Sr.
Pnmaoro Sacieláio em exeroiao, Senador Lucídoo Por-

bill&.
Slo Iodas as seguontes:
EMENDA N" 3-PLEN

06-ae a saguonte oedação aos §§ 19 e 2" do art
53 da Consllluoçio Federal, na redação dada pelo
Subslltubvo apnJVBdo pela Comossio de Constrtuoção, Justoc;a e Cldadanoa;

"Art. 53 ----·--- --

§ 11 Desde a expedoção do doploma,
os membros do Congresso Nacoonal nl.o
poderio ser presos, salvo em Hagrante
da crime •.oafoançável, nem prcceasadoa,
CMI ou c. m~nalm&nte, sem licença da
sua Casa, por aios pratocados apos a doplomação.
§ 2" O pedido de locença para processar, CMI ou cnmmalmente, membro do Congteso Nac:oonal devera ser obfelo da deiiJeraçAo pala raspectova Casa no prazo da-senta doas, a corrtar do seu recebomento, axcluldoa os pariodoa ele rac:asso do Congrea-

so Nacional.
Ond1eie•

Justificação
Em boa hooa esta Casa debate o terna das
omunodaeles parlamentares. uma vez que a soc:oedade brasoleora esta a reclamar a revosão das gararrtoas
atnbuidas ao exeroocoo da atMdade parlamentar, que
não podem ser conlundodas com nenhuma forma de

mpumdade
Não obstante, e prr.oso lembrar que as nnunodades conloguram prerrogalovas do própno Parlamento como onstnuoção, antes ele serem dorartos dos
seus membros
Na loção aulonzada de Manoel Gonçalves Ferreora Folho
"Essas garantoas são dadas aos parlamentares, mas em prol do leglslabvo. Configuram, poos, prerrogatovas e nl.o pnvllégios."
(Cf Comentários .. Condlu!PO .........
... de 1988, v 2, p 45)

Dessa lonna. doversamente daquilo que é, muotas vezes, ddundldo enoneamente, as omul'lldlldes
partamentares exostem para a defesa da autonomia
e ondependêncla da onsbluoção parlamentar, 18ndo
como corolano a garanba da representação e a preservação da vontade do eleitOr.

Nesse sentido, a IIMOiabolodade por aponoõaa, palavraS e votos sogndica que nenhum partamenlar pode
ser responsabihzado, S8J8 CMimenle, 81118 criminalmerrte, por oponoões. palavras e votos que profira. ·
Esse e o emandmlenlo. entre oulrOS, de PediO
dos Santos Barcelos, ragostrado na Revlldli elo Tribunal Regional Fedanll dll1• Raglio (Cf. A
tlluição vista paios TribuMs, Volume 2, p. 552).
Sem embargo, multaS vezes são acolndas
ações na esfera cível corrtra membros do Pal'larMnto em razão de oponoões emllodas enquanto Senadores e Deputados (v.g. açêles de ondervzaçAo por

c--

dano moral).
Taos falos acabam levando onsegurança ao
rnandatano que tem que se preocupar em d_,r a
sua omunodade Judocoalmenta, com onace~ preJUÍZos para a sua a!Mdade parlamentar.
Por essa razão, aatamos apresentarldo en.nda que estende a omumdada processual também à
esfera CMI e não apenas ii cnmonal.

Ante o expostO e em lace do aperfeoc;oament
que buscamos com a emeooda que ora apra a an'amoa,
soliCitamos aos olustres Colegas o seu acolhomerrto.
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pode ser responsabilizado, se~& ciWmente, 118111 cnmtnalmente, por op1111iies, palavms e votes que profira.
Esse é o entendimento, entre outros, de
Pedro dos Santos Barcelos, registrado na ReVISta do Tr1bunal Reg1onal Federal da 1° Re·
g1ão (CI A ConstitUição v1sta pelos Tribunais,
Volume 2, p. 552)
Sem embar;o, muttas vezes sio acolhidas
equivocadamente ações na pnmetra 1nstlnclll dos
Juizos cíveiS contra membros do Paltamento em razão de opiniÕeS emrtldas enquanto Senadores e Deputados (v.g. ações de 1nden1zação por dano moral).
TaiS fatos acabam provocarodo Insegurança no
mandaláno, com 1nacertávets PI'B!Uizos para a sua
ativldade parlamentar.
Por essa RIZão, estamos apresentando ena Ida
que garante aos Oepulados e Senadoras o foro espeaal do Supi8RIO Tnbunal Federal larnbém em rnaléria
cível e não apenas em matéria cnmnal, como hqe.
Sertdo BSSim, em qualquer hipóteee de ação
JudiCIIII contra parlamentar federal selá competente
para o conhecimento e JUlgamento o Supramo Tribunal Federal, o que unpiiCBiá a nedução de ações clcontra os Deputados e Senadoras. Hoje, como
Já 1elettdo aCima, murtes vezes JUizes de pnrrara
1nsláncia cível acellam ações contra mandatário federal, ações essas provocadas apenas para atrapalhar e tnbm1dar a sua atnridade politica.
Outrossim, parece-nos Inadequado que autondades federais da 1mportãnc1a 1nsblueional dos
Senadores e Deputados fiquem sureitos a juizes
loca~s, o que pode gerar, por vezes, perseguição
politiCa.
Esclareça-se, por fim, que no caso de maténa
clvel, o Supramo Tribunal Federal não praasana pedir liCença à Casa respectJva para proc
ar o Depulado ou Senador IICIOfiRido.
Ante o exposto e am face do aperlaçiOemento
que buecamos com a eme1 Ida que ora apresanlamos,
solicdamos aos iUsln!s Colegas o seu awll i i i - .

EMENDA N" 4-PLEN

· Dê-se a segutnte redação ao § 4" do art. 53 da
Consblução Federal, na redação dada pelo Substl·
tutivo aprovado pela CoiTIIssão de ConstttuiÇiio, JusttÇa e Cldadanlll:

"Art 53 ............................................... .
Omlals

§ 4• Os Deputados e Senadores serão
processados, CMI OU criminalmente, pelo
Supremo Tribunal Federal.
Oml8818"

Jusllfica;io
Em boa hora esta Casa debale o tema das llllllncBles ~.urna vez que a soaadade braslara ellá a IBclanar a nMSão das garanbas atriluldas ao
-cic:io da alividiKie p•tarneular, que não podem ser
corllnldas com IIBI1huna fama de impunidade.
Nio obstante, é praciso lembrar que as irnuntdades configuram pranogativas do próprio Partamanto como insbtulçilo, antes de eerem dirados dos
seus membros.
Na lição autanzeda de Menoel Gonçalves FernHra Filho:
"Esses garantias sio dadas aos parlamenlenls~ do Legtslabvo. Configuram, pois,
bVeS e nio prMiégios. •
(Cf. Co
à ConshtuiÇão Brasdeira
de 1988, v. 2, p. 45.)
Dessa fonna, diwarsamente daquilo que é, multes V8ZIIIS, difundido emmeernente, as munldades
partarnen1aras axistan1 para a defesa da autonomia
e 11depei tdêncla da lnsbtulção parlamerttar, tendo
como coroléno a geranba da reprasentação e a presetwçla da vonlade do eleitor.
~ sentido, a lfMOiabilldade por opiniÕeS,
pa1avra1 e que nenhum parlamentar

••riCa
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o SR. PRESIDENTE (Arb1o Cartls Magalliies) TlliiiSCOIN hoJe o lalaiUo da de diSCUssão, em pnme1ro
turno, da Prapaata de Emenda a Cons111ur;ão n" 2, de
1995, qua eslá lnlmilando em canjUnlo com as Propostas de Emenda à Consllução n"s 3 e 1O, de 1995, n"s
18 e 34, de 1997, e n"s 9, 12, 13 e 14, de 1998, objeto
dos dens de n"s 5 a 12 da Oldem do Dia de lqe.
Em diSCUssão, portanto, em conJunto, as pro·
pos1as, o subsbtutivo e as emendas. (Pausa.)
_
Não havendo quem que1ra diSCutir, a d1scussao
tenl. prossegu11T181110 na pi'ÕXIma sessão dellberatiVa
ordmflna.
São os segu1n1es os dens que tramdam
emccqunto:
-5PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO III" 3, DE 1995
(Tramdando am COOJUn1o com as
Propoatas de Emenda à ConstituiÇão
n"s 2 e 10, de 1995,18 e 34, de 1997;
9, 12, 13 e 14, de 1998)
TeR:EIIIO dia de discussão, em pmne1ro tumo.
da Proposta de Emenda à ConstituiÇão n• 3, de
1995, tendo como pnme1ro slgll&táno o Senador Pedro Simon, que e11en1 o art. 53 da ConsbtuiÇão Federal
(lltMIICiade parlamentar).

-·-

PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIE- 111"10, DE 1995
(Tranntando m conJUnto com as
Propostas de menda à ConstitUição
n"s 2 e 3, de 1995; 18 e 34, de 1997;
9, 12. 13 e 14, de 1998)
Temeiro dia de diSCussão, em pnmeiro turno,
da Proposta de Emenda à ConstduiÇiio n• 1O, de
1995, tendo como pnnaro signatano o Senador Ney
Suassuna. que aliara d1sposdiVOS que menciona da
ConstituiÇão Federal (imumdade parlamentar).

-7PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUI~N"18,

DE 1997
(Tralllllando m conJUnto com as
Propostas de
da à ConstduiÇão
n"s 2, 3 e 10,
1995,34, de 1997,
9, 12, 131 e 14, de 1998)
Tercetro d1a de cjiSCussão, em prime1ro tumo,
da Proposta de Emerjda à ConstduiÇão n• 18, de
1997 tendo como pniT'II!Iro signatáno o Senador Ro~ Cunha Uma, que altera a redação da alinea d
do IIICISO XXXVIII do art. S" da ConstduiÇão Federal
(1munldade pallamentar)

26~

-a-

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 34, DE 1997
(Tramdando em conJunto com as
Propostas de Emenda à ConslduiÇão
n"s 2, 3 e 10, de 1995, 18, de 1997,
9, 12. 13 e 14, de 1998)
Terce1ro d1a de discussão, em pnme1ro turno,
da Proposta de Emenda a ConstduiÇão n• 34, de
1997, tendo como pnme1ro s1gnatáno o Senador
Carlos W1lson, que altera o art 55 da ConslduiÇão
Federal (1mun1dade parlamentar).

-9PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 9, DE 1998
(Tramdando em con1unto com as
Propostas de Emenda à ConstduiÇão
n"s 2. 3 e 10, de 1995. 18 e 34, de 1997;
12, 13 e 14, de 1998)
Terce1ro dl8 de discussão, em pnme1ro tumo.
da Proposta de Emenda a ConstduiÇão n• 9, de
1998 tendo como pnme1ro s1gnatáno o Senador
José'Serra. que aHera o art 53 da ConstituiÇão Federal, que dispõe sobre a 1munldade pallamentar.
-10PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 12, DE 1998
(Tramdando em conJun1o CO(II as
Propostas de Emenda à ConstduiÇio
n"s 2. 3 e 10, de 1995. 18 e 34, de 1997;
9, 13 e 14, de 1998)
Te1ee1ro dlll de discussão, em pnme1ro tumo,
da Proposta de Emenda à Constlluição n" 12, de
1998, tendo como pnme1ro SIQnatáno o Senador Bernardo Cabral, que acrescenta paragrafo ao art. 53
da ConstduiÇão Federal e dá outras providências
(Imunidade parlamentar).

-11PROPOSTADEEMENDAA
CONSTITUIÇÃO N" 13, DE 1998
(Tramitando em conJunto com as
Propostas de Emenda à ConstduiÇio
n"s 2, 3 e 10, de 1995. 18 e 34, de 1997;
9, 12 e 14, de 1998)
Terce1ro d.a de diSCUssão, em pnrne1ro turno,
da Proposta de Emenda à ConslduiÇão n" 13, de
1998, tendo como pnme11o s1gnatãno o Senador Bar·
nardo Cabral, que dá nova radação aos §§ 2" e 3"
do art. 55 da ConstituiÇão Federal e dá outras pi'OVI·
dêncl8s (1mun1dade parlamen1ar).
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-12PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTil\JIÇÃO N" 14, DE 1998
(TIIIIIIIIando em COI'I!Unto com as
Praposlu da Emenda à ConsldutçAo

n"s 2, 3 e 10. da 1995; 18 e 34, da 1997;
9, 12 e 13, da 1998)
Tamairo dia de dien•ão, em pnmairo turno,
da Ptapa~~~a da EJMnda à Constiluiçlo n" 14, de
1998, llll1do como plin•o lllgll8lário o Senador
Odacir ao.., que ..... o § ,. do llll 53 da eon.
blulçio Federal, de modo e -bing.r apenas crim. de caklnia. lltj6ria e ddamação a IIXIgência da
au1anZaçiD eleS iajACiivall Casas para o JlllgaiMn10 de p&Jfanwltar pelo STF.

O SR. PRER Bfi"E (Anllri> Callaa w..-·n)
-ltiiiR13:
Olr 1 'o, em turno único, do P.qalo
de DecniiD L.eJ • IMin" 2. de 1111111 (n" 281116,
na Clmana dos Deputadcl8), que apnMl o
lladD do Acaldo sobre a Construção e tJiil.
Zll(:lo de um Pi6dio para a ~ dila
INIII!açl!w de EmlaDrada do lbail .m
u.nda e peiB Habdaçlio doa Funcioi.._
Dr*w•iilllcua. T6:nicw e Adninlldlidivw,
1' m..to anlnl o ao-no da RepllbMca FedonaiiN do Blaeil e O Gaftmo da Replblire
Popular de Angola, em 28 de j . - de
1988,1ando

p - '-ável, sob "" 262, de
111118. da Com nlo de R ' ;.,.a Eldelbw
e o.t.a Necioia, R--.: Senedonl Benedlla da Silva.
Em ...,_lo o plqii!D. (~)
Nlo t.vwldo quan pe;a a palavra, . _ a
disciBnlo
Em VOIIIÇia.
Os Snl. Senadorw e Sa aiolae que o IIPIOvam ..-em ~..udoa. (Pauaa..)
Apiuvado.
A mat6rla - à Ccrn'l ão 0111110n1 pa111 a nlda·
Çlo final.

Funclaoiárlae Dlpla nt!lcaa, T4«mll 1 e
Adm....... iJ?Iuw, : I I 1 1i112N o ~
no da Arlpl)b?rc. Fad a!lw dD ..._.e o
aov- da Rep.!l nu Pap ....· da Ango-

111.- 28 da,......., da 1. ..

o Cong- Nacional~

Ar1. 1° FiCa aprovado o - do Aconlo sobre a
Conslrução e Utilização de um Prédio para a AmpliB·
çlo das lnRa'ac;õ- da EmbaD'ada do Braliil em
Luanda e para Habitação doa FUIICIOIIilrios Dip?amálicoa, Téc:mco8 e ~. celablado 1111!1& o
Governo da República FedeiBIMI do Brasil e o Governo da República Popular da Angola, em 28 da ia·
118110da1989.
Parágrafo único, F'ICIIIII SUj8iiOs à 8pftMIÇiio
do Congi88SO Nacional qU818quer atas que panam
-nar em IWISio do relendo Acordo, _ , como
qo••quer ..-~que, ..-termos
do inciso I do art. 49 da Consblução Federal,__..
tem ...-rgos ou compiOIIiiSIIOI gJBV080S 80 pa?nmOnio 1111C101181.
Ait. 2" Esla Decrato L.eg•s'ativo entra em VigOr
na data de sua PIA'icaçlo.
O SR. PR I 'EliTE (AriDnD CaiiDa Mau11 ' )
-llem14:
Ditlcuaslo, em turno ÚRICO, do PIOJB10 de Decreto LegiSiabVo n• 10, de 1998
(n" 581197, .... cama.a dos Dapi. . . . . que
IIIJIIIVII o lai1o da Ccna1Çio ,, ...., _.. bnt l'lepeio, R spr# e CoapeiW;6o 8111 C..,
de PoUçlo por Olao, 19110, c:an:kilda 8111 lar>'*-· - 30 de I1ClWIIDo de 111110, tarldo
p - ra-tver, sob rf' 283, de
1998, da Co'riiPio de Rala;llea Exlarlo.-ea
e Deleea Nal:ional, Relator: Sanador Bemar·
do CabraL
Em...., E o prqalll. am tumo únco. <Pw-.l
Nlo ha-ldo quem pe;a palavra,
cisc:e'8eão.
Em vataçlo_,.,,
Os Srs. SerladDiaa • SenadoiBS que o aprovam q1a111111 ~-lfados. (Pauaa..)

a

•-•o a

ApiOIIIIdo.

~ o aaguinlll o PIOJIIIO lljiiUVBdo:
PRQJETO DE DECRETO LEGJ8LATIVO

Ne2,DE1118

'*•••-. D•putadu)

(11" 2111115, •
ApiMa

o lilldD do Aaa•• aa1n e
Cal- 11 eUS ;lada .... I'NIIo ....
a.AIIÇS fladanaPI;II daE11I I I
........ _ ................ 11 . .

A matéria VIII à ComisBão Oi1810nl para a rada·
Çêofinal,
~ a aeguinte o piOJII!O aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISUI.TIVO
III" 10, DE 1 (Ne 511187, . . Clnw8 . . DlplhdDI)

o-

A..da ecr.-t;l ......
•. . . . . . . . - . JINpMI, R 1pa• • eo.
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pei'IIÇio em C.O de Poluição por Óleo,
-'ulde em Lonclrw, em 30 de
nownllwo de 111110.
O Congrasso Nacional dacnola;
Art. 11 FICa aprovado o 1ex1o da Corwençio lnlamacianal soble Pnlparo, Resposta e Cooperação
em Caso de Poluiçlo por Óleo, 1990, canclulda em
Land188, em 30 de IICMIII1bro da 1990.
Parágrafo llnlco. Focam 11U111ikJa ê aprovação
do CongiiiSIIO Nal:ioMI quaisquer 8ID8 que po8SM1
resultar em nMSio da rafarida Convançio, bem
como quaisquer ajuslaa complemenlalw que, nos
181'1111111 do IIICiso I do .r. 49 da Consliluição Federal,
ecanatem encargos ou compromissos gravosos ao
patrtmllnlo nacional.
Art. 'J!' Esta dac:IIIIID legallabvo entra em vigor
na data de sua pt.tdc:aç"'.
o SR. PAESIJENTE {Arlllana Cllllas Magslliias)
-llam16:
Discussio, em turno único, do Projeto de Dacrato Legislativo rf' 16, de 1998
(ff' 583197, na CAmBra doa DepJiados), que
aprova o I8XIo modificativo ao Convênio
Constitutivo do Banco Africano de Deeenvolvinllrm, apraqdo pela R !Poção EMIGI97Al5
lindo
P . - lawnl.val, aab n" 264, de
1998, da eo-luão de Fel ça Exlatiotas
e Defesa Nacional, PaleiDr: Senador Abcfoas
Nucinlllo1ID.
11111,

Em cien r a o ptqiiiD. em tumo llnico. (Pausa.)
Nio havando quem peça a palavra. enceno a
clisc' alo.

Em votação.
Oa Srs. Sanadores e Sanadores que o aprovam quenam ~-dados. (Pausa.)

Aptowado.
A mâ\ria vai ê C0111111io Dinllora para aladaçlalinaL
É o aaguinla o projaiD aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGIIILA11VO
N"11,DE1 . .
(rte 1183117, . . ClmMI . . DepuiMM)
Apran o llndD mD,.IIcldlva ao Convtnlo Con.alullvo do a.- AlrD10 de
aprovado pela Ali DiuO COI
deueta:
Art.
ap
o 1ex1o modifir:abvoo ao
Convtnio Conabtulivo do Banco Africlu 10 de Dasenvolvimanto, apoovado pela Peaoluçio MIG/97105.
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Parágrafo únoco. FIC8m sujados à aprovação
dO Congresso Nac10nal quaiSquer atos que possam
resultar em nmsiio do ralendo Convênio Constitubvo, assm como qua!Squar BJUStes complementaras
que, nos termo1 do •naso I do art. 49 da Constitulçla Federal, llCIUT8Iem enca'lJOS ou ~
gravosos ao patnmànlo nacoonal.
Art. 'J!' Esta decniiD legislabvo entra em vigor

na dala de sua publicaçio.

o SR. PRESIDENTE (Anlario Carias Magal r ~
-llam18:
Discussão, em tumo único, do Projeto
de Resolução rf' 25. de 1997, de autoria do
Sanador Coubnho Jorge, que altera a denoIY"IInação e a estrutura da Consullona de Orçamentos e di outras prow:lênclas, tendo
PB18C8ras aab rf's 251 a 252, de 1998,
das Conllasões:
- ds Conslltução, Justiça e Cidadania,
Relator: Sanador Jolé Eduardo Duba. favorável ao PIO]elo e ê Emenda rf' 1-Pien; e
- Dilatore, Relator: Senador RoneJdo
Cunha Lime, favonlvel nos 181'111011 da Emenda rf' 2.CDir (subs1ilulnlo), que llfll-nla.
l:llsa•são em COIIJUniO do projlltD, do subsbtu·
livo e da -.la.
Com a palavra, para discutir, o Sanador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PSQB- PA. Para
discullr. Sem I1IVISio do orador.) - Sr. P1811denta,
Sr"s. e Sns. Senadoras, projeto de IIIIIOiuçAo
axatamente a allerar a clenommaçilo e a-...
tunl da Consultaria de Orçamento do Selllldo.
SsnH bastanla obJetiVO em ralaÇio ê finall.
dada. Em pnnei1o lugar, a Coretituição de 1988 definiu claranalle OS lnstnlmenlos ~ da
planepunsnlo: a LDO, o Plano Plunanual e o OIÇBIMIIID anual. A partir dai, prop6s a criaçiD de uma
com elo pennllllllllle, envolvendo Senado e CAmera, que seriam os ll!llpCiriSévai pela avallaçio e
aprovação daslas lfllllnlmentos fundamentais do
PIO
580 de ctee. ' o M soei-dada brasileira.
A partir de 1988. a Clmara dos Deputados estruturou-u ds laJ man&lra que passou a assasscrar
e a apoiar os Parlamenlalas da Comissão e, parts:ularmenta, os Deputados; passou a dar-lhas orientaçiio técniCa sobre asses assuntos tio in1Jor!antes e
ãlflceis de se111m cornpraencliclo por alguns Parla-

mentares.
Na verdade, até hã quatro anos p11111CBmante
todo o apo10 ds consultone e ds assessoria ê Connssão ds Planos e 01çamentos do CongrastO Naao-
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nal ara failo pala Clmara. Há qualr'O anos, o Senado

1111Coou una relomUação da sua asllulura admmisllaliva, bl1aJacando a éraa de consuiiDfia do Olpmanto. Mas, ainda hoia. apesar do IMIII90· o Senado não tem a Mbulura adequada a nac 1 érW. para
apo111r os Sanadrna nas demandas lllla!Mul110 Orçamanlo e na Bb"'ÇÇn na Conl s•o da Planos a Orçarnanlas. a,...~ do
1 ao Nadanal

eoo..,.

em~

da permanência.
Por iiBo ~. n6a, que pau!Kipad~.
hé rnuiD lampo, da Cola alo - -.. Udar do rMU
Partido na Coo a •lo da Planos e Otçamantos -,em
C011Jun1o _., a CAmata a com espec•lis'as do Sanado, pa i
n m - piOI8IO de niBOiuçln, que
VISB nlllllndllrar a adequar a CooaiiiDria da Olpii'i8111D do s.n.do, para que esta Casa, a partir da
agora, lllnha coaldiç6as da, JUniD com a Clmara.
llpilllll' as &s. Seaaadcns nos a&J4'
léco IC06 fundanoaa I . da IIIIIMria.
Puilanto, o prajeiD criar CDIIdÇélea da
igualdade entra SeaiSdo aCAmara no que
1o A CGi R illlllbnl o Orçanam, uma nacaa ideda~ lundamenlal para o luncio-

*•

diz....-.
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duzadas no art. 22 as moclafacaçliea anlaliao•. com
as qusas não conoaidamos.
Por 11180. Sr P.-denle, não quero pedir ftllfi..
caçlo da quorum, 1MB ~ria da pedir o .........
lo da votaçio.
O SR. PRESIDENTE (Callos P&ucllãt}- A
Mesa agradece a V. Ex", n-aoo pc11qua-- 116nas rnat6ras ampDIIIIni8S. SoliciiD a V. Ex" que enCIIIIWiha o pedido da adiaii'i8IIID ' Mesa.
O SR. PR~ (Callos Pllbllclnio)- Sobae a - . ~que a.á Ido palo Sr. 1•
s-atáno em axen::lcao, Sanador Luc!dio
É lido o saguanta:

Po1•'•

REQUERIIENTO ifi3?S, DE 1 Sanhor PNIIIIdanle,
Nos tannoa do aat. 279, ali._ a, do AagmaniD
ln18mo, IIIIJUIIIIO adianwiJD da . . . .lo do Plail*l
ds Resc•açlo rf' 25, da 1987, a fim da _. fa5a na

_ . , d a 3 da JUnho ptóximo.
Sala das Seeaaee, 28 da nwD da 1111111.

-Na·
Q:JiaS.ISdo
• la, Fadaral.
o pn:Jjllto laVII a apaavaçiD do
nobnt s
J • Jaaé EduaRio o..a; dlipOI8, b .,...
cana~ 1 A u.a, tendo como RalaiDr o na1n Sanador Ranaldo Cunha Lima, tarnb6m . _ .... a ela.
Podamos, , . , _ , penlllbac como ela é aalpilltalllll

a

lu~

para a malhona do~do

SanadoFadaiiiL

Drnnle o discurso do Sr. Cocáaho
o Sr. Alitonio c.n. ......, .•. ,._
.., ai. . . . . . . _..... da p!WiiMIICia, que
Sr. Carlos PaltDt:l'*', 2" Se-

~

•_.,..,.pala
....,_
O 811. PR

sa BITE

(Callos Pallaeinio) -

Continua em ""ce·slo.
O• eGo a palavla 110 nobre Senador Lauro
Campos p!ll8. dialbr • malária.
O 8IL l.AISAO ~OS (8locaiPT- DF. Para
diacutlr. Sllm -ao do orador.) - Sr. Palllidaiilll,
lendo an viBbla postura -..mida palo nobnl Senador Jaaé Edualdo Outra, que, lendo 1e11o um mais datlllhldo do 11111111110, ~ mudar • apinilo, o Parlado doi Trabalhadorall, acarnpa~~oan
do:o, IIICIJI5r8.-aa lambém oontnlrio.
As boas anlaioçiles do projeiD onginaJ foram
cleawlaallal can a ii1lmduçlo do que~ no 1111. 22,
que ......... 111DM açees failas em banaficlo da func:icln6-., ala IPiaçio doi quadros. por ....., da - •
niD da ._olaiÇio. Da carona no prqeto, toram lnlro-

O SR. PAESZDENTE (CarloJ Pldlaefnlo) - Em
VObiÇiio o lllqUBmaaniO da acllilnWID.
Oa Sra. Seaaadcns • S.aadcns que o ...,..
vamqoaram ~----- (P-.)
Apnwado

A malária vollanl para a paula na jNcliDaa
quarta-lwa.
O SR. PRESSDENJE (Carlos Pabcállo) lllm17:
Di'n=eto, em turno Qnico. da ••h;h
ltnaJ (apnaaanleda PI* Cola · h Dia.,..
como c:oncluaão da _ , , . _ ri' •
da
1998, Ralalora: Sanadora .hlnla Madla), do
Pnl)lllo da Lai do s..lo rf' 142, da 18115,
da auJona do Sanadol Oamar Dias, que cria
o Programa da Esti......, 110 Primailo ~
go- PEPE a dli Dlllnla pnMdlt-.
A Paesadlnce _ . . _ 110 Planéno que, .., o
encerramanlo da ..... I c poderio .., •
·-·
BIMIIdas ii naclaçio final que nlo 8fMIIvam O IMIIJD.
Em diSCUssiio a ..-ç•o final. (P..a.)
I

I
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Não havendo quem peça a palavra, enceno a
discussiio.
Encenada a <Mcussão sem apresentação de
emendas, a rec:tação final é considerada delinlbVS.menla &piOVada, aan volação, nos termos do art 324
do Regmento Interno.
A matéria VBI à Câmanl dos Depulados.
~

a segumte a rraléria aprovada:

REDAçAO FINAL DO PROJETO DE
LEI DO SENADO N" 142, DE 1115

Cria o Pragran. de Eatfmulo 110 Primeiro E111poago - PEPE, e cM outras PIO'
vidlnci11
O Congrasso Nacional dec1eta:
ArL 1° ~ cnado o Prognuna de Estimulo ao Pnmeiro Emprego _ PEPE, de lnDID IIIICIOII8I e vmculado ao Ministério do Trabalho, com o abjalivo de
IJIOIIOICIOII8I o desenvolvlmenlo das aporiUnldades
de lrabalho à população C0111)1eenc:lida na Iaura de
quatorze aos deZDIIO anos.
ArL ~ Para os fins pravistos nesta Lei, const-

dela:aa:
I - empragador: a firma individual ou socielána
qu8 assume o rillco de aiMdade acool6nwa ulbana
ou rural, com fins luc:ralnloS ou não;
11 - empregado: aquele que p . - SMViço de
naluraza urbana ou rural a empragador, sob subordinação e mediania ram.Jneraçio deste, em carálar
IMifiiUal ou não.
Plrigralo llnico. Aqueles def"oliclos no parágrafo ll..:o do art. 15 da 1.81 ri' 8.212, de 24 de julho e
11181, será dada a ..-ma c:orxatuaçio conslanl8
do inciso I desta artigo..
ArL 3" AD empregador que admitir lllqlnlglldo
enquadrado no 6"ilposiD pelo art. 1° deste Lei, é assegura, mediante lai tiSl*Aica, a ~ISIIÇia da
-lidada do valor das paJC8Ias devidas , _ conlribuÇiles ao lnsllluiD

E

Seguro Social -

INSS e ao Fundo de arantia por T1t11110 de Serviço
- FGTS, ralabvas ao
conratado nos ter, _ deste Lei, a ser
do recollimenlo tributário na forma segwnta:
I - 50% (cinqllerb por cento) do racolhimento
da conlnbutçio de que trata a Lei ri' 7.689, de 15 de
clazerdlro de 1!188; e
11 - 50% (anqilenta por cento) do recolhmento
do Dq~DSIU de que trata a Lei ri' 8.541, de 23 de de-

zeulboo de 1!192.
§ 1" O benelicio de que bala es1a ar11g0 será
•-em~otrere

lmrtado e um número de empregados equt-
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valente a 10% (dez por ceniU) do total de empregados regn~lrados na empresa
§ 2" Para os lms de compensação pnMIItos
neste artigo, caberá ao empregador II"'IICC1M!!"-se JUrtIU ao órgão gestor do Programa.
§ 3" A ranúncoa deconante da aplicação deste
artigo será computada no 01Ç81118nto da União.
ArL 4° Ao empregado admdldo nas cooldÇões
pravislas nesta lei, sio assegurados os ~
cansliluclonals e legalmente aplicáWIIS, especiaL
mente os puwslos I10E arts. ..,. e 227 da Conabtuiçio Federal e arts. 60 a 69 da L.eo n• 8.069 de 13 de
julho de 1990.
ArL 5" Para fins de ~manto edoiC"Cnnal aos empregados partiCipantes do Programa de
EstlrnJio ao Pnmeoro Emprego é assegurada )Onlllda
de trabalho redUZida de acordo com regulamentaçlo
do Poder Exacubva, devendo ser malnculados em
aslabelaCAmentos de ensino p(lbloco6 ou em eatabe-

r-metotos de e11111110 criados. organizados e admtroJSbados pelas Confadei'BÇÕIIS Naaonais de Empoegedores de acordo com suas nec assidades pedagógicas.
§ 1° Oa ernpnlg8dos participantes do Progranw.
de Estímulo ao Pnmeoro Empoego deverão eatar rratriculados am "'abe'ec•mentos de ensino público de
1° Grau DIU em cur-. e - supleti- do_..
no fundamenlaJ, se não IMinlm coooijiletado a educação lundamental. até a ootava aéne do 1° Gnw.
§ 2" O Mmistáno do Trabalho e "o Moi • 'I no da
Educação e do Desporto Deverão fiiiCIIIizar, conjun-

- · o ~menlo do dJSpo&tD no p;rigndo
anterior. bem corno a fraql1incia e deeampa•"lo dos
M4Hegadoa .....,iloa no Programa.
§ 3" o proaseguomardD de esbodos de ...._
que tenhlim c:onc-.ldo CUISOS e educaçiiD fundaIMiibil o-.--ee-6 pela 1.81 de DilabizBs e aada E'cfucaçio, de acordo com l'llglllanailaç do
Podar Execulnlo.
ArL fi' O Poder Execubvo l8glllanenlará Lei no prazo de noventa dias corbdo da data de sua
puhlicaçlo, pnxluzmdo os eleiiUs a palbr do ano
~de -l8glllamentação.
O SR. PRESIDENT1: (Carlos Patroclnio) ...... 18:

Doscussão, em turno único, da i8daçiD
final do PIOJIIIU de Resolução ri' 28, de 1998
(apn!SIIntada pela ComJSSio DoiiiiUra como
conclusio de seu Paracer ri' 288, de 1998,
RelaiUra: Senadora Júnoa Mansa), que autunza o Estado do RIO Grande do Nolle a corttralar opeoação de oefinancaunenlo de sua
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de Ajuste Frscal, implicara, enquanto persosbr o das·
cu""nmento, a substituiÇão dos encargos lonanceo108 oalendos no capul por encargos equovalenles ao
custo médio de colocação da divoda mobilléna lede181, acniSCido de JUros de mora de 1% a.a. (um por
cento ao ano), e a elevação do lomrte de dospãndoo
para 17'!1. (dezessele por cerno) de sua Recerta Líquida Real.
Ali. 3" Esta rasolo oção entra em vogor na dala
de sua pubroceção.
O SR. PRESIDENTE (Cao1os Patroconoo) -

...... 19:
Votação, em turno unoco. do Requerimamo n" 278, de 1998, do Senador José
Eduardo Outra, soli:otando, nos termos regomentaiS, que o ProJIIIO de Resolução ri' 161.
de 1997, de riclllllva da Comiasão de Semços de Infra-Estrutura, que modifica o Rego·
memo Interno do Senado Fedeoal, lransfor·
mando a Canissão de &er.oças de lnfla-Es·
trutuns em eo- ão de Assumas Regoona., Infra-Estrutura e Meoo Anmienle, S11J11
encaminhado à Comossio Especoal criada
alravés do Requenmento n" 201, de 1995,
destinada a elabcmlr e apresentar Prqeto de
Resoluçiio ratormando o Regomento Interno.
Em vutaç10 o raquenmemo.

Os Sra. Seuadooes e Senadoras que o aprovam cp~~nsm ~r sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumpnda a dleliberação do Plenáno.
O SR. PRESIDENTE (Cao1os Psrtroclnoo) -

bm20:
Volação,lem tumo úni:o, do Requeri-

memo rf' 287, ~ 1998, do Senador Ramez
Tabet, solicitando, nos termos nsgo~ a
tnsrntaçio cxqunta das Pn op1 • de Emenda l Conltiluiçio rl's 7 e a. de 19118, com as
de rl's 15, 45, 49e 51, de 1998, porW11S1118111
aabnt odadll de hlputabildada penal.
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Sobre a mesa. requenmento, de urgêncoa, que
sera lodo pelo Sr. 1• Secretano em exeococoo, Senador Lucidoo Portella.

E lodo o seguonte:
REQUERIMENTO N" 377, DE 1998
Senhor PI9Sodente.

Nos termos da alínea b, do art. 336, do Regomenlo Interno, requeremos urgêncoa para o Prqeto
de Leo da Cãrnara n" 19, de 1998, que altera o percentual de diferença entre a ramuneração dos cargos de Monostro do Supenor Tribunal de Jusbçã. e
dOs Juozes da Jusbça Federal de Pnmeoro e Segundo Grau.
Sala da Sessões, 28 de maoo de 1998 _ Elcio

Alva,_ - Ed8on Lobio - Jefferson Nrw - Ney
SuaAUIIB.

O SR. PRESIDENTE (Carlos PaiiOCinoo) - A
rnaténa enctHotoa-se nos avulsos que estão soble as

bsncadas.
Em IIOiação o requenmento.
Os Sra. Senadonas que o aprovam queoram
permanecer sentados. (Pausa.)
Apoovado.
A maténa a que se ralere figurará na Ordem do
Dia da sessão do segundo doa útil subseqiiente, nos
termos dO art. 345, oncoso 11, do Regomemo lntemo,
c:omiHnadO com o art. 41 da Resolução n" 37, de
1995, do Sanado Fedeoal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinoo) - Sobra a mesa paracer da Comissão Diretora oleracerodo a redaçlo fmal do Prqeto de Decreto Legllllsrtovo
rf' 2, de 1998, que, nos tennos do art. 320 do Regomamo Interno, se não houver objação do Plenáno,
sera Ioda pelo Sr 1° Secrefáno em exaocicoo, em
exarclcio, Senador Lucidio Portella.

1!: lido o seguinte:
PARECER N" 322, DE 111911
(Os Cornssio D11atora)

Em 1101aç1o o l8qllllrimemo.
Os Sra. Senadoras e Senadoras que o aprovam queonsm permanecer sentados. (Pausa.)

RI d Vio flnlll do Projeto de Dauetu
LAgll 1111vo
2, ela 1998 (n" 29, ela 1995,
... Cl....,. dolo Depumcloa).

Aprovado.
As pop ..... de
Consbtuoção de rf's 7
e a, de 1998, passam tnsmrtar em conrumo com as
de rl's 15, 45, 49 e 51,
1998, que Já se encontram

A Comossão Doretora apresenta a redaçlo final
do PIOjeiO de Decrsrto LegiSlatiVO n" 2. de 1998 (n"
29, de 1995, na Câmara dos DeputadOs), que aprova o texto do Acordo sobre a Construção e Ublozação de um Pradoo para a Amploação das Instalações
da Embaixada do Brasol em Luanda e para Habitação dOs Funcoonários OoplomábCOS, TécniCOS e AdnunostrativOS, celebrado entra o Governo da Repúblo-

Ê.

apensadas e retomam ao exame da ComiSSão de
Conslltuoçiio, Justiça e ci:Kiadanoa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos PaiiOCinio) - Esgotada a matéria~ da Ordem do Doa.

na
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cs FadeRIIMI do Btasd e o Governo a Republoca Popular de Angola, em 28 de JBnetro de 1989.
Sala de ReulliÕIIS da Com1ssão, 28 ele maio de

1998.- Gelaldo Mllo, PniSidente- RCIMido c:unt.
Unw. Relalor- Júnla ...... Para cUo.

c.-

ANEXO AO PARECER N" 322, DE 1998

Faço saber que o Congresso Nacional apmPraslllen!e do Senedo Federal, nos termos do art 48, 118m 28, do R . _
lntemo, promulgo o segulllle

vou. e eu,

DECRETO LEGISLATIVO N", DE 1998

A..- o
CclnRu9iD e

leXIo do "-do . . . .
Ulllla~ia de um Prtdlo

......
. .L.uande
11 ···~·
.. deHelllEm..... deAmpl'-çlo
do Brallan
a para
._,... doe "-lun*icM Dlpla ....•1n1,
T6co la a 1 a Admllnlallallo- c 1 ' ••a
..... o Gouauo ela Repd:b!l
F1d
do ...._. a o G o - de Flepdbllae Po...... de AnsiC*. .... 28 de ....... de

••=

,.....

o

Congi8SSO Nac101181 clecrela:
Art. 1° É aprovado o 1100o do Acoodo 80bnt a
Conalruçlo a U1lllzação de um Prédio para a~
ção dai lnstalaçlles da Emba••ada do Brul em
Ll8lda e para Habilac;ão dos Fui'ICIOnlirios DiplaméIICOS. Tacnicaa a Admi1ISiraiMIS, calabrado . . - a
Gowma de Raplblica Faclanlbve do BniSII a o Govemo da Rap(lblica Popular de Angola. em 28 de janatra de 1889.
PaNgnlla única. Sio SUJBÔIOS à aptCIVIIÇlla do
Cong- Necianal quaisquer a1aa que pl)llllllll resultar em NM8Ia do ndarlda Acclldo, asam cama
qiiiiiBCII* . . . . . . C C I I I . . . , _ que, ,_ 1armoa
do art 48, I, da ConsiJIUiçio Fedanll, ac:ana111m en-

(n1 29/95, na c.tmara dos Deputados), que apnMl a
laxta do Acordo sobre a Construção e UldiZIIÇio ele

um PrédiO para a ~IIIÇão das l,....laçl'wl da Embaixada do Brasil em Luanda e pera Habilaçla dos
FuiiCIOIIánoa D!plomdllcas, Tdcno. e Admhallati- , calabrado enl18 o Govemo da Repúblca FaclerabYa do Brasd e a ~mo da República Popular
ele Angola, em 28 de janeiro ele 111118.
Sala das Sar•. 28 da 1111110 de 19118.- aa1'11111118daSIIn.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patracfnla) Aprovado o requerina!IO, pasaa-1111 à imacfBia apreCI&ÇãO da radação final.
Em discussão a l8daçao finaL (P-..)
Nio havendo quem peça a peiiMa, 811C811'0 a
discusaio.

Em YOiaÇio a redaçia final .
Os Sra. Sanedo1811 que a aprovam queiJam
pamiiU _ . SMIIados. (PIIIIIIIL)
Aprovada.

o prOJIIlO vai t

pnxnulgaçio.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patnx:lnla) - Sobra a mesa~ da Cau · 'a Olnllara .,.._,_
do a ledação final do PJqiiiD de DacniiD I ~I I livo
n" 10, da 1998, que, ,_ 1llmma do art 320 do Regimania lntamo, . . nio . _ , Olljaçlo do Plan6Jio,
aantllda pela Sr 11 Secnllllno em Ul81Cicio, S. lidar
L.ucídJo Porlalla.
~ lido o aeguinla:

PARECER N"323, DE 1188
(Da Com
Dinllonl)
I

•

Ra ••&la IIMI do Pr 1 1 da Dr ....... lha ri' 10, de 1188 (ri' 111, de

REQUERIMENTO N" 3711, DE 1988

1187,MCIII-dueDip ... d 1).
A Carl
t o DiniiDnl apr 1 b a ......_ final
do Projeto de o-aiD Lat( I 'iW> rf' 10, da 1. . (ri'
581, da 1997, na Clmala doa Dapuladoa), que aprova o 1a111o da~ IJbrr-111 ICibN Prapero, Raap e Cooperaçla em C.O de PaluÇID
par Óleo, 1980, cancllllda em Landnl&, em 311 de novarnxa da 1980.
Sala ele Rauniõas da Cai I , 28 da melo ele
1998.- Gw l~a ll1lo, P1AdaoM Aarl "
1..1ma, Raleliar- .hJnllr lllllaa- c.IDe Plllr a'rllt.

Senhor P-ICiente.
Nos termos do art. 321 do Ragornento 1.-na,
raqu&IICI a dalper.a de publraçla, para III8Ciilda
dJscussia e valaçlo, do Paracer 1eleo'anla à ,...teção
final do Projeto ele Dacnlla leglslabva n" 2, ele 1998

ANEXO AO PARECER N" 323, DE 1. .
Faço saber que o ~ Nacional aprovou, e eu, P-ldanle do Sanado Federal, . _ lar·
moa do art. 48, ilam 28, do Ragln- lnfllma, 1110mulgo o segumle

cargos ou COiiipiUI111 aos gravosos ao patlile6Ro naCICII'IIII.

Art. 21 Esla clacAIID lagallabva entra am vigor
nadatada ... PI,.... eç"'.
O SR. PRII!SIDEN11E (Callcs Patnx:imo) - Sobra a - . raqualina!IO que sanllido pela Sr. 11
Seu atido em uarclcla, Senador Lucldia Poi'IIIIL

É lido a aprovado a saguUIIe:

em.
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DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998

A..- o - ela c - t ç i a lnler-

nacionlll80bre ~R PD... e cperapo em c.eo ela Polulçio por Óleo,
111110, conclulcla em L..onciNs, em 30 de
I'IOWIIIIbro de 111110.

o Congresao Nacional dec181a:
Ait. 1 1 É apmvado o texto ela Convençio lnlernaciOIIIII sobre P18111110o Resposta e CoopeiBÇio em
Caso de Poluiçio por Óleo, 1990, conclulda em lon·
dres, em 30 de novembn:l de 1990.
Palágnlfo ÍIIIICCI. Sio sujeilos il apiOVaÇão elo
Congresao Nacional quaisquer atas que possam "'"
sultar em nMSão ela 181erida Co.-çio, bem como
q• Psqu&r Bjustas C0f1111ementares que, nos ta~
elo ali. 49, I, ela ConstituiÇão Federal, acanatem encargas OU ~ QIBYOSOS ao palriill6nio ri8•

CIOtliiL

Ait. '<!' Esta DacniiD Legislelillo anila em VIQDI"
rw dela de sua publraçi9.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Palnx:lnio) - Sobre a mesa. 18Cplnmenlo que uni Ido pelo Sr. 11
Secnllãno em axan:iCIO, Senador Luciclio Porlella..
É lido e aprovado aegulnle:
REQUERIIENTO N" 3711, DE 1 Senhor Pill8idanbt,
Nos termas ela ali. 321 elo Regimento lnlamo,
nlqU8110 a clispensa de pui:W açi9, pi1i11 •mecli&la
discurssão a valaçla. elo . . . _ 1alaiatlfa à 18dação final elo PIOjaiD da Decnllo Legislalivo ri' 10, de
1998 (n" 581197, rw ,camara elas Dapulaclos), que
aprova o taxiO ela Convanção lnle..-.1 sobre
Prapero. R aap DSia e
em Casa de Poluição por Óleo, 1990,
ulela em Loncli8B, em 30
de IIOWimbiO de 1
Sala elas - -.. 28 de maio ela 1998. - .....
borJdnlor
O SR. PRESIDENTE (Carlos Palnldnio) ApiUV8clo o 18qU81imanlo, pes= se à irnaciala apraCIIIÇiio ela i8claçio finiL
Em clisn -r a nlclaçlo final (Pausa..)
Nio t-oaw.lclo quem peça a palavia, • IC8fiO a

dtscussio

Em VOiaçio a nidaÇão final
Os SiB. SenacloiWS que a aprovam qU81nun

pe~r-;:J:usa.)
ApRWacla.

o pnJjalo VBi à

O SR. PR

lga(:Ao.
NTE (Cailas Palnx:inio) - So-

bna a . , _ .,._ela Con
lo OiraiOia af81_,-.do a i8daçio final ela Pi01810 ela Decnllo Leg•lalnlo

ri' 16, de 1998, que, nos tennas ela ali. 320 ela R&g~
meniD lnlemo, se niO houver obJ8Çiio elo Pleniirio,
será &ela pelo Sr. 11 Secraláno em exen:icio, Sena·
dor Lucídio Portella.
É lido o seguinla:
PARECER MI 324, DE 1 (Da Cor-"asão Dinllora)

P,.,._

Rtda;io final do
de DtCi81D
Laglti.UVO n" 11, de 1. . (n" 583, ela
1197, ne ca-na cS. Depuladae).

A ComiSSio Oinllora apiWSBnta a 1eclação final
ela PIOjato de Decralo l egiSiatiW n" 16, de 1998 (n"
583, de 1197, ri8 C4rnana elas Depu1aclos), que aprova o taxto maclilicaliYo ao Convtnio Conlilllulivo do
Banco Alricano de Deaenvalvimllnl apnwaclo pela
Raao'içio BIBGI97~ piDmowado ""BqBi'Çio "'"
claciaolal em obeclência à t6cnca lagislllllva.
Sala ela Rauniiles ela Con · 'o, 28 ela maio de
1998. - a..! da llllllo - Pnilloclanta, Ran tida CuIlM Lime, Rela1Dr- Jdnla . _ _ - c.toe Pe11ocr
nlo.
ANEXO AD PARECER N" 324, DE 1998

Faço saber que o Cai 111r I o Nacianal eprr_,, e eu, P_._,.. elo Senado Fecland, nos ter-

mos elo ali. 48, liam 28, do Regimento lnblmo, promulgo o seguinle
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1998

Apaan o lllidD malln 1t« • Con.,...... Canalllullvo do - - Afrlcmo ela
DIII'INivlmDI.., ...,....da plllll RIIalltçlo IIIBGIII71115.
o Congraao Nacional claciala;
Art. 1• É apiovado o laidD moclilicaliwl ao Convtnlo ConstiluiMI elo Banco Alricano ela DJIIIIWII\".IIIIIJIID, apiovado pala R88o'IIÇAo BIBGI971115.
Parágndo ÍllliCO.. Slo suj8dlle à apiUW8Çilo elo
Cong- Naciallal quaiilquar atas que pililllilllliellllllar em -ao elo •alarido taxto ITiDCiilicodiwo ao
Camolnio COnsllluliwo. aaaim como q1aieql181' ajusleil CDII'lplai11& ,...,_ que, nos 111nnoa elo ali. 49, I, ela
Constituição Feclenal, acaneram 8fiCIUlliiS ou compromissos Q11M*1S ao pebimllnlo --r.
Art. '<!' Este Decreto Lagislaliwo en1111 em vigor
ri8 dala de SUl publicação.
O SR. PReSIDEtl1e (Carias P8lnlefnio) - Sobra e , _ raquenmanto que uni lido pelo Sr. 11
s-alário em -ICIO, S8i l8doi Luclclio Porlella.
É lido e

lojliOWedo O seguinle:

ANAIS DO SENADO FEDE::.:.RAl:..:::_ _ _ _ _ __

REQUERIMENTO NO 380, DE 111118
Senhor P188odente,
Nos tem.. do an. 321 do Reg1mento lntemo.
18QUBIIO a dllpaiiSB de publicação. para medlala
dlscusaão e VOiaÇio, do Paracer reltneute à 18daçiioflnal do Plqalo de Decreto Leg•laiNo n"16, de
1998 (n"5831117, na Cêmara dos Depuladoa), que
apnwa o texto niOdilicabvo ao Comlãn10 Consbtulill'o
do Banco Afrir:ano de ~. aprovado
pela Resolução BIBG/97105.
Sala das Sallilea, 28 de 111810 de 1998. - Milbar Jlinior.
O SR. PRESIDEN1'E (Cartas Palracinio) ApmOIIIdo D l8qiiBIVI*1tD, passa-se à rnedlata apreQIIÇAD de ladaçio final.
Em .......ia a nodaçãD final. (PIIIISIL)
Nio '-Ido quem peça a palavra. enceno a
c1en 'o.
Em IIDIBçiD allldaçio final.
O. SnL Senadorea que a apiOV8In qUMIUII
~-llado8.

(Pausa.)

Aplovada.
piOjiiiD vai à p!OOIIIIgação.
O SR. PP IIDENTE (Carlos Pllbocinlll) - So-

o

-leio.

bt& a n-. l8qU8IimaniD que SMl Ido pelo Sr. 1°
Secl""*ilo ....
S8118dcW Lucidio Porh"•
~ Ido D llllglllnla:
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burlai de JuaiiÇII a doa JuiDa da JiliiiiiÇII
Federal de P1l;;wlro e Ss...... a...,•.
Relator Senador"- Tuma

I - Flalallilrto

o PIOjeto de Lei da Qmara n" 18, de 1888, de
do Supenor Tilbunal da Justiça, abjaiMI alterar D percentual da dlla11111Ça enlnt a - M T o•
1n1C1Bbva

dos cargos de Mlllilllio do pn!pno Superior T......,
de Jusbça e dos . . _ IUizaa da Juatlça FedaaL
Aphca-se o dispoalo- ~-~~~~-da
JUStiÇa do trabalho, que 6 liimbém lllderal, a integrantes do Tribunal da JuabÇII a julzaa da diradD do DISinto Fadanil, am I1IZio da paniller CD!dição QX1S1ituc:lonal daaaa unidade feclandlva..
Datermma o piiiJiilll 8Db .-na que aa .ardias dos M~ do Supanor Tillunel de Jua1i;a
coneapoudem a 115'11. {NINi da a cinaD por-*») do
subsidiO ..-sal li8lo pan1 aa a.liilbw do ~
mo Trllunal Fada1111 {IIII. 1"). A illillgiiir, Pi Nl •
ao ~ PIW411k» pela Canallluii;ID Federal, em .u an. 93, li"ll*o V.
Por ala, os
doa 111'- doa TillunaiB
RegionaJs conaspandam a - • por - * ! daa
subaldiaa doa Minillliw doa Tilbunaia
1 ..._,

••lcliail
s.,
manbdD ldlc•bc:JO •••ICial. -..c hla••• ....
as subaídiaa doa ju!z. doa Tillunall
Fe~-

J...,._

S8nhor Plwid&nte.
Requeilo, lenoo8 do art. 256,§ 'Z'... do
Regii1&'11D lniBmo, a 1alliada, em -*-" dalluilivo,
do RaqilillliiiM*» ri' 295 da 111118, de-~ do
Minilllio da Elll8do da llldilstna, do Coin61CIO e do

derais a aa subaldiaa doa IUizaa hlclaUI e da julaa
subaliluiD& da Juatlça Feclmlla da
do TNbelho (art. 2").
o. subsiciaa doa
do "Jrllunar de JUibÇa do DillriiD Federal e Tai116i11W-pondam a . _ . . par _.., daa
daa MJ.
nillliw daa Trillunlil Supei- mwilldo ldliltiCD

Turiamo.

iaf81eocaal. ..

REaUERIIIENTO N" 381, DE 1118

Sala daa S ufa&, 28 de

-nwPIIIY

n

m&ID

da 1998..-8111-

O 8R. PREIIEISITE (cartoa Pllllor:lnlo) - O
~Ido 6 clei1Hido pela PiBUIInca
O SR. PREIIIDENTE(cartoa ~n10) - Sobnt a Maaa , . _ que IIBnli hdo pelo Sr. 1° s.a.
1áriD am -cfcio, Nllldor Lucldlo POii8IIL
~ Ido D SBglllnle:

PARECER Nl 32&, DE 1118

DI Can l..im de Caualll l;lm Juall.
IICIIIN o Prol lm da 1.81 da
ctnwa ri' 11, da 1888, (nl 2.11111r7, . .
C:..deala ii)dekilula..,.do•; lar
Tlllunalde Ji 'liça, que ...... o,._.,
Çllill C*danla,

......................- .

doa .................. do .......... 1'11-

o••,".....,._

•lbak'l•

• . . . . . . . . . . . . 011 . . . . .

..

Daaemllaigldora a aa doa CIUIIW de Jur.a de Dl-

railo a da Jurz. da Dlielkllll....,. . do DF.

A ..-.. ..... ,. . . . . . . erte, naa lllma8

.._,a,..........., ....

do art. ""· iiiO .....leio do CilllliD da Jiilz-Aulllar Cor-

. . . . . daJUillllça

. . lllbillldiDe daa Cllill'* da Julz.A&dlor iii da JulzAudiiDr llibatlluiD da Juallça. ...... au.iiiD - jufI I ' tal da JUIIIça do Trlbalho, a Pi ~p 1·;•
llllll'dm aa valoiea illllilllll d a - u•llllcllõ6D por..dllncla,
IIIIJ8illlilllo-ol,
pcrim,públcaa
-fedalaiL
- --188
0111ndido•anidolas
Por fim, n•ilboW do Podar Jlldlal6rJo 6
CICIIICIIIIIdo abOno, CUJO valor CICII1811p0111danl l dia-

rança an1ra a 1'817111118111( _ . . . da cada ,...._
!lado a o valor do 111baldlo que for filflldo quando anlnir am vigor a - • Cllillllluciana palli•a l
nilorma lidmn&tnillva.
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A c:léusula da vigênCia eslabelece que esta lei
entnuá em vigor na dala da promulgação da Emen·
da à Constilulçio pertinente à reforma admniSirallva. Excelua-se, entratanto, o aJt 5", que entrará em
VlgOI' na data de sua publicação.

t: o llllalório.
H-Valo
Nos fllnnos da Cana Constilucional de 1988
(aJt 96, II1Ciao 11, alfnE c) COfl1l8l8 pnvallvamente
lrlbul-. Sllpelioo• a irWclaliva da propositura
de leis que disponham sobnl 'a criaÇão e a ~
de cargos e a fixação de wncimentas da seus membras, dos fUizas, inclus!IM dos tribunais infenoras,
onde lmuwlr, dos semços awalilues e dos JUizos
que lhas knm vinculados'
No caso da JustiQa Federal, da JUBbÇa do Trabalho e do Tl'llual de Justiça do DiBiriiD Federal e
dos Teml6nU6, a
~ ao Supenor
TiiJunal da JuaiÇa. No espécie, reejiellou. . ente.....,_ a axiglnaa. de ralu18Z8. fDrmaJ, para a
CIXIIIIihiCionalideda desta prDpU6ição
No plano - . i i i , ubaet we ee que a Carta
Magna CIXIIIIqlla exiglucia a ser
na lei
_,..,._,. .... perlii•lle EalaluiOB da magialraIUra, que ccr.- do inciMI V do aJl 93, vwllk
o

_,_....,ICI&

••IPII"&rla

'Ait. 93 ······-·-···············-··---·············

ICII,_

V • U6 ....
dos magistrados
88ilo fiDdos mm dilerença não lillpeiiDf a
dez por ca1ID • uma para outra das categorias da CIUIIIh, nio podando, a lftulo nenhum, lliiiC8dar IIII dos Minialras do Supnlmo
Tribunal Fadaral;

··-·-··-··L····-··-······················-·········•

=.:::..-

A P'l:lll aeiGM que lora examirla..- ealabalace
IIIICIIIonanwil
que,
danlia
dU6 ....... fiDdos
pelo- laldo
Nada
"'
a abalar, no plano da Clllllliluciona ..-na~, a
livia 1ramilaçio daste pmjaiD da IIIi.
CuaniiO ao mlrilo, IIII. que aasinalar que, daada
llillii!D. a aa iw:!ada brallaira a o ~ Nacio.-.1 são -•~ da IIIIUação em que aa encontram U6 juizas faderais am nU6&0 Pala, 11 lbarba·
dU6 da trabalho • ntnMIIIIIIdos da forma que não
condiz com as ~ abibuições dU6 cargos a
que c:hegaram após panlapar da durlr r· '"'concurso

i

pe1bli«n
Em boa hora, c:hallcxt-M a um·--- formelizectc> naala PIOP .,• '• que, certanwda, COfiSti..
1w ll18llával pmgnaso fiD illlllluanlo da dignidade

das funções consbiUCionaJS da magis!Jalura fedaral
bnlsdaiia.
Somos, portanto, pala constiluelonalldade e Jundicidade e, no mérito, pela aprovação do prqeto de
Lei da CimaiB n" 19, de 1998, e, pala 18je1ção da
emenda ~niBda palo Senador RoberiD Reqtllio, tendo em -que a meama contrana o objebvo da prDpU6çio sob análisa.
Sala das Comuões, 28 de 1111110 da 1996 ~ Tlllllil, P1811idente - Ron.l Tuma, Relator
- Lúcio AJcoil ..... - Dlalma lleall- Elclo Ahrarw
-Bani
Arlindo Porto- Joá Eduardo Outra - L•aii'W" Qulnlll.._ - Antonio C8rlos V..._

v--

---Bailo Parp- "--lno ....... (wlncido)

O SR. PRESIDENTE (Callos Patroclnio) - A
Pl88idilnaa comunica ao Plenário, que o PrajaiD de
Lei da Clmaia n" 19, de 1998, CUJO o p&Ja8" acaba
de ser lido, ficanl .,.._... a Mesa d u - CRIO lias
úlais, a tm de I80Bbar
nw 1111rn1111 do Bil
245. 11, d, do Regina.., lnlilmo, -•lllialo mm o Bil
4" da R as aiÇio n" 37, de 1995. do Sa alo FadaaL
O SR. PRESIDENTE (Callos Pelrocinio) - Hã
01Bdol88 ii&iilua.
Concedo a IJIIIavra, _,., Udar, ao emo 181 ile
Sallldor
O SR. FRANCF! PIO PEREIRA (PR. - MG.
Pmnuncia o sagurm discunlo. Sem nMaão do orador.) - Sr. Praulenla, Srls. e Sis. Senadoras. no
eoaiCicio da l..idanll ça. iagisbo a decisão do P1881dante da Raplblica, Femando Hennque C8rd06o,

•••Idas.

F........., '""'-.

mantida am sua a1bawa ontem. no PaMcio da AIVOIBda, da-~ para a população alinglda pela nw IIDII8 Esl.,.llll ase r rtoa pela Sudene, ai inclufdo o mau E 1 t , Minas~

Ao Vl8ilar aquela nlgiiio, por duas - · liwl o
lidado da manilaslar o fiDBIID en.,.iillo no Rnlido
de que a diiCi=fc: .. . _ d a fama objaiMI. villllllllzando 11pe111111 madidas que efelivamanllll pu~
m sar _.,. ..; .... Naquela hora, em COIIIIIID com as papulllçll8s BliiCIIdes pela._ em Minas
a

-··ido •

Gerais, pagunlávamoa o que o
que BIBIIIBil grava.~_,., illiiJ asiB que O
llliiiS grava era a fama. Qual a pravidlncia lmadiala
que podaria sar IDmada? E ai,_,., Senador da Raptjblica que tava manlido - iiBID com o Pl88idenle
Femando Henrique Caidoso, eu disee que a pra111o
dlncia mais illglifila aana o fomacaillllllo de C8lilas
bésiCIIII. que ii es-... aando dislribuldas. Isso aslava Wllllae8iido não aperiM nU6 liCMI Estados
alalidldos pela Sudene - ai IIICiuldo obviem8nle o
Ealado de Minas G - -. mas lambém em OUiras
Allliiies llálgidas pala Clllamidada da eeca. E disaa
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mais, traduzllldo a manifestação do Governo, qua a
outra medida sana a hberação 1med1818 dos rac:ursos
coulldos no Orçamento da Repúblrca, J1i canmbados
para a aplicaçAo nos mumcip1os 1111agrantes do poli·
gono d a s - . Disse também que sena necessária
a cnaçAo de comuães muniCipiUS para que se avitasaa qualquer dúvida a respello da conduçio de

pn:x:esso de fomecimento das cestas búlcas e da
aphcação dos racursos ccntKios no orçemenlo, J1i
em PfQC8S110 de llleração. Ressalte• para a necea&ldade de não so11c11armos o que loase
o
urgente, naquele momento, IIRl que o Governo auiOnzasse a cnação de frentes produtMIII de trabalho.
Nio se tratava apenas de cnação daquelaS velhas e
solrides lrantas de trabalho ccnslltuidas sem qualq.-otJJeljw, dando a mprassão de que as pns~s
allngidas -vam trabalhando, quando, na verdade,
praiJCIUnllnle nada diSSo e.-.
Sua E III 1C1o1, o Presodenle da Repúbkl:a, na
enbawwta de ontem. declarou que a parbr de 18 da
junho hav.á lnlnlllerêiiCIB dlrata de recursos para
, . , _ pradl- de Nordeste. A . . - é atender
lllé um nlllhAo de pessoas, que trabelhario . . _
1rantas pracluWs. Disse Sua E« aiiiiCIB que há
abertura de cridiiD no Banco do N o - no valor
talai de R$450 mlhiiell para p e q - e IIIICiiljiiOdulonis I'UI8ill, cam fUlOS de 3% para plenlaçAo e de
11'!1. para irw I W611Ds. Aaascentou laiNiém fOI inclulde o programa de alfabebzação sollcMna. nos
I'I'IOidea de adcCwlo pelo P1011nuna Corranudade Solidéria nas 1rantas produtivas. Além de allabalizaj;flo,
haWifá a inatiluçio de programa de CIIP'I' jtaçÃ" de
miiHia-obra, corMin10 cem os Estados para a ufllizaçin em COIIIIIniÇio de ab,_ hídncu. Seilo
organiZIIdas Cllft'lilaÕ88 para 8VIIar o .., polfbcc das
fl8l'll8s prrldubvaa e subslituiÇiio gradaliva da diBinbuçAo de -liltaocas por geraçilo de nnla.

_,mil

Sr. Pl88idlliile, providlncias vio allngir
um milhlio de -destu lOS e mne1108 alil'lgldcs pela
. . . . Deasa forma, p. 1088 podido prriduzir
e adquiilr condÇIIOiii para o -iclo de -.. Inibe·
lho. Nlo li , _ aquela valha cena, sem nenhum
.-.lide. a nlo ser o de aparentar um bpo de Inibe·
lho, quando, ne venlade. trabalho não llili8bL
De 1'i18118118 qua estou aqui para r - . de
1orma lllljiKifiCII, aos cldadioa, aos prefeitos, aos li·
denia polllicos de norte de M11188 Gerais, IIICiuaM!
dos VaiOiii a111 ijjidcs pele seca do meu Elladc, o Jequdirrhonha. Slo Mateua e Mucun, que o pleito soli·
Cilado pelos ..-lOS, em ccnsonii'ICI8 cem o - manto de IOdos os Estados nordesllnos, n~laaonado
cem a cnaçAo de !rentes prodUIMIS de liabelho,
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dentro de uma onenlação raaonal, foi atendido pela
decisio do PniBidente da República, anunciada orltem na sua magnifica etd•a••la à . . . , _ no Paliao da Alvorada.
Muito obngadc.
O SR. PRESIDENTE (Cailoe Palnx:lt*J) Concedo a palaVIII ao Senador EITI8ildes
Amonm.
O SR. ERNANDES AIIORIII (PPB - RO. Pn>nunc:ta o seguinte di&cul80. Sem I8VISio de 018dor.)
- Sr. P,.ldente, s~. e Sm. Senadonia, quen1 , .
g1strar aqu1 um liabalho, que há muilo estamos ....,_
zando, a ser leito no Esladc de Rond6nla, por n1110
da Ccmissio de F4CB&zaçto a Controle de S.IRdo,
clianta de todas aquelas denúncias qua fiz .....
Casa contia a adii'II1ÍIIIi8Çio ~ de Estado de
Rond6ma. Peta pnma11a vez neste Congresso, ccr~
segu• que se cnasae uma Subcol• 11 0 da F~
çio a Controle para 1r a - Estado.
Ainda hoje, ii& 1611, errmerr:am para ~
ccn&UitoniB do Senado e técnicos do Tl'liiiMI de
~ da Umio e do Tribunal da eor.. do &lado
de Rond6noa Vamos fazllr uma Vi8IDIIa, wna n.calização, em todas as CCI'illls-CCinV -Mzadee enlni o Governo do Estado da RondOnia e o ~

FederaL
Para lá, ~. por l'i18iO de GcMimo

Fadetal, mdhiia& e lllilhões de IMia. FIZ ....... denúncias desta tnbuna, iiiDS illillhuna. açia fal lata
para apu1ar . - inagularidadai. Ainda bum que
esta Casa possui a
slo de F.,.lzaçlo e
Controle, e, dOiii cbailo 1.-.n.IID por asseasoea. estamos acompanhando-- Ccwa · Rio
qua dasemban:a hoJe em Roildi!iila.
....., 10rrnen111, ilá i Roldlnla a subcoi1 "111o
lormada por- Senadotaa, tando COI'IiO p,........
o Senador Gilbelto llolianda, cerno RlllaiDr o Senador Coutinho Jorge. o nDfii!it t&iiilbli.n , _ ......
te c1esa Con •o junto a ~ Senadoraa- nlo
tanho ainda os s e u s Diante da pÍannça d&Baa Slibcou alo d& S.
nadcnlls em Rondllrlia e com o trlibalho R i ' w'
pelos lécruccs a c:onsuiiDia&, 1Mdai11ei1Mi1111 VM1IIII
li8Z&r um nilatóno sobnl os cla&vios de - . A
paillr dai, eata Casa ....,.IZ&Iá os proceclti1_.,. necesaários para obter, JU111D ao Mlin.tério Pllblco Fedaral e ao Trllunal de Contas da UniAo, o merrto do valor levado por uma quadrilha que npera
no Estado de Rondllrua. comandeda pelo GcM1mo
do Estado. Essa quadnlha tem de&lalcaclo os cohas
públicos, daocando de ~ nas . . _ IIOCiai&,
cerno saúde e edlqção. A meninda BIIOOiar e a ali-

eom·
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mentaçio de presos são roubados, a os recursos de
vános convêniOS são dasvllldos, a as autondadas
compatantas do Estado não têm tomado as devidas

provldêncoas.
Tenho certeza da que a Com1ssão fará um
bom trabalho, dando uemplo para outras Estados
que também têm sérias problemas, juniD a saus govamos, que não aplicam os recursos federais obb·
dos. O Governador de RondOnia disse ao Deputado
Federal Olavo Pi- qua 1ria usar os racursos fadeIBIS na sua campanha. O Deputado faz a denúiiCIB
ao PI8Sidenta da República, que não tomou prav1·
dêi'ICIB alguma, a não ssr mandar rY1IWI dinheiro para
asse Estado.
Esbva ssntado ao lado do PI8Sidenta da Rapúbl"lca, pmto 11 Bancada do Estado de RondOnla, e fiz
todas clonún:ias varbalnada ao Senhor P~e
Sidenla. Mas ~que Sua Ex IIIICIB não me OU·
viu a conbnuou mandando dinheiro para Rond6nia a
conbnuaram OCDmllldo os desvios. Agora, com o
- h o dos SaniDinls que irio a Rondllrva,
com o ralalóno elaborado por S. Ex"s a aprovado na
Conuaaão, mandalei- denúnce por aacniD, para
que toms conhecimento do bpo de govamo que 8XIS-

ta no Estado. Alá nagocialas anvolvando comp~as
de voiDB têm ~ a são pagas com clnha110
público. Mas ninguém procurou apurar.
Diante dessas documentos, tenho certeza de
que o "-'denta da República ~ dila- em
ralaçlo ao Governo de Rond6nia, do PMDB, carimbado a co..agrado como um dos rnsis corruptos do
Pars.
Pauo a lar o mau diSCUrso.
Sr. Pl'llllldenta, Sl"s. a Srs. Sanadcx-. como
eu Já d"ISSII, hqa, a~n-.ão criada nasta Caaa
para raalzar pcocadl
liscaiiZlllório de recursos
federais rapesndos
Governo de Flond6nia, inicia
suas aiMdaclas no
•
Conlome dalibarado na c:riaçlo, em 11 de
março, a 111bf"IC8do no ralalório prévio Já aprovado,
antas desta pnma~ro daslocamento ao Estado, pcocedecHia ao lavanlamaniD dos recursos 01Ç111118111ános liJarados para o Governo de Rond61118, e raaltZBIBIIHI8 cruzamentos com dedos colhidos em ou-

tras tontas.
Agora, com as lrlfomlações obbdas, conforma

detannnado em raun~· da subc:on uão -•zada
ontem, estou me d1ng1 o ao Estado com técnicos e
consultora designados para o

~hamanto

da

Sião.
Em RondOrua, taramos também a companhia
de um técmco do Tlilunal de CorUs da União, e
SUbcom
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8lllda hoj8 deVeremos nos reumr com o P-amta
do Trtlunal de Contas do Estado, que também VBI
dispor de três técniCOS de comrola externo dessa órgão para awallar as abvidades.
Com esse awcOio, passaremos ao exame préVIO dos documentos relabvos aos prognunas, proJIItos e IIIMdedes que foram sslacllln8dos, a, em gc11da, outras Srs. Sanadores membros de llllbcO-

IIIISIIão também devariio se deslocar ao Estado,
para a B1Sp8Çáo de obras, verificação e conlirmaçio
das inlormaç6as que foram apuradas. Por fim, dapaos de concluídos os llabalhos da subc»m -ãn,
ssu Nlalório sará submetido 11 ap18C1ação de Comissão de FiscaliZIIÇiio e Controle.
O aluai Governo de Rondóma, é público e nolóno, marca prasença no contexto I'I8CIOIIIII pala
malvlllsação a desVIO de NCursos públicOS. Em razão dessa má fama, 1nclus1VB, Já provocou o consllangimento do PIMidenta de Rapúbla, qiBido a
1nopcansa divulgou ta« de convaraaç1o 1 !o 161 JC&
martJda com o Dapubldo federal Ofavo Pfts. Na
ocasliio, o Govemador deu a antander que o Govar·
no Federal estana facilitando I8CUrBOS públnos para
gastos na~ alalloral.
Na verdade, não fossa o dispositivo -.tituC101181 que proiba a llalndação de prDjBIDS de emendas 11 ConatduiÇio duranl8 1111111W11Çiio em Estado,
aaedik> que lfllarvanção tana lllllo dalibiinlda
anla nos pnmairos mesas de Govarri9Aiuamanls, em razio de denúncias de conupçiiD ofaraCidas pelo Mi tislêno Púbico, ciNalaa procassas ~iclals 11am1am no Estado, a alguns dos inleg...- do GcMimo, JUIIID a .,..._ do Govamedol
envdvldos na .., 8ii ;io lagal de p(..._
dasilllldos. IMinnl a pnslo Pnl'anliva deCil , ...,
Por 0U1JD lado, no lmbiiD da FAE a do Trtbunal
de Conlaa da Unilo, também jA foi apurado o desVIO
de recursos claslnlclos a naalda escolar, o que
lalrtJém é obJ8ID de pcocsdlmanto judicial.
Existam amda pcc caas os ralacioll8doS ao desVIO de racursos daslinlldos ao combalia da AIOS, licitações ln&gula18S de publiCidade•• outras condutas
ilegais; a diversos inquéritos para apuraçio de ou1188 condutas cnmnosas do Governo do Estado astio em curso no Minisléno Público.
Por fim, 8lflda racantamenta, a Cauca Económica lollograda em epcsód10 de fi&Ude para o llllqUII ir·
l8glllar de depósitos em contas VInculadas do FGTS,
e o Banco Cenlnll, há poucos dias, 8I1CIIIIIIIIQj à
ComiSSão de Assuntos Económicos noticia de negoCIIIÇÕIIII suspadas com lfiSbluiÇÕ8S financ811BS mar-
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Sr. P-.lanla. Sr"s. e Srs Senadoras. a modema ciência.- de elaboração das leis evtdeliCI8
que o Estado- as funções de legtslar, adnwoislnlr, julgar, e CCIIbUiai. Essa lunçio de contn11ar 6
de cgnpat611C18 de qualquer doa três Poda-. seja
o ex-diva, o l..agillalivo ou o Judtct6no, -.elo cer·

to, no - · que. em ralação ao ex-diva, o L..egmlllltJU pasa111 o podar da i r - . e do pracedimento. Exen:er com eficiêucoa compellcaa.
tem 11111o um daallo. e aata
88 torta-. cada
vez que cump~& -função constdUcional.
Por- ralo, e também em rullo do aeplrilo

casa

de JUStiça. objelivando o banellclo da população de
, _ Estado, enfim, o cu~ de , _ c!Mw, 6
que-. ernp&l•lello no prapQsito d - . s~Dlar!W
slo, e deiiO clzar que llll1ho recebido e 1"8' atlria
calallclllllçil dos demais membros Cleala Cua.
MuliD cbigado.
O SR. PTB IIJEN1'E (Carias Pelnx:ínio) Conclldll a f liMa li nabra Senadcxa Júnia Mlullle,
fCII' pennu111 com o nabra Senador Celtas a--tL
A SRA. JllMA IIAR8E (BioccaiPDT - MGI.

Planuncia o llllgllinlll

~~ -

Sr. PtWIIIenlll,

811&. e 8nL s..a... a~ que PIIIÜIIII as uni,.....,.. f8deiWa bo 11 ras tanw. CJpORUra uma
...., 11' o a~ das CCIIdçiles e da intporii!ICia
do_., ...-;arno-Par&. Embora o~
na ventw. raduzlndD o debate l ....., • ;., de au"**- de lllll6rio, a crill8 da ..-idade 6 muiiD
, . . ........ _ . , _ , mulo , . . piDfundtL
Dmllir 111
l'o perece uma boa l8nlla pen1 o
No curto ..,ludo de eXI8Iêncta de Wl-..dade
bo '1' a, vaaa•afalar, -uma-. daiiiCIIIidllde de sua ~ Ati ......_ e c:rftiaas
em gemi se vallMI pen1 -.ntDs ~ li CllgMi:mçlo adoninillllllliw: ao 1 cicio do poder fclllico
em 6rgiDB de dinlçlo e lllfii 1 ntaç1o; ao liIWICIIImeniD do . . . , e da pe~q~-: a IIIIIDI-

•

tlewcallle.

e.. ......... fCII' .... ........... que 88jamquI lliel que 8IIIID ...to ...-.s, nlo llbclnlll quase nunéa um pan~r;~ 1 ICial: qual a lilollufia da unrwaidaile que ..a6 em JII!IO? Qual a filaeolia que
11 111 IIB

-

a ellliUIUnl da

apeJfelçoada? au.l

UIIII...,XIad-

e que

~

o - - de ~

quedava~-~?

No s6QJio p 11 artn, os lilclllafcs a1em11ea 1anun
ctwnados a cpinar eobnt e Lliwiillidade que Humboldl vlna ac.-r. E aCCIOC8J ;ãnque enllod I lde111111 foi a de que ela diNana - uma camunidade de
fiUF*Pdftras e de -ma&. Os pnncipics u111za-

doa odealtsla.
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ccncepção sio rtenvados da

mc.na

Pam os odealtstas alamiea, os....._ ae _..
baiiZIMIIII em tomo de dois grandes a-: o fllll*"
ro delenda a ld6la de que a urwelllldede devwla 111
crgemzar a p8lllr de uma call:epçêo OJglr.- das
colnCias partiCUlares. presidida pela Filallclia. O gundo def8i odia a td6a de que a univalllldade d!Mtra se OfllllnDr a paltir do desemoalvimento livnl e
IIUIDnorno das ciênCias~. em CCIIPCII*tcia
camas -Idades do~ .acKieCnõmoca e, portaniO, ~ organtCidade pl'llllldirta pela
Filasafia.
Apeaar deanae duas linhas n.alnls clvelgar188, lados cacocanlavam num só ponla. A uniwaldade não é um · - natural", sullaldinado As leia 8111na·
IU181S da l'lllllUniZL O seu n111111 6 a do "elevar _..,
ou aeja, a IWIII das Nlai;; a áliccr«x:iaiL A lndade é obtida na COII\i•:lnoa social, 111n1D 8111
-finalidade E qual6- finalidade? MUI
uma-. o IICCido se fazia. quando afimawm- a
buaca de ~ Cl8rtlilica e lilaaólicll, em lnllme ,.....tleçik> com a dlnando aacial, ou ll8ja, · .,..ao homem", mas _. penlar de wilda a pniCift
daen. B
-\e do conhecimanlD.
Vl-ee, ll8llim, que nlq 88 concebia a III'IINiwdadol como uma uniio adoo*lilbalita e jurfdica de alguM M'lta'tCLmlidoe ISO'tdc. da ensino •p1r1Di.
Esaa foi, n o - . a ongem da univerúfada lllweilelnL Jameia -~- a lnldiçila lilcsclfica.
viu-lia lmilada As Faculdades de Filcsolia. Cllncisa
e Lelnle, como um CUI1III NgUier, canada com

-a

A.....,..

-

aulnla .......... _

q&:ll

n a q u e l a - .........

• dsaenvot.-n.
I I"JI wicarnenle, a lllliwtniiiMde bia1l1i• c:an.bbal um "ccqui'IID" de EM:alaa, vaando a fDrnw
pniÜ mBIB de nfwll aupenar e a canlillllir com o
~ 8CCio6neo, ciaulllica e IIICIICII6gi»
nancserPals.
A u"'-n 1oorte bruilei111 8UigtU ainda a a
111Jira......,l8cilo do Estado, que dela IIIC 1 toa pen1 de•ocadeer o seu pro c1 1 a de ~ 11 NUivill&., n6mlco e indullnal. Ele lai poartuto da um Estado farte. -..fllliCD da Ena Va~g~~L
Após a Segunda Guerra Mundial, pmcun~~~-se
adaptar pan1 a Brasil a CCIICif ;ic arnericanL A IDvenlldade é cale r'e como um -mo gel1lllar de
pragraeso SIICIIII, tasesdo na CllnJIIIIIIÇão de ....,

e pesqu-. anmaa a seMÇO da 111c_.....,. em gentL
1

brr
l'llfal. enfio, a de subo.- a polftlca de &~~*Ida e
coascananto a dois falo-: de um lado, a aiMidiloarA laltdêliC18 da

UI'IIWIIIPidade

lo da demanda SOCIBI, expressa também nos diBS
atuais em termos de democratiZSÇiio do eiiSino e, de
OUIJO, a neceasldade de buscar pnondades, dada a
esca"'IBZ dos I8QIISOS disponniBis, para a mplantação de uma pollbca c:let difiCB e teaiOiógJCa em co,...
sonAnaa com as r-.sldades apontadas pata o

desaMIIvinwdo.
o-a forma, a tensAo aluai entra o desenvolviviolrn18181rinloiD de vida pópria nos estabelearnenllls de e,...
sino supenor e a 11X1Q1ncoa ae&C8111e da IIOCil!dade
para que eles ~m alividades Imediatas e
dilwlamente útais sio coerentes por parte da SOCiedade brasileira.
O que nlo é lógi:o, nem coerente, é o comporl l lalnm18181nlntoiD do atual Governo diante da quatão, principahenta quando se sabe que o P.-.denle da Repúbi"ICII e muilos dos seus aux~la- diniiDs são ou
fanlm jllol
l - UIUWIISdários de nomeada.
Nlo se comp18811de, portanto, a conduta autoriléria do Governo e a disseminação, particularmente
junto à
de uma imagem dlslon:lda da um·
WIISidada, fomenlada num tanano de pmconcedos e
ilfolni&Ç&is mpi8Cisas, baseadas em dados de duvidolla quaflllade.
A infonnaçlo IIIIIIS I'PiCi Jlada e l1lpebda à
exaustlo pala mp1au é a de que a União aplicaria
a mmor parta de seus 18CUISOS oiÇIIIIIIIIIIáno destinados à •duração no ensino supenor, deiMando-os,
portaniD, da educ:ação bésica, que é a priondade nac:ianal.
O que nlo é dito é que é comum a 8iqlliaçAo
dos IÚmiiiOS do OIÇ8IIIIIIIIo das unva1solades, com
a incluaio de gii8ID& com a saúde - caso dos hospllaia unival'llllllnos- e também com a PI'8VICIII1Cia pública.

imPI•-

aidoªconiqueio
'

Tem
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o célculo de um
liclicio CIIIIID-aluno do P Gtau pera eleitDa de com-

PIII11910 com 1111
is nlwlis, dividindo o toial do
01Ç811181110 da ·
·
pelo oome10 da aUlas. Tal
~ é lllllllldologlc ~ Nlo ..
poda comperar como gas!IHduno 1111 gasiDS com
pesquisa e ..-...,, que beneliaam toda a comunidade. Comparar, por a-nplo, gasto da escola p ....
ména, que conta com um único plolaasor por turma,
com a u~ não pesea da manpulaçio giOS- d e dados por parte do M11Eblrio da Ednração.
Mostra._ l!ll'almente falsa a idéia de que a
maior parta dos 18CUISOII públicos vá pal1l o '11' GIBU,
se &ml8dos 1111 orçanlentos da Municíj)IOS e Estados. Allaim COIISidaiBdo, O 8lano fundamantal ,__
ba IYIIII8 da~ dos I8CUISOII.

Quando se diSCUte oi'ÇIIITIIIfllo de educ:açio no
Brasil, não se pode parbr de uma p r a - eqiiM)o
cada, que consiSte em coi1Siderar que a jlliolidade
do en&IIIO fundamental ImpliCa O corte de gaaiDs nos
ouiiUS niV81S de ensmo. Essa é a lógiCa do chamado
"cobertor de pobra", que, ao cobnr a cabeça, desnuda os pes, translonnandu num jugo de suma zero a
disputa de 18CUrsos entra os diferantes nlvais da en51110.

Oullo mito que vem sendo insidiusamenla lormulado é aquele que raza que 1111 alunos das univarsldades públicas são ncos, que estudaram em instituiÇáes pnvadas de 2" GIBU.
Em depoimento à Comissão Parlamentar Miata
de lnquéntu, que Investigou a crise na univaraidade
braSileira, entra 1991 e 1992. por emn!plu, o enlllu
P-.dente do Conselho de Reitores das Unlvaraidades Brasileiras - CRUB, Ptolassur Ecllanlu Coel1u,
raveluu, apoiBdu por pesquisa IMOzw!a na JIIÓIHIII
UIIMiraldade de São Pauto. que. em média, 50%

"''*""

dos -.!antes das inslduiÇÕell
lliiD llgi8SSOII das ecolas p(iblicas de 1° e 2" G .....
PesquiSa malizw!a pelo Fórum da Pró-Ra"b•
de Assuntos Estudantis e Cunulitúius, em 1994,
num UIIIV8ISCI de :!18 uniwlraidadas laJ lllis, - . .
que 48% dos -.clanlaa poasuem l1lllda por
paaua da familia entra um e doia saléJios mtnm.
e que 25'11. ttm como l1lllda apeMB um 8al6riu minimo. A compM~Ção s<lcio·ecuu6mica do au.D chaga perto de tn'ls quartos de .......,.. carar-..
Apenas 26,47'11. dos estudanhls das ...........
pJlblicas ledenus - pera sernx. jlllll"iius , _ estatlsdiCils que o Govamu não quer,_, •. _ partanrem a famibas com alguma eleu ... Cllldçio aoC108C01'1611ICIL

Outro argumanlO insilllent8ii&ll& c ale ..,.,
pelo GcMimo é o da cobnlnça de IIWIIIIIIdadaa nas
lllllliluÇões p(Hcas, nos niwlis das rner.alidadall
cobnldas nas IIIBiituiçiles particuleraa. Tt* • da
mais uma fal6cie. A cobiiiiiÇB das ma 'W'ee não
teria i111*10 u1Ç1111181114riu liigl......,._ PorlaniD,
não procede a idéia de que os racuMus de 11181 r'
dadas custeariam o kn:ianarnantD das I.A"'"..f•aidadas p(iblicas. Essas msbluÇiies ~ lllldlém
às funções da r-quisa e exblnsiio. o que é raro nas
7

-.çãell pnvadas O jornal CarNio •
de 20-0fi-96, me11cioua dois esdudos que. adalaudo
cflferantes metodulugies, conrluem que a - * - 1
cobnmça das mensalcladas pagana apenas R das
contas.
Como se vê, a sulnçlu não 81116 apeMB na ntdlslnbução intama dos escBSSOII 18CUI'SOII, mas na
- ·
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"'leMo ql9\•sta como um rastilho de oólvora se alas-anoo r.10r todo n Pars. ~. felrzmeme, ao emmrnar~,.Js a mealda J-~"0\'ISO.lã.. J8miC&mOS Que a ()posl•,:aO, na sessão do Congresso NaCIOnal, e;x:annnhc""tend1rnanto no sem1do ds ex11ngu1r o art. s• da
MP, evdando a sua aprovação. Recolocou a questão
da umvel'llldade públiCa e a questão salarial dos pro'essores em relação a proposta do Govemo, que
não fo1 aceda por nenhum pratesaor unMlrsdáno oo
nosso País.
Desde o começo, pa18CIII que a Ideia do MEC
era fomemar uma grave IIIICIOf1al, usando a bolsa
•po de g1z" como estoPim, para JUstificar a submiSW.o do Govemo aos dllameS 1MerT'IIICIOflllls no que
se ~afere à obsessão por "llldução de gastos públicos". Se BSSim não tosse, como pode na o Mimstro
da Educação, Paulo RenaiD de Souza, w a publiCO
af1nnar que VIII cortar o saléno dos gnmstas porque
"o Governo Federal faz 1sso desde a greve dos petroleiros"?
Con&mm-611, portanto, que os SlnaJS emdldos
pelo Governo, ~=tange ao - n o supenor, são
pelo nwnos confl
, e que não há um piOJIIID de
uruversldads que
seMr aos 1111eresses naciD1111111.

É por ISSO que estamos, IIIIIIS uma vez. voltando a esta t.õbuna para IIIWir a nossa palavnl, o nosso apooo, a nossa solldanectads aos pratesaores unlversdérios ds lodo o País, que airlda resJStem a essas decisões autontanos por parte do Govemo Fedend. Apesar do corte do ponto, apesar ds IOdas essas ameaças, os prol aso OftiS resistam, po~que eles
quenom e prelendsm uma aiacussão, um debate claro e transparente 80IJre a questão da uiiMIISidade
púbiiC& no nosso Pais..
Tarnoa aq,. vános I8CDrtes dos últimos Jor1111111
que slnllllzam o senbmanto que UM hoje jlloiessores e
nesse movimento em
lavor da u
púbiiCB no nosso Pais. Estudantes, que eslão se preparando para e sua formatura, apóiam OS proiBII018B unver8llános e, ao lado
deles, eetiio raMndlc:ando wna sol! çio dshniiJva
para- queatlo.

-:;::rrsdános

Não há por que o Govemo acenar com a porta
do diálogo fazando 1mposiçlies. Ele PI8Cisa acenar
lmadiBtarnanla com o diálogo, mas, ao mesmo tempo, encaiBJ' de frente a sua pRipna responsabilidade.
Nio é possíveL Sr. Presidente, que ll'lllhares e milhares de paiS de famOia. CUJII subSistênca vem dos
seus nunguados salários ds professor, como aqu1 relatamos, e Já o f i - . - antarionnente, com salános
que wnam ds R$1 mil e 100 a R$2 rnd e 100 lloUI-
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1os•.·.o rr.a::~mo ;: professores com pos-graduaÇão
•a Alemarna, na Franca, na Inglaterra, nos Estados
• Jmuos <:am exoenênc111 de maiS de 15 anos, com
"JediCBCão exc!usNa na:;. lOSS8S urweiSidades, que
-.ã.o i~m ouuo sa1ano a lló.~i ser o de piofeasor. estio
serldo hoje cortados nos seus salános porque estão
em gmve. reMrldiCIIIIdo a rec:omposçio sa1ana1 e
um melhor tratamento para a unMIISidade pública.
A deciSão CID Govemo ds não IIIICIIIBI' de fnlnte
a sua responsabilidade dlllnta dessa q.-tão e a foto.
ma como o pRipno M1niSirD da Edl.ocaçiio vem conduzindo o d1alogo com os professores, por 111181111&dlo da Associ&Ção dos Professores Docentas do
nosso País, a Arldes, não estão levando a lugar nBInhum.

O Governo está Impondo l1!gt'IIS ds fonna autontana. para depoiS abnr o diálogo. Nio é aasim que
vamos chegar a uma soluçAo. Os p1olassores un..
versdénos estão deniOIISirarldo o seu poder de resiSiênclll. po~que queA!III, acima ds tudo, continuar
dotando as uniV8rsldades públicas ds nosso Pais ds
melhor aparelhamento, de melhores COIIIIiçlies ds
fullCIOnamento, resgatando o papel que pl tave no
pass3do, e tudo ISSO com llJIOIO do Governo, com recursos sufiaentes para que possam avançar nos es!Udos leCIICIIógiCOS, na modsmizaçiio tacnol6gica e
C18flllfx:a de nosso Pais.
Não podemos abnr mão dos grandes pnlfasaCIres ur:. -ersdános ds nosso Pais, I'IICOIIi1eados pelo

própnc 3ovemo, quando admitiu qua as univelllidades publiCaS têm o melhor deserr.,euho dsrml as
mudas unM1rs1dades e escolas parbculares ds nosso País.
Sr. Presidente, urá qua diante de urna situação como esta o Govemo V8l continuar fachando
as portas para um diálogo tranco, aberto e IIIIICIIIO
com os nossos professores, quando estão procurarldo mumr as uniVBrsldades de condiçiille para
que possam tunc1onar e para que eles poeeam
com1nuar a sua 1111ssão, otarecendo o melhor para
nossa JUV8111Uda, ptaparando ~jovens para o
futuro? Será que o Govemo niD Iam compreensio
da 1mportênc1B e da graVidade deale momento,
quarldo as nossas uniVBISidades c:orrlrnuarn paralisadas, mas certamente procurando, através do
diálogo com o Ministério da Ed.-çio, encomrar
uma forma compatlvel, em que pratesaores e um''ersldades possam lambem ur reconhecidos pelo
Governo Fedend?
Conctullldo, Sr. Presldsnta, dsajo. mais uma
vez. encanunhar mau apelo ao MiniStro Paulo Renal-
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to, ao própno Presidente da Repúbloca, ao Prol
Fernando Hennque Cardoso, no sentido de que 16
do alto da sua cadeora de Presidente da RepúbliCa
possa fazer uma reflexão a raspado dos seus velhos tempos de professor. a Iom de que possa dar
aos nossos professores a drgnodade que elas de-

seJ&m
O SR. PRESIDENT'E (Carlos Patnlcínio) - Nlo
há ITIIIIS oradocas irwcntos.
Os Srs. Senadoras Joel de Hollanda, Odaclr
Soares, Casildo Maldaner e Mauro Mitanda 81MB·
ram doscu,._ à Mese para serem publicadoa na for.
ma do dosposto no art. 203 do R&glmento lntemo.
S. Ex"s serio atendidos.
O SR. JOEL DE HOLL.ANDA (PFL- PE) -Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadoras, é sempre uma
alegna O contalo com p UICIBS que durante R VIda

acumulanlrn eupanlncra e sahedooia. Quando nlo
nos é JMilllitido cantaiD doralo, JOl é um gnmde
prazer poder aalxnar o seu saber , _ coi8as que
asaawam.
Dias lltlá8 pude &a1br- aalial&ção ao ler no
CCIInlo Bl 777 um • .,..ado IUtigo do - - . .
dor e hoJe Presidente da Conleilncia Nacional doa
Bospaa do Brul, Canlaal Dom L.- Mol8lra ...
- , i....lado Pequena Ravoluçlo Pad&IJÓ;ja
Nesse artigo, Dom L.ucas deixou extravasar toda a
sabedona do ado ocador alada ao zelo do paiiDr. Par·
te ele da preT ·a de que escola e lamllia rolo 111m
como mossio
onatruor a criança e o adolllacenle. ~ -.o dever edooar ou fonnar a , . . _ humana, gastando e dando à luz hona• a muU..
amadurecrcloa, 1111110 quanto é ~Mil. em IDdaa a

-•18

suastac•..,._

A. Vlllla,

pcrim, da IIWIIIira de ..,. e agr dia

••••= das noeaas eac ••· ccwaatata qua
elas estia deilrando a daaplr em tn111 upeo 1111 • ·

p 111

•

~ .. , . ÍIIIIO,

pnlduam , _ . . ......

m a n i a - do ponto d e - adncalivo.
o ,..,_ - - ...,._ • o da edoecaçio
para a COI "'"'lncia aocial. EIISina Oom L.ucas que
capítulo da ado ocaçio nio poda l1lduzlr-M DO
apoancizado de riiOI a gaslol, da puA c~ a liliqueiRa de aJmplaa boa ll'llln8lras. Deva ser o ap!WIdozado do raapeilo DO poóxill'll e MUS cllnlb,
da polidez, da gantilaza SMI afelaçAo, da flliiilliiiiD·
sodada, da nMIItncra para com oa 11'11118 valhoe, da
lealdada PllrB com os amrgos.
N> tempo em que admrle que oa jovwa da
hoJe demonstram sénas falhas c:aqJO, Dom
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Lucas lamenta que, na mídra, a televrsio, que POdena ser vélrda airada da família e da escola nessa
parte da educação, na va~Wlde, tem-se revelado de·
leléna na marona dos programas, das novalaa aos
dolos "cOmrcos'
Para o Presidente da CNBS, a educação aacolar tam-aa revelado falha e pratrcamante rnelicaz
também no que drz resparto às relaçãaa dos adulas- - com a p6lria, seus signos extenorea e aeus
1'811rMe111antes· Para com alas e com ela a ablude 6
da total daaresparto, chagando em algumas cncuns·
lânciaa, quase sempre sob impulsos politrcos e rdeológrcos, a gastos dassacrahzalónos extremos. Podana ser cornpreensrval se tais reaçi!es fossem tiio-so·
mante contra~ pouco ou nada éticos
da dalerrrrinados homens prlblrcos Não se corn~lda. ponim, q_.m a ãblda IIIJUnos& e maveranle ilwwllt contra srnais da próprra pátria.

O teroHo campo em que a noasa edorcaçlio
Wm ctai ado a deRplr é o raligioso. Naaae •'IJIBI*l,
é patlinante recor•.._ que, a darrpeilo da aa de um CRJdaal, a sua pos1Ura nlo é corlanh11BI a

vollada f1M1 a virllo ••OIIffca que rapr-nta. Dom
Lucas aenht . - nas esc •• da tnuaa · lo do
raligloso, da iiXIIIItrrcra de um Deus .-1 a
trar-iderlle: rolo drsiRnle a ._;vai, ma pf6.
xrrno; da llansnaaio da valonls 6trcos, eaprntuara e
llllrgroeos, no aallido da lllllnlda coq~~~nhio do homam com seu Deus; da tnlll8rhBalo de Clllo'lacrmantos sobnt JBUI Crlrllo, pi que -.num
pais p!Ufundarnanla rmpnrgnado da cullura Cllllll; da
trarwrr.a1o de dala:a&lll_.. poaauru hu~ e
crirllla paranle oa lllllnlll; paranle a naturam: ,...._
te o mundo, e vida, a dor, a esperança, a llllllle, e a
irnorlaJidade. No aau alleiider, a fala pan:iaJ ou to1111
do . . . . , lllfigial ou mi admirli8llaçlo Mm
conblbr.rlclo para a rolo , . . _ degradação no mundo
doa jovala.
N> c:onr:lw' o seu ruligo. Dom L.ucas _ , . . ,
"Somoa multDa a daRejar
a a exigir
uma IIMIIUÇID pactag6gira que ,.. nota à ascola .,_
sarir na sodadrlda ~ que Rp!aroderam a ler e a
escr_., nas lantl6m a lnd8r convementaman1e o
poóxill'll, a pélria a as COIII8S de Deus".

.,dar_

Anla a parllrlrrcra dasaa lema e à propriedade
com que Dom Lucas o lnltou, eu o subacravo palavra por palavra a, por razio. solrcilo à Masa a
sua lnlnBCnção nos Anar8 desta Caaa.

MIIIID Obngado.
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O SR. ODACIR SOARES I?TB - RO) - Sr.
Pros1denta . ..:.1,. c; I! ~rs. Senacoies, a atual trégua
nos debates re!atJvos a l&lonna aa FnMdénaa SoCial, ora em trarntação no Congresso Nacional, pode
nos 1nduz1r ao ano da Imaginar um poss1vel abranaamanto da diSCusaão ou, rnaas grave IIIIICia, fazernos supor que os pmc:IJIIIIS aspaãllo8 da ~ Já
foram trazidos aa conheCimanlo públiCO.
Nada , _ lal8o. A pausa em raziio do cumprimanto dos tr6n1llas e prazos legiSlativas não é anal
da anelecmento dos Anmas ,.., ~.
ldãnbca à calmana que, às vezes, ..-18 a tarnpestade IMVIIável. Par outro lado. a COIIC8IIbaçio
da dlscl"'io em tópicas
_..,a Idada, o tampo da IIIIMÇO e a nldução dos benalic:ios ocultou pontos - . : a s da piOIIOSia e fragmentou
o debela com cor.M~oar.. paRlas quanto à via6o
da ablangincla e das implo:açOes olipllcdas na ,._

pon1ua15--

forma IIIICIIJIW1hada pelo aluai Governo.

IIUica é demala lemlll1lr que e q.-tio funda. . _ . por trú da polêl1- e• tania é a da privlllização das c:onlrlluçiies dos segurados e nlillllfica.
ção da lógica de funCionamanlo da previdluca ~
pi1ICI80 que nlo se pan:a de que a paa· gem
da I8P8IIIÇão pan1 a ca,nita'Raçiio mdivldual aignilica
a ruplllta com o soatama disiNiutivo, no qual a cotização dos bar-.elicla os II18IMIB, paaaando
para O SISbnna de capdaJizaçlo lfldmdual, an que
cada babeJhador apiUVUIIOII8 panl SI, mediania fundos pnvadoa de prevldiiiCI8.

Em pranuiiCIIUIIIHI antanor, dei1WWiilllai que a
paasagam do • - de rapariiÇiio aluai panl o de
capt hzação 8lllgllia, caso foaa ........., no BraSil, urna faae de tr..çAo. CUJOS ~ nlo lllo, de
modo algum, deaplazlwlis, e CUJO pagameniD irlcumbmli a toda a • • hute.
Haja, Sr"L e Snl. S8118doras, III'DIIdo do - mo pap6ado de llpiOfundar o debala a .-..pailo do
........ pntooldowdrio, lsena de ÕII1XJIIIIICIB cruc:IIIJ
pma a organzaçiD da •Kiacfade, lnlgo a planüo
CIUba laca da q~18811o. Refim.me à awliaçiD dos
modelos BUil 18111'1181118 i ISjHI8IkQ& do jHajalo de
.......... da p.etridlriCI8 bluietla.

0 paiadlgiiMI da mplanlação do SIPIS- de capPiairaçáo individual, lraqüenlamerts apo1 tado
como matnz npinsdoiB do jHIIjelo tll8oilllm. é a ,._

fonna elatuada no Chie, que Já rdl--=iou mudan-

ças ooomdes na Alganbna. Urugu;u, e ~ parda Aménca Lallna. Nada I118IS lógico, portarto, que,
na II'IIWIII'ICIB de adolar modelo anélogo pan1 o Pais,

proceda-se a um exame cauteloso dos resultados da
rafonna ch!lena

A exper:ênc1a de onvabZação quase IOIBI da
pleVIdênca 1mposta no Chile pala dlladura militar do
General Pinochel fo1 a pnme11a no mundo. Um deCIIIIo-lat subslltun.. em 1980, o SIStema anterior pelo
de capilaiiZIIÇão IndiVIdual, no qual cada passn deposita, obngatonamerlla, 10% de .... salário .......
conta pessoal de urra Adll'll..-adora de F~ de
Pensões Sobre o valor do depósito é cobl&da comissão de 30%, 1nclumda a remuneraçiD da adrNI'IISirlldDIB e a taxa do seguro 1nvalldez.
Ao Eslado 111sta1Bm poucas funções, como a
IISSISiênaa socllll aos Idosos murto pobres e a garanba paraal dos pagamentos de rendas se a AIJIIradora quebrar.

e oullaS medidas
aumento lecorde da poupança do pala,
INS praduzuam. também, desemp1ego de 20'11. e
elevada c:oncentração.
As IICiml.-adoras de fundos de jHIIIIIIilo aio
aa maionl8 apiiCildoras de
no Chile e IIIIUação Significa que a principal& •leciBõee de lndo pais asila nas mias de ~ .-..
A pnvabZaÇão da pnMdêncla

piWDC8IBIII

niCU,_

-·

•-••to

Em março. assa admnslradoras ecunUavern
IBI'IIabllldades nagabveS de 2.9% no ano e de 1.2%
nos ünm.. 12 , _ _ Melada das pass088 nlo
está 1'11818 pagando as suas contribuiÇáes.
A n11orma argenbnll. por sua vez, delinkl um
_ , . d e baniiiÇão rnaiD, com l8piUIIçãD e capillllzação. o problema 1'11818 sano é a Ndlçlo do prego com r&gl8bo. No ano p_,ado. pela. p;ilawa
vez, a quenlldllde de lnlllalladcns inronnailo aupaRIU a de trablllhadcllas famlllls. lsaa significa que a
1'1111101'18 da poptaçãn vai chegar à . . . _ ..... jHO-

tação.
A ealuine uruguaia lol . . . , . _ _ clea'kh,
Cl. . . . deS. 0 WiilpiCAI • O 1ft

r..- hi 1J&IItlafaçõw

pesado, - mllilllbiidonla cobl1lm 18,5% de aonlrlbuçio linda dos trabelhadoras . . . ~
exigem 1111118 10% na hora da pegar o bel181fcio. O.
SIShlfnas adolados nio aio de contribuição dar•lila.
mas de -.ela llldefinida.
Com se vã, s.-s. e SIS. SenadoreS, h6 . . _
mequívocos da que a pnvabZação dos ......- de
pravidêncla, na llllha papoeta pelo Banco Mundial,
COIIIIIÇB a apraaertar problemas.
É pniCIBO, poos, caulela. por palia de IDdGS. •
meK>r II'8J1IIIIIIIÍII'ICI8 por parle do Gouarno. NAo 6
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possível sonegar una Informação essencllll para 32
milhões de contnbumles e 20 1111lhões de benehclánas: qual é, afinal, o proJSIO de reforma do siStema
brasileiro de pnmdênc:la?
Há sénos mdiaos de que a propalada supe-

nondade do modelO de pnvabZaÇAo labno-amencano
é semelhante ao madelo de deselwolwnenlo dos
chamados tigres n"'foos, ou seja. una eficiêi'ICIB
&panlllle 1ncapaz de niPI_,. a fragilidade

-•Idade

estrutural.

Sei que há
de mJdanças e que o
Sllllema de pra•-.d61aa estalai brasileira apresenta
inúmeros problemas, 1a1s como o ano custo, o desvio
de 18CUIII08, a frauda. a sonegação e o délicd cr6mco. Entretanto, estou conw:to de que é PI8CISO elabolar uma allemaliva capaz de solucionar- problemas sem descurar de que a seguridade social
deve ser balada como um dinliiD humano.
forma. . . gealão nio pode ser I1DIIIIada pela nna.,..... mas pelo alendimenlo das 1181 1 sz'adee

o-a

poupança e suas ralações com o crescomento econ6mlco.
Há, amda, outros obstáculos, Sr"s. e Srs. SenadOR!S. Causa-me estranheza que o governo não
tenha apresentado diSpOSIÇão para e111p1eat lder uma
reforma para valer na máquina ofiCial da pi'IIVIdêncio,
combalida por sonegaçio de 43% do que clawna
ser aroecadado e por fraudas aquivalantes a 30%
doe baneficoos.
Por llltimo, &e&. e Srs. Senadores, quero anfaIIZ&r que nenhum siStema de capdalimção garanta
nll"llllb1lldade positiva. O benefíCIO é incelto, mas a
COII1ISSão é cena. O nsco de man:ado. valor fundana~~~~~ do modelo naolibera~ opãe se à essência da
segundada

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB- SC) -

públcoa de raparbção, de adoçio
llllljonléria. no mundo. já deram pnMIII, ou longo de
déeadas, da sua 8llllbilidade a, acima de tudo, da
conliabiiiCiada doe seua ............. na grande 1111110ria doe pai-. Seus ""casos davan-illl a caos da
gaslilo incon~tanla ou derrocada aconOmica geral.
nlgl1188

Já os regata ale c:apdalizaçlo - no mundo
Ioda há. apanaa, 8 ~m. da
da fundos de pensão -- s6 4IC8PCiDr~ISbaram, da modo COIM
• sua CllpiiCidada de fazar
fnlnllt às incarte2as dlo ava1uç1o ecoo l6mica. pnnctpalmanle a longo prazD.

=·IIOCIBÇéies

A aafo;aa• da pnMdlncia vam sendo aporCada.
por téaiiCOII do GcMimo • anll8 o man:ado linanclll10, como COI dçlo 11dlllpana6W11 para a conaolldaçlo do Raal. lllaltando-o do linanciarnanm axlamo.
Conludo, a julgar por aetudos alabciiBdos por 6rglo
do pn!prio GcMimo - o IPEA. no lllgima doe fundo&
de penalio, a B114f'elao da poupança 6 Imitada
pola. ap6s um parlodo de Clll I!NIIID, chaga ornoIIIIIIIID em que os p8111cipeJIIIII se ~ a começam a -=ar seua IIICIII80S- A partir claf, Ioda a
expanaAo da poupança lalaliva ao Billarna praviden·
ciliriodeoomri,~doCiaWn-de-

mognifico.
Dessa

I

forma.

SOCI8I. que partance a outra eafara. não-

niMduallsta, mas de sohdanedade, no sentido de
1811po11S8bdldada de Cllda um am l8façlo ao problenadetodo&.
Multo Clbngado.

dos 8880dados

Os
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..J....- nos ~quanto

às axpaclllli.,.. ~ 011

1 am nslaçlo raaullados dMse tipo de nlloina. princlpaiIIWIIIB quando COIIIIdanmnoa os 001q11a1os macaf88mOS que S8111S81am no procasao de fonnação de

Sr. Presidenta, Sr"s.• Srs. ~. financiar o
Selar Pllblico no Brasil sanpns foi algo tiiCinlmamenla CQ11'411axo. É 8Cibeplmante conhecida a ralação
confula anlnl O pabbiiÕIIO privado 8 O público que,
dunlnla rnuilo tempo, foi cufbvada corno prals corna gestão ptlblica. Reformular taiiiWibdidade
111m custado ao Brasil uma dose, ~ insuportllvel.
de sacniiCios, há longos anos.

O descaao com o bem oolellvo e com a prestação doe aerviçoos essei1CIBIS à população marcou
profundanaú a adm.-ação do Estado Brasileiro
em tDdal as suas eafaras da governo.
Quando Fernando Henrique CBrdoiD aaumiu
a presidência, ~ que. llnalmanla. irfarnos
viver o monaiiD das grandes mudanças. pelo qual o
povo brasileilo taniD llnSIIIVIL Daada . , _ i"
aa fazia u..,.. a implamanlação de um ~

plano da ação para c:onDdar as a-áls carências do povv. paJiiculannenle o salor da saúde p!lbliCIL Da lá para cá, inlalizuall8, a aiblal;iio a6 se
agnMIU.

Saúde no Bnlsll 6, hoje. Bln6nimo de "saaYe-tte
puder". Talvez s6 na áraa da edlnação exiSfa
um paralelo da degradaçiio do serviço público aernelhanla ao da IIIWda. Grandes progranas de ação
são anunaacloa, e o que se vê é o racrudascirnanl
de ~ aldêmicas a epldêmK:as que já haV18111
q~an

pnilicamenta desapanlcido.

E ISio pode - peroabldo pelo que vem aconlacel-ondldoO. com o dengue. Em 1996 o Governo falderal
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lançou, com toda a pompa e an:unstincla, um PIO"
grama I'IIIC10nlll de combate ao dengue, OIÇ8do am
4,5 bilhões de - . Mais da um ano depoiS, o quadro da propagaçio da doença ag~ di'BIIIIcamenle. Dos 12 Mun.:ipooa que, em 1981, apreseuravam casos de dengue, passamos P8J8 quase 3 mil,
neste IIIÍQo de 1998.
DianJa do clamor gemi, o Governo, acuadD,
npnxm.., - - agir, apeaar da P'"P""'da tala de - ·
Por que, IIIUo, IBniiOU o Prograna de Combala ao
Dengue, se nio - para valer? P818 que criou, ...
tão, a CPMF, se .-ana da evecuçiia CIIÇ8IIWIIIkla
do Minll1éno da Saúde montante llqiiiV8Ienl8 ao que
foi.,. e1aoJ9 com a conbtbuiÇID? De falo, o ao-no auec:adou cen:a de 7 bllhCies de , . . em 1987,
com a CPMF que, ao IIIVés de suplan•Mr as - baa PIBV ·u para o Millllléuo, aquela COi1lriJulçlo

pruviil6ia---

substiluta.

Se o s - . nele alocadCIS p8l8 a Sailde,
nia alo SlllicieoiiiiS, algo devena ter llldo feiiD ......
Se a .....,ç~o niD
l pn~rinlo, cabe
- geeto-IIIIPbnlm o por quê. Nlo. agonl que
se clave aconlar
dlalldo que faliam •
e que cabe ~ em peowg~r a CPIF,
como se para tal basta- ralilar-ht o "P" R Pnllli-

_,..,...ode

-uslado.

sóna..
As dilicnlclpdes de gestio no Mrillério Iam cada vaz ,_a po~J~deçiio bnisillliiL O~
no nlo se pode dlzllr SUIJI-Idldo pelos au- •
dlrnicw ,_. pela delalioraçlo do alai1dmeniiD hospolaa e embulalónos polbiiCOS, Já que tal ..,,...
,.., do que ~. hé vérlos anos. Nlo
lallarllm alarias, de denlro do Governo ..........
para que alguma p!UIIIIMncia fosse tomada.

é v111dade, Sr. Ptalidanle, que uma , _ ama de diiltrilluçiiD dos IIICU,_ do SUS, "'P""Mdo para- P18lalbns 10 - p o r IIUIIcope, ~
de

--.zar as deep 1 as e l8lluzir o daspeidlcki

e a fnlude. har Szi•all&, aper.a can:a da 5% da8
,... de 5 mil maiLipKM braadaôoe eetlo am candlç6ee de 9111ila11 1ldB - · T o d o s os derM81icarila ainda, por um bam tampo, 80b a tu1111a do ~
noFadelal.
O Govemo p,_. expkar l Naçlio por que
prognlm8S de

nio

tonun

IR\'Bnçio publicamente ~

,....,,.,,lados, permdllldo que dolllçaa

g - yol!prem e anelar o Pais. S6 depo8 é que
se develã sohcilar ao Cougrasso ~ prcp 1 •
fonMs de llnanciamenlo da lllllide.

80bre -

Não esaueçemas, também, que só uma illfar·
ma

"t>uléria .dnngenle podeiá lur fonMs ...,._
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..,. e permanentes de finanCiamento do Eslado BraSileiro e de suas ações SOCiaiS A ConsllluiÇio Fede181 prevê, a ui1MIIS8hdede do ~ aos senriços
de saúde. Toda- a segundada SOCial é austelilada
por uma mmona da população, com as c:onblbuii;llea
que lhe aiia rabradaa em folha de pagemenlo. Eases
_,os CCIIIIllluimM, ' - .. pracenadede do ........
claneniD Pilbllc:O. se vêem abngados e aderil8m a
..,_ de saúde prMdos, onMal'ldo 8aiS OIÇIIIIIBir
108. o 11111Uiado é que a ralaçio c:uaiDobeneffdo para
-parcela da populaçio é amplamenla "ee'auarával, ou seja, CUSio elevado e beneficio nulo.

rar a

Sr. P-.danle, é óbvio que nio podemos ado-

polillca do iiVIillbuZ, igllllrllndo o pnncfpio da
IOiidariedade que clave 18Q111' o Sl8lllnB de IIIIQIIIIdade social no Pala. Assim, os que produza~~ ct.vam
c:onbiiiUir para que os -=luklos se possam a.neft.
c111r do Sitama. Nla se pode, oonludo, anacmar
iinposiD dos -*lluinla5 e llaa dar retomo- por
meio de um 11111ma que nio furiCIOna e que • degrada a olhos viRis e a paaoa largoe.
H6 prabletMs 8lltniiUnUB g r a v M - no tlnan~I'B ge8llio do
que 8llliiD .....
tjtr açlo firma do Govwno em
cm~~ a 110-

COI--

sus.

r'edade para q,. o povo bn1l 10 1illlha o SI 11 ra
de Sallde q u e - ·
&peranw. que o gcMHiiO posas colocar o
118m,_ tnlhos e Rlllglllar- grande divida do Es-

-para com a Naçlo.
Era o que eu tinha a dizer.

·

Mullo obilgado.
O SR..IIAURO ~ (PMDB- GO)- Sr.
Pllillidei 118, Sr"li. e SiL Seuadlll-. VMho a ...._ tribura pila parabenizar o grupo Jaime can-a. o
meiorgrupode~da Regllio ~
te, pala hliclellw de jlilb-oar um debabl •iiiiiCilllllll
sa1n a 1181 11 -~ de agllzar a cmllllrUÇIQ da fllr_ . Noo1a Si.d, que .nl o eiiiD lemM6Jio ..... lmPQIIIIIIIII para • lulunl hifrBIIiaV6o -lllrr*:a • IDdD
o lliiliiÓiio bralilebo. Em ......, ,...,.. ~ daplllidlucias do Janllil dll ar R' decidiu • que
havenl um amplo bilballo da mM .o. anualvendo todos os •aa a Mnlill baueliciados pala feno.
via. No ~• ......,_ IDrmando um grupo
poulamenlar para dar ..-llllÇiD politica ao pmjeiD
e ao prograna de - . . ç l o alabonsdo pala Valec,
pnMirldo a ÍllllUgUI8ÇiO no ano de 2002.
EIIIMinlm Pi a T'as a - 811C01iho oe ~
illldllla8 Napd1lall AMa de SouD, de Goiitl, CrillllElualque, do Dilllrilo Fedenll, e Raimundo No-
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nato das Santos, de Tocanbns, além de representantes do Pará, do Maranhão e de Mato Grosso,
Sanadores, Deputados e técniCOS do Banco Mundoal Depois de exposiÇão do pi'I!Sidente da Valec,
Sr. l.utz Raomundo Azevedo, mostrando a necessodade de envolver o Congresso, o Execubvo e grupos
pmrados nacoonaos num esfooço nacional pela construçiio da fenovoa, Iodas os preeentas memfestararn
pontos de vista sobra o c:aráter priontário do PfOI8Io
para o deeenvoMrnento das Regoões Norte, Nordes-

te 8 Centro-Oeste.
Por divaosas vezes tenho me manifestado desta mesma tribuna sobre a omportâncoa desse eoco
famMério para reduzir os aluais custos de transporte da Ragilo Centro-Oeste. através do uso das portos meranhenses. Atualmente, os transportes de
marc:adonas nos doai sentidos do !luxo Norte/Sul
oaspoudeno por urna carga anual aproximada de 45
rnl>5es de 1o1 aladas, envoNendo grãos. nménos,
madeiras a oubos bens que são transportadas por
CIUIWihiias. A feiiOVIB absooveria imediatamente um
volume de cargas anuaJS em tomo de 15 mMhãas de
toua'a lias, aumentando sansivalnaà a ~
dada llllamaciOI oa1 das graos produZidos nos cerrados braallainiB. Sua~~ também
a mcorporação de I'KMIII áreas dos carradas que
ainda nlo entraram no man:ado produtivo, gerando
IIKidas e empregos e contribuindo para mudar a dilação dos movimentos mogratónos.

A mobilização proposta busca agllzar as negociaçi!es em torno da viabilidade do projeto. Do total
de 2,2 bollilas de dóllns de investi oentoa que estão pNN- para a implantaçio de lodo o aoco ferIOVIIlno, entra Açaiêndia, no Maranhio, e Sanador
Canado, em Goiás, os onvesliuantos federais ficariam em tomo da 700 milhões da ~ com os
1 ,5 bilhão da dólares IIISiani8S ficando a cargo do
COIISÓI'CIO da nv.atidoltas privados.. Mas é lqiDI'Ianque o
nagoaaçõM e dos
BODidos. em todas os ·
como inv tdor e como
1811p01ahel pelos
que vio garanbr a presença
do Banco Mundial nos finanCJarnanlos. O crouognama ideal que aeria cu
·
com o plano eng&Jamanto do govemo federal prevê que o Pf0J81o entrará em operação em agosto da 2002.

111

.291

quolõmeto os da tnlhos Até o tonal deste ano, esperase que Sl!jem concluídos os 120 quolõmatros entre
lmperatnz e Estrado, aumentando para 226 o número da quolõmatros em operação.

O trabalho de mobdozação onicoado hOfl! é ondospansável. Lembro-me do esforço pessoal do Governador Magudo Volela, que 1untamante com os governadoras da Brasüoa, Tocanbns e Maranhão, nos três
úHirnos anos, realizou várias voagens para sanslbdozar o Banco Mundial a outras agêncoas de financiamanto. e espero que essa nova etapa de luta Sl!t8
acorr.,anhada em domansão de onterasse pelo Presodenta Fernando Hennque Cardoso, que tem compn~~~ndido como poucos estadostas a omportãncoa da
onfra-estrutura na alavancagem do nosso desenvolvomenta. Por sua ~·a como p10f81o de inegável interesse para a mtagração naaonal e a lllOOiporaçio da vasta ragoiio das cerrados, a construçio da
Ferrovoa NortaiSul é urna pnondada a que não deve
falar o ontarassa do próprio Presidenta, e da lodos
nós que raprasantamos r-. Congresso as asporações dos Estados do Norte. do Nordeste a do Cen-

tro-Oeste
Era o que eu tinha a dozer, Sr. Presidente.
Muito obngado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínoo) Nada rnaJS hawndo a tratar, a Prasldêncoa vao encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.
{Lellanla...,.
mmutos.)

a sessão as

13 tJoras. e 45

jjCH611KI?iJdas

Sr"s. e

Srs. Sanadoras, a construçiio da Feno-

advarsános. Temos
. . - Congnaaso raprasantaçiles de clezanolle estadas que aeriio infklalociados posdivamanla, da forma
d i - ou indi-. pelos RlloUitados ecoJ o&mcos e soCiais que serão prodUZidos às margens das 2.187
VJB No!taiSul é um projeto sem

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS IIAGALHAES

28588
Quinta-feira

10h30mln- Senhor Raúl Cubas Grau, Presidente
aleito da República do Paraguao

11h- Sassio Daliberabva On:tonána do Sanado
Federal

15h30min- Despacho ontemo
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Ata da 58• Sessão Não Deliberativa,
em 29 de maio de 1998
411 Sessão Legislativa Ordinária da 5()!! Legislatura
PresidênCia dos Srs.: Geraldo Melo e João Rocha.
(lnicra-se a sessio às 9 holas)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro

aberta a sesaão.
Sob a proi8Çio de Deus. rmcoamos . . - tra-

bal'-.

O Sr. 1• Sectelário em exercíCIO, Senador Jaiio
Rocha, PJDCIIdlltá llllllura do El<padielrte.
É lido o seglllrrte:

EXPEDIENTE
OFÍCIO

DO -OIRO DE ESTADO
DO PLANEJAIIENTO E ORÇAIIENTO
N" 2111198, da 26 do conente, encamnhando
as infolnlliiÇÕ8S raflnallll& ao Requenmanto n" 13,
de 1998, do Sanador Joaá 81111100.
Aa ~ folllm ancamilo'Jadlls,

em c:dpa, ao lllqflfltiHife.
O teqUtNimBnlo -BD A/IIUWO-

PARECERES

PARECER N"3211, DE 1188
De Cam' 'a de ••• lat Sa ' ' ,
Mllnl a aa-.1& ri' 1- PLEN at.c ;IdE ao
.................. Sal d rl'215,drl1117,
dEI • ' I lt. doSar' dDr Jdiio Can p DE, qua
• .,.
•
......... ao-'- 4413 dEI
CLT, E 11 aidoao81f411EI&dDalndlaal*t ..... 1M 1&1 .......... onda o 111'11 lar......., dEPDEk_....,..._
Relator: Sei .tal' . . . . Aivw

1-AEia'l6rlo

-eu--

Raloma a
"o de Aasu.- Soc:iais,
p11111 apniCiaçiio da Emenda ri' 1 - PLEN, o
PRJIIIID da lei do Senado,n" 215. da 1997, que ao

111J01B

&oel-dar paJágnlfo ao art. 463 da CLT, assegura
ao ~ a odicaçio da lllllliluçio bancána
em que o empregador deverá deposdar seu salélio.
A EIIWida 1011 exame tem por finahdada 186·
lnl'lgll" a apiiCIIÇio da medida, -balaceudo que a
faculdade, llldiCIIÇio pelo própno trabalhador do eslabelecunenlo bencáno em que lhe será creditado o

saláno e, portanto, onde cartamerrte fará sua movimentação I'OIIneua, de que trata a f.oiOpCISIWio, não
se aplica aos empregados de ernpmsas pút+a•.
SOCI8dades de economa ms1a. autarquiBS e f"nda·
ç6es públicas.
Alega SBU autor, Sanador I..80mar OWnlanllha,
que "o pro)lllo Pf8IUdlcB. sobnmlaneira, tancoe ofiCIBis comO o Banco do 8181111 e a Caixa Econ6ma
Fedelal, tem como os bancos olicllus das ~
unidades da Federação. Essas lnstdUiçÕ8S pediCIpam de uma série de programas SOCIIIIS do~.
assumindo nscos por ew11a própria, devido ao teixo
I8IOmO daesaS DPB1119iies· Raconhecendo que faz
parte das atnbuiÇÕ8S doa bancos aliciaiS a ..unçio
delllles nscos. a legl'l pio em VlgDI' diAICIOIIB-lhe
boa parte doa niCUISOS da Admn list1açio) Pública Di, _ e lndireta. de modo a pn:JpiCIIIr_,_ liquidez e
&qlllllbrio hnanc8110".
A aprasantaçio da Emenda se faz com Plllf8à
obeelv6nca doa prazos e p.-.tos rega118111a18, o
que a toma. dealarte, rne•IICAidola de atan1a . . . . - .

çlo quanto ao seu mérito, por- Com=io.
É o Relafl!rio.
n-V-dDRriEIIal

-anaa

A
do PIOjlllo em tela é a ll'lleiiÇio de
ofei8C81 ao trabalhador o dlnlito de eacollw. da .,....
tuiçAo tancána em que eará Cleposdado o 111116no e na qual, presume-se, ele fará sua mcwina da-ção tencána regular - meemo porque o aisiEma de
- h o j e Vlg8l'll8 agnrva os cuatos do "panEiD" do

dinheiro por estai alaci••- di181a118S, -

falar

no tampo que se palda prooedmento.
Quarldo as empr r --.atam um banco
p11111 pagar a folha salarial, faDm..se no
de

COI...,.

seus própnos i n t e - e, nio raro, deriiiO da acordos emp18811nas 1'111118 amplos, dai aufallndo vanflls
gens que nrramenl8 são -..elidas aos &niP"IIIBdoa, convertidos em conanbillall compulsóna.. Eate
parMlelro se aplaca lan1b*n is lnllbiUç&lli bancánas aliciais, ou S8JII, para o l'hlbalhador é criada uma
sUjllição, nem sempre daae!avel, às tantas e semços que lhe sio lllj)OSIOS.
Admda-se MI~. a alllgaçio do
nobre auior ela Emenda. de que os tancoa oficiais
partiCipam de vános programas SOCiaiS do govano

~M~~~O~D=E~1~9~9~~------------------~AN~~SDOSENADD.~FE==DERAL==~---------e, ass1m, assumem nscos que as InstituiÇÕeS pnvadas
nem pensanam assun11r. É uma pramssa que se chOca com a piÓpna Intenção democrabca e llberallzante
do Prtlfelo, lund;:-nentada em doiS polares: a defesa do
1nte"'sse do tlabalhador. salvando-o de uma resenta
de men:ado (que não lhe IIBZ qualquer benefiCIO) e a
IM1! concorrênCia entre os bancos Há que se respertar
o dlll!llo de opção do oonsum1dor, de escolher o banco
de sua pl8ielênaa, aquele que 5eiiiii'IBIS cõmodo e/ou
ofen!ÇB melhores sennços e tantas menores.
Ademais, e •ncornpreensível que numa economia de lrvre concorrênc~a,estavel e sem controle diAlio das tantas bancanas, conbnuem v1gendo normas cnadas no ãmbl!o de padrões 1á bem diStantes
da atual realidade br&Siiellll Até mesmo porque esta
em andamento um •nevers•vel processo de pnvatiZação de bancos oficiaiS, nos planos federal e estadual, ou seJa. reservar hoje esse mercado para os
bancos olici&IS pode resultar. amanhã, em odiOSO
monopólio de grupos pnvados, na contramão de
ludo o que a SOCiedade ex~ge.
AsSim, a despeito das louváve•s Intenções que
norteanom a presente Emerlda, JUlgamos que não
deve ser perpetuado o pnvlieg10 dos bancos (até
agom) ofiaals, de deter as contas dos empregados
das lllllpl esas públicas, sOCiedades de economa
IT1ISia, autarqu•as e fundações públiCaS. Da mesma
lonna que se condenam os monopóliOS e as reservas de mercado ou clientela, devem-se vergastar todas as discnmnações contra tlabalhadores, •nclus•ve os do setor públiCO.
Á vista do exposto, oponamos pela re;eiÇão da
Emerlda n• 1 - PLEN. oferecida ao Projeto de le• do
Senado~ 215, de 1997
Sala das Co!Tissões, 6 de ll'lalo de 1998. Aclemir Andrade - Presidente, Carlos Wilson; Lú-

dio Coeelo; Lllclo Alcilntara; Djlllm11 Beua; José
Alvea - Relator; BeiJo Parga - VenCido; Joe1 de
Holanda; Romaro Juci; Emllla "-neeas; Romeu Tum11; Elcla Alnres; . . _ Qulntanilha;
~Hdo llaidalw'; ~Paiva- Vencido; Seba..
tlão Rocha; Ecr- Lllbio; Jose Roberto Arruda_
PARECERiN"327, DE 1998
Da Comiuio de

~ ~liirnl

aabra as l'lojalus da Lei do S..IBdo
.,.. 11M, da 1111111, da a.-ta do Setadao Lúcio Ak:1ntan1 a 202, de 19116, de allklrill do
Senador J1llio Cai ~MI, ape~aadoe, qua dlapãem, , .....:liwaaa-. IICIIn a lnclullio de
idanlifln;io llitil e de men:a em braille,
raa cédulas em cin:ulaçiio no PaiL

Relator: Senador Ben1 Vens

I - Relatório
O ProJeto de lei do Senado n• 104, de 1996,
que "dispõe sobre a Inclusão de cod1gos de •dentlflcação tat1l. entre as carcatenstiCBS gerBIS das cédulas colocadas em Circulação pelo Banco Centml do
Brasil". e de auto na do Senador Lúcio Alcãntam, e o
Pro1eto de Le• do Sendo n• 202, que "estabeleCe padrões de confecção de cedulas e moedas metálicas.
que possibilitem a •dentlfiCBÇáo por deficientes v•SUBJS", é de autona do Senador Júlio Campos
Os d01s proJetas em analise dderenc~am-se no
esp1nto e nos obJeiiVOS O pnme1ro, detenn1na a •nclusão de marcas de idenld1C8ção tatli nas cédulas,
enquanto o segundo pretende que tanto moedas
como cedulas do Real devam conter s1nal, em conformidade com o padrão Bmlile, laclillando sua Identificação por deficiente& VISUaiS. Este piO)eiO determina, a~nda, como e onde deverão ser 1mprassos os
S1na1s. tanto ri8S cédulas, como nas moedas, bem
como a fonna, qualidade e formação das mesmas.
Os AnelCOS I e 11 do Pro;eo n• 202196 estabelecem os
codlgos pam cada moeda e cada cédula.
Em sua justdicação, o Senador Lúcio Alcãntam
- autor do PLS ~ 104196 - recorda os direitos e garantias das pessoas portadoras de deliaãnciB, na
ConstitUIÇão Federal e ressaHa as aç6es empreendidas pela Coordenadona NaciOnal para negreção da
Pessoa Portadora de Defiaéi1CI8 - COROEIMJ, VISBRdo a promoção e a IR1egração das pessoas defiCientes,
colocando em plábca os preceito CCfiSIIUCIORIII
Este é o pnncípoo do PLS n° 104196, po1s a
possibilidade de identifiCação do papel-moeda "é o
elemetno básiCO para urna 1118101" autonoma do portador de deiiCiênciB VISUal", segundo o Senador. Recorda, também, que o Banco Cenral ;á utiliza, desde
1990, as marcas de ldentlfiCBÇiio táti1 nas cédulas,
com base em espenãnaa lécmca de calliCieristiCBS
das cedulas. No entanto, por ser urna nonna 1ntema
do Banco Central, que revela. urna decisão da D•reto18, pod-se 1n!enr que nada 1mpede que, no futuro,
essa nonna sej8 renovada, na h1p6ese de mudanças
na d1reção do Bacen e da pollbca monetária.
Portanto, a exiSiênc1a de uma lei federal. que
diSponha sobre a questão, dani um caiáter de perenidade, com respaldo legal, à inclusão dessas marcas, poss1btlrtando uma melhor 1denlificação dos valores aas cedulas por defiCientes VISUais.
Ja o PLS n• 202196, e maiS específico, tratando
de "moedas metáliCaS e cédulas dO Real" e determinando que o s1nal em alto relevo sej8 em padrões
Blllllle Também especifiCa em que parte das cedu-
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las e das moedas os s111BJS serão colocados e ena
um codtgo para cada uma delas
Em sua JUsllfocação, o Senador Julio Campos
lambem mencoona os d1reotos garantidos pala Carta
Magna e a nacessodada de concratozação deau
garantoas ao portador de dalocoiincoa. em ações de ontegração socoal. Consodara ale que a ImposSibilidade
de manusear donhaoro, sam a aJude de ten:eoroa. é
um onpadJbvo crucaal à autonorma das pessoas portadoras de deiiCiincia VISUal.
Ressalta all'lda que não sa trata, apenas, de lacoldar o quotodiano dos defiCientes VISUBIS, mas ogualmenta de mudas pessoas que têm dificuldade em
Identificar as moedas, dada a e-.na semelhança
entra elas, apesar da diferença de valor.
~ o ralatóno.

11- AnliiCI...,.._Ieg......_
O PLS rf' 104196 !ao apesentado em 21-5-1986
e encamonhado à Comolsão de Assuntos Soclllls CASe
asão de Assuntos Econ6mocos- CAE

têncoa pnvat1va da Umão determinando que cabe a
ela legislar sobra "s1stema monelano"
'
No entanto, a Le1 n" 4.595, de 31-12-1964, determina que cabe ao Conselho Monetáno Nacional
•errabelecer condições para que o Banco Cenbal do
Brasd emota papel-moeda ( ..) nos tennos e lomdes

deconentes dessa Leo, bem corno as normas raguladoras do rneoo corculante. "Igualmente, cabe-lhe "determinar as caractenalleas geraos das cédulu e
moedas".
O refendo alo legal, arL 1O, IIICIIO I, define
como competência pnvaliva do Banco Cenlnll do
Brasd "emobr moeda-papel e ~ rnatüc:a. ,_
condçêles e l1rmtes autonzados pelo COiosalhO Monetáno Nacoonal"
Solicitada a anál.a de prqetos de leo origonll.nos da Cêmara dos Deputados de ogual teor, o Departamsnto de Maoo Circulante do Banco Cenbal,
em 14-6-1996, apresentou as seguintes a~egeç~~es,

a eo--

( ...) cl) o método de mpra aio .....,._

Na CAE foi dislrlluido ao Senador CarlOS Bezena,
que devolva.o o prccasndo em 15-10-1986, com pa. - r laWfável,

do à leitUra de cegos (ecllpOglllfiCO) 111m
aplicação lll"llllada, em,_ do~
rsduzodo número de cegos que coo•- e
lêem o sostema de escnla Bnlllle (111..,.. "11gnilico), segundo l'llonnaçãD do Neder".llilodache Bank. onabllloçlo pocx- no •
NOJv;manto de oac:o.- que ~ .....&111 lllilln do

roa forma de subsbtutlvo.

Na ....,. data. no entanto, era lodo na I8UIIIiio
da CAS,IIIqiiSIIIII800 do autor do PLS rf' 1041'98, aoltcotando d....,_ do piiAICSr da CAS, em razão do
esgolamenta do prazo pano p1o!eumau1o do .-.o.
lnclu1do na Ordem do Doa, o Requenmento rf' 972,
de 1986, foo apiOVado , . IM8nl8 data.
Encamnhado à CAE, o PLS n" 104196 foo dosmbuodo, novamente, ao Sanador Carloa Bezena.
que apr antou ~favorável, na forma de subsbtubVO. Em 17-12-1996, o Sanador Solva Jllnior- desognado ralalor do PLS rf' 202196 - raque,. a tnunotaçAo conjunta do PLS rf' 202196, que lora ~
lado em 12-9-1996, com o PlS n" 104196
lncluldo na ordem do cfoa, o Raquenmanlo n"
1237/96 !ao aprovado, passando os dois pro]IIIOs a
tramotar em ~- Fonalmente, Iniciada a nova legoalalura, ambos os PLS foram dlslrilu!dos ao Senador Bano Varas. para ralalar, na eon-lo de Asaunlos Ecou6nicos.

111-DoVOID

o

PlS n" 202196 aprasanra madequaçiies do
ponto da VISta lécnK:o e legal ao ra!anr-sa especoficam8'11e ao padlio I1IOI1IIIáno vogante, o Real, e ao
doscnmonar a forma de coddicação e da ldenllfocação
das moeda& e cãdo 1Jas R a lia se que o arL 24, § 11
da let Maior delarm-: "No êmbdO da l8g rlaç#o
concomsnte, a CC1111p111611C18 da Unlio lomotar-118 à estabelecer nornas gerais", e o art. 22 trata da compe-
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cm:ulanlepordefa:a-., cor&AIIado o lnsbl'ulo Benjamm
Constant, no Rio de Janeiro, sobra o .._....

111M)

so de deliclet- IIISUIIis tnsdairos capacitados à leitura do Sllllana Bradle, , _ foi lnformado que no Brasol nio há ......... •
sobra o número de paaroea cegas, .-Ido
que, ABra lona eclucaciouais e OIIIRie, aquale
lnsbluto ubliza o lndoce de 0,5"11. da população, eslabelec:ido pala ONU.
2) Na oporiUnldade do laJIÇBII- do padllo
O Banco reafirmou O CCHI;piCAI..O
de reahzar soatemábca peeq.-a ~ ~- :llnuo ap(,moramenlo, ontroduzondo CIIIIICb&riebCae
rss as demaos e - . c:onlonne a seguir, vilando
apetfeçoer os cloapcln'- pano lllilunl de
cédulas por deficientes vo-aa que, em COIIIIIIO de
estabilidade ecoolllmoca, seriam ralooçador, em canseqiiêncoa da melhora do AIW8mentD do l1llliD cm::ulante 1'111C1011111:

Real,

....-.o

con.....,.....

e) em conbnUodade à pnüica inlraduzlda a partir do padlâo cruDBO (1990), . . cédulas de Cr$50.0110,00 (aligle Clnwa Caa-
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cudo) manteve a onserção de marcas tateos
produzidas em cak:Ografoa,
b) aumentou os algansmos de valor
(35mm de aftura), na parte da frente, de forma clara e contrastando com o fundo,
c) aplocou cores notiCias e doferencoadas
por valor;
cl) ompnrnu textos e valores e calcografia de expressM> relevo, com area adjacente
hvre de onformações, de maneora que também os dificoentes vosu&JS pudessem observá-los Assom, tanto as pessoa que enxergam quanto as pessoas cegas utolozam-se
da mesma unagem de ompressão;
e) cuidou para que as bordas supenor
e mlenor das cédulas estovessem dotadas
de boa tateabtlldade, de maneira que nunca
se perdesse muoto tempo para se achar a
área tátol. Na parte de coma e na parte de
baoxo foram colocados textos, em relevo
rnáxomo obtido pelo sostema de ompressão,
que vana em relação onversa ao volume de
cédulas produzodo, quer dozer, uma vez
atongldo o desej8Cio equolibno de demanda
de cédulas pelo metO corculante, pode-se
pnonzar a preOcupação com a qualidade do
mesmo.

Casa da Moeda do Brasil produzor sonaos entontados
por calcografia tlalho-doce) ou seJa, o mesmo processo hoje empregado para os elementos em altorelevo da cedula e, portanto, suscetoveos de percapção tatol; conquanto não tenha para o deficoente a
confoabolodade do relevo produzodo pelo método Braolle, o resuftado da ompresão calcográfoca pode oterecer alguma segurança para odentdocação (...); anda
assom, na expenêncoa recolhoda, temos constatado
que um número sogndocabvo de paoses vem adotando tal pratoca, em destaque para aqueles que possuem meoo corculante pouco amplo (Holanda Bélgoca
Suíça) população pequena, além de condoções técnoco-econõmocas para renovarem, rapodamente, o papel-moeda em corculação, sob condoções de estabolldade monetána 1 ).
Feotas essas consoderações e sendo o PLS
n• 202196 onvoável do ponto de viSta tácnoco, somos
pela sua reteoção
DIBnte do exposto, e considerando que dentro
do prazo regomental não forem apresentadas emendas ao PLS n• 104196, somos pela sua aprovação,
com moddoc:ações de redação para adequá-lo a urna
melhor recnoca legoslabVa e aos aros legais em vogar,
na fonna do seguinte:
I

EMENDA N• 1-CAE
(SUBSTITUTIVO)

3) Em síntese e de concluor que·

a) 08 processos de ompressão adota-

dos na fabncação de cédulas (offset, calcografia e bpografla) não são compabVets ao
duBJado emp18go somultãneo com o Braole,
s'
ra em que não há ll1las, mas delnoçães
de pontos vanadoe no papel, em tão pronunCiado relevo que pennlle ao cego reconhecer o contorno das marcas;
b) desconhece-se que algum fabncante de cédulas lenha utilozado, até ho]e, o soslema Bl'llllle, bem como método de omprasI

Sio acbpográfil:o.

desdEulho

4) Assm,
de 1994, o Banco Central do Bnlsol e a Casa a Moeda estão desenvolvendo estudos técnicos
refonnular as caracterísbcas geraos das moedas do Real em circulação,
com expec:taiJva de lançamento de uma nova familoa
em 1997, para, em seguida dar oniao às providênCias para subslrtuor gradatMUTIIInte as cédulas. •
Ccnonne o mesrm documento- SECREISUPAR
Doe. 9600617249- "objebvando facuftar algum auxilio para os deficoentes vosuaos, tem sido poesovel com
a tecnologiB e 08 18Cursos até aquo dosponoveos pela
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Dispõe IICibre a pnosença de marcaa
de identificação ~I entnt aa ca.-c:l8risti-

cas

ger~~la

das cédu•• de papel moeda

em circu~as:~G.

o Congresso Nacoonal decreta:
Art 1° As cédulas utolizadas como metO corculante nacoonaJ conterão man:a de ldentdicação tátil,
que possobilrte sua doscnmonaçio pelas pessoas portadoras de defiCiência viSUal.
Art. 2° Compete ao Banco Central do BniSII,
em confonnldade ao dosposto riB Lei 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, e nos leais concernentes, determonar as nonnas e procedimentos -.érios ao
compnmento desta lei.
Art 3" Esta leo entra em vogar na data de sua
publocação.
Sala da Comossão, 12 de maoo de t998. Francetino Pentlra, Presidente Eventual - Bani Veraa, Relator - Vlltlon Klelniiblng - Fap1rldlão
Amin- Pedra Piva- J08é Bill.-- Osmar Diu-

Jeffwrson ,.... -Coutinho .larga- BeiJo Parga'-181 Paiva - Ner suaaauna - l..8ura C8mpoa Joio Rocha - JCIIIé f'osla98.
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

OF ./CAE/19198
Brasiloa, 19 de ma1o de 1998

Senhor Presidente,
Nos termas do § :!!' do Art~go 91 do Regimento
Interno, cornuiiiCO a V. Exa. que esta ComiSSão

aprovou subsbtullvo olen!Cido ao ProJeto de L81 do
~. da 1198 que "dll!lil8 sobre a mclusio de códigos de Klantdicação tábl entre as caracterlsticaa geraiS das cédulas colocadas em cin:ulação
pelo Banco CenlraJ do Brasil", em reunião realizada
na presente data.
Alenclosamente, - Senador Pedro Plva. Presidente.

OF./CAE/20198
Brasília, 19 de 111BJO de 1998

Senhor Presidente,
Nos termas do § :!!' do Artigo 91 do Regimanlo
ln18m0, corft.IIIICO a V. Exa. que esta Com 'kl raJBiii:IU O PI'Ojelo de lei do Senado rf' 202, de 1996
que "eslabeleoa pact6as de c:onlecção e moedas
melfiiCBS que possilililem ldenlilicação por deliciao r
- VISUBIS", em IIIUfliio realizada em 12 do conenle
mãs.
Alanciosamenla, - Senador Pedro Plva, Presidente.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI N" 4.595- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

l*p6e . . . • Polftlca • - 1Mdtui9ÕBB llarAiiillw, BanCIIrtaa e Ciedllk'n
Crtll o Col.-lho Mo,... lo Nllcloo,.. e di
outras PIUJI.Inciaa.

L.EGISL.AçAo CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CON$TITUIÇÃO DA

REPÚBUCAFEDERA~ADOBRAS~
I

···-····M:-i"9i"õ";;;;J;;;;"j;~·;;;;;;;;;;:·;;;;;;;;:
rado de forma a pronloVar o desenvovlmenlo equdibrado do Pais e a aerw aos lnlaresaas da coleiMdade, será regulado em lei cornplemenlar, que dispolá,
lnCiusM!I, sobre:
I - a Blt'"'IOI"'nzaçáo,_..., pai& O fufiCICifiBrrlenl das IIISIibnções finance11as, BBSegUrado às IIISidllições bancáms olicllus e prMKias acesso a todos os Instrumentos do rnen:ado financetro bancáno, sendo ve-

::!97

dada a essas lnSIIIUIÇÕeS a partiCipação em atiVIdades não prev1stas na autonzação de que tiBia este
InciSO;

11 - autonzação e funcionamento dos estabeleCimentos de seguro, resseguro, pA!VIdêncoa e capllahzação, bem como do óiQão oficial fiSCalizador;
III - as condiÇÕes pare a partiCipação do capllal
estrangeiro nas IIIStiluiÇ6es a que se referem os lfiCIsos antenors, lerldo em VISta, especoalmenta:

B) OS Interesses n&CIOI1BIS;
b) os aooldos mtemBCIOnaiS;
IV - a organiZBção o funcionamento e as atnbuiÇ6es do Banco Central e demaiS 1nsbii.IIÇ6es flnancetres públiCas e pnvadas;
V - os requiSitos pare a designação de membros da di181Dna do Banoa Central e dei11IUs 111111Uções
financeiras, bem como seus 1mped1mentos após o
exereiao do cargo;
VI -a criaçio de fundo ou seguro, com o obJelivo de proteger a econorma popular, garenbndo
c:rédill:ls, aplicações e depósitos até detennmado
valor, vedada a partJCipBÇão de recuiSCIS da
União;
VIl - os cntános restritivos da tiiii1Sflrincia de
poupança de regtões com renda 1nfenor à média naaonaJ p&IB outras de 111BJ0r desenvolvimento;
VIII - o funCIOnamento das oooperabVas de
clácilo e os oaq~asitos PBIB que possam ter coo dr;6es
de ope1BCIOI1BIIdade e estruturação própnas das Instituições f1nance1ras.
§ 1• A auiDnZação a que se refeiii!TI os IIICISOS I e
11 seni 1negoaável e intransferível, permitida a llanslnlllllio do controle da pessoa JUrfdiCB blular, e concedida sem 6nus, na fonroa da lei do siSiemll financeiro I'IBCIOfllll, a pessoa jurídica CUjOS d1retores tenham capacidade técniCa e reputação Ilibada. e que
comprove c:apaadade eooolllnica compatível com o
en.,eendunento.
§ :!!' Os recursos financeiros relahvos a programas e projetes de caráter regiOnal, de responaatnlldade da Un1ão, serão depositados em
suas 1nst1tuições reg1onaiS de crédito e por elas
aplicados.
§ S" As taxas de JUro& reaiS, nelas IncluÍdas DO~ e quan•quer outres remunerações direta ou
indirelamente IBfendas à COIIC SST'kl de crédito, não
poderiio ser supenores a dOze por cento ao ano; a
cobrança BCifnB deste Hmrte será conceituada como
erma de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a le1 determinar.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expe-

diente hdo VIU à pMcaçãn
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sabnt a
mesa. oficiO que será lido pelo Sr. 1° Secretáno. em
SXetCICIO, Senador João Rocha.
~ lido O segUinte:

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMicos

OFJCAE/19198
19 de 1111110 de 1998

Senhor Pr&Sidente,
Nos termos do § 2" do alt. 91 do RegmeniD lntemo. comuniCO a V. Exa. que esta Comissio aptOvou subsblutivo oferaCido ao PTQJeto de L8o do Senado n" 104. de 1998 que "diap6e sobre a mclusia da
códigOS de id8l dilicação télil entre as caraclerialicea
gerai& das
coRadas em amdaçlo pelo
Banco Central do Braslr, em noun11o reafpec!e . .

cádl._

~data.

Alanaosamanle, Seuador Pedra PIVII, 1'-.
dente.

O SR. PRESIDEN'M (Geraldo Melo)- Com refartncia ao oficio que acabll de ..,. hdo, a PIWidlltCIB . . . .. _ ao Plllnáno que a Com alo da Aaun-

Econãnucos, ao apniCIBr tenn•naiJVIIII*Ite o
Pro)IIIO de La• do Senado n• 104, de 1998, conclUIU pela sua aprovaçAo na forma de um aubslduIIVO. Entretanto, o novo I8XID otaracido por ~
cio prornMt alleraç6ea na Lai n" 4.585, da
111114, norma eata que foi racepcionada pala
lltUIÇio de 1988 -..o lei c:mlplementer em virtude
de veraar aobra a estruturação do Sislllma F..,.
ceiro NaciOnal.
Tendo em vista a ~ oda'a116J81 do
Plan6Jio da Cua para apraciação de n-*ia da lei
carnpleoneutar, a PI8Sidllncia nocebe a deli ' o da

lc8

eo-

c--

corno

....-r tavorával

nos tennae de

siDIII!ubvo que . . , _ a COIIUiica que, a paltir

dellle

~.

-

a

a ,.,...,.. paaanli a bamltw c:orno

ficando.,...,....

c:on..,..._dar,
a Mala
C " - diaa lllals, a fim de 18C8ber eualdaa,

pmjeiD de

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕIIICOS
OF.JCAE/20198

Brasiha. 19 de mBIO de 1998
Senhor P111111dente,
Nos tannos do § 2" do Altigo 91 do Re!lmento
lntamo, comuniCO a V. Ex" que esta Camlssio I6JIII"
tau o PIOJIIIO de Le1 do Senado n" 202, de 1998 que
"alllabelace padrões da conracção e moedas rn.t61icas que posslblldem ldanlilicação por defaa~• v..
&UIUS". am reunião
em 12 do corrante mêL
AtanciOSaml!nte,- Senador Pedra Plva, p...,.

_.izada

Brasil~&.

eo- asio

MAIODEI9911

nos !elmOS do art. 235, 11, d, do Regmento lntamo.
cambinedo carn o 811. 4" da R_..çio ri' :rr. de
19115, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Soln a
- . ofiCio que -* lido pelo Sr. 1• Secnllino em
eDI'Cfclo, Senador Joio Rocha.
~ Ido o S811uinte:

dente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com ra-

hrinaa ao oficiO que acaba da sar lido, a PNIIIdlnaa comunica ao Plenário que, nos termos do 811. 91,
5§ 3" a 5", do R&~~meniD Interno do Senado Federal,
abnr-ea-á o prazo de anco dias
para .,.._.
ç8a da MCUI80, por um d6cirno da oomp MiçliJ da

a-

Casa. para que o Prqato da 1.81 do Senado rf' 202.
de 1998, CUIO p l l ' - r foi lido anta~, S8lll
apraaado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A PI&Sidlncia c:omunaa ao Plenáno que a U.. do S.Bido
aprovou, em ntllfllio reeuzwte no da 28 do CCIIIIIIB
...... o Raquenmento n" 2411. da 1998-M, da IIUIDIIa
do nobnt Senador Josaphal: Marinho, em que S. Ex"
solicita licenÇa para tratanwiiD da saúde, no periodo
da 29 a 31 do corranta mia.
ComuiiiCB, Blnda. que aprovou, Íla mesma raullllo, o RequanmeniD n" 248, da 1998-M, de IIUIIIria
do !alando Patlatraltar, _ . . do qual S.
BCJi.
cila lioençe. para tratar de . . . . . plllliculmaa.
nos tannos do 811. 43, 11, do Regina dO Interno. pelo
pafodo da 11 de JUnho a 28 da setembro do
ano, inclusive.
A PntllldlnCia adolalá as providênCias - úriu para a conwcaç1o do Suplente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hll oradoi&S inecrilae.
Por penNIIB carn o Senador Franoalino Penli111. coucedo a pelawa. por vinte minll!lls, ao Sr. S.
nador Joio Rocha.
O SR. JoAo ROCHA (PFL -TO. Pronuncill o
S8IIUinta diacunlo. Sem . - l o do ol&dor.) - Sr.
PntBidenta, Sr"s. e Ses. SeiiBdoi&S, trago a 8lla
C.. um ntgatro da fundemeutal ~ICia para
as Res!iiies Nocla, Nolclellta e Centro-Oeste do noe-

e.-

-••lia

se Pais.

do..-.

,.._..,um

fórum...,_ na sede
.,...... com a.,.. .. 4~· dos GcNaa...,_

Fai

MI •

168 da Blasllia, Goids

e

TCKaldiiB

e da

rwpnt-
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sentantes dos Govemos do Para e do Mato Grosso,
para d1scubr a Jetomada da construção da FeiTOYia
Norte-Sul.
Esse fórum foi uma 1niciativa das empresas
que ~m a Orgamzação Ja1me Câmara, através do Jornal de BlaDia, e tem como finalidade
cDnSCienlizar o nosso povo, a sociedade, sobre a mporlânaa da Fei1'0VI8 Norte-Sul como eiXO de integração naciOIIal. Nele, chegou-se à conclusão, pnmelro, de que a FemMB Norte-Sul é um ~ndt
mento de dimensão 1111C10118~ segundo, de que deve
ser cnade uma Frenle Pallamentar, no Congresso
N8C10nal, VIS8I1do transnubr à socii!Cfade brasileira,
aos Poderes constituídos de República, a lmporlãnCIB fundamental desse empreendimento.
O Jornal de Brasllla, corno mentor de 1déia e
do fórum, fez cm:utar lqe, em suas péginas, um aditonal inblulado "Norte-Sul, a retomada", que, por sua
relevAncia. passo a ler.

Fm da maldição que a paixão politica
mesquinha havia leito can- sobre a FemMa
Norte-Sul, um dos 111818 irnporlantes proJ8IoS
do desenvolvimento brasileiro.
E o Jornal de Bnl.nla quer jogar seu
prestigio a CIIIMICidade da jliOIIIOÇilo politica
raaunaição, certo da que nenhum
ouiJV ErvÇo comunitário am que se eqJenhe IBIIdani. tanto para O Cenlro-Oesta.

A ~rreição- ou como que~- da femMa Norta-Sul, que
Infames a, pnncipalrnanla, ~-- haviam solarrado
como prajalo nacional, deve ser saudada
com regozijo. Seu Sl!lnlficado llan&cenda o
111gionat, mas as presenças dos govemadoras de Brasllia, Goiás a Tocantlna, e de rep-antaa aUIDrizados dos G - de
Mato G1011110, Maranhão a Pai*, ontem. na
rauniio pi8llrilar prlllmVida por esta jornal,
que . . linlas gaognlficas da inlkllncia dlrela da Norte-Sul (por onda passario . . .
cujos ramais Sido intarlgadas)
a fanovia como liam
lundamantal
seus progl8IIIIIS de daaennun c:lass"
a:idall!w,

a:=·

vohri':~se

lembnun que a femMa Norte-Sul, nc·
do GcMimo Samey, foi atropelada por u
campanha de lllalado:êiiCIIl,
de puro pra:DIC6IIo, a que se agtagaram
derúncias de escAndalos (que nlo comjliDmatlam o prajalo, mullo ~ a idéia de 1t-
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gação femMána) e que temunaram por tornar maldita a sua construção.
A paucão pollliCB que alimentava as Infâmias e o denunc1smo que se abateu sobre
a Norte-Sul parecem estar afastados, enquanto um s11ênao descrente esconda o trabalho pe.-tente, qualificado e s6rio com
que a Vatec Engenhana, uma empresa púbJICB, mantém, devagar e sempre, o avanço
doa tnlhos entre as Cidades da lmpe~abu: e
Estlello, no Maranhão. (Até agora s6 foi
completado o trecho entre Aça11Andia e Imperatriz).
POIS bem, com todo O peso da Organização Jmme Câmara - o complexo de 17
empresas que constrtu1 a maior rede de comumcação, JOIIIIIIS, rádios e estações de TV
do Centro-Oeste - está desfraldando a bandeira da retomada da Fei'I'OVIII Norte SuL
É um gesto de coragem, um desalio à
pusilan11111dade, uma ousada il-wa por
ITISIO da qual o JorMI de Bradla quer resgatar a 11111111118 diVIda que tem para com a
SOCI8dada brasileira.
Exon:lzadas as susP811BS rnaléwlaa e
as denúncias, que Jé nlo valem mais a pana
ãiSCUIIr, que levavam os ., 11 iiiBIIIIInla
caute1a11os e os covardes haf!ib~a• a anpadlram, por açio e onssão, o racanhecinl8flto
da .-idade da grande obra, vamos à
rua, todos JUntos. Este JOm&lassume a con-

vocação.
Eslá proc:larnada a -..naição do
prajelo da Ferrovia Norta-Sul.
É encenado aAm o edrtorial, que lemos para
que conste doa Anais desta Casa.
Sr. PI8Sidanla, quero reportar-me amda a um
assunlll de fundarnanlal 1mpor1Ancia para o nosso
Pais: o Incentivo ao desenvolvimento cierdico a lachlll6gLo do Bnlsil.
"Penso, logo existo". Es1a frase célebre de
Ren6 Descartas pode muito bem servir de .......
para a civtlizaçio do sdculo XXI. ~. e01.:--r,
deter a informação e o saber sio as portas palas
quaiS mdNiduos e aociadades terio de ~ para
entraram no próximo milinlo em conãiÇiles de se nnporam num pia.- onda CXIII'IjlillênC e agilidade

salão prem.-lfliiiOIIantes de sucesso.
Que nlo se enganam os gestoras de hora: o
mundo que se afigura no horizonte próximo do ano
2001 senl donvnado por aqueles que dalllm o saber
c181llllico e tecuol6gK:o.
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•- a r.assa constatação na...~ Ass1m se passa desde as
I••• .Jru•'-'S ..:la lnJ ••-.&.niUaaa Os povos que alcanÇa.... n .r.a1or CldSenvolvunanto aentifk:O-tecnológiCO
.uma dete1 m1nada epoca dominaram. siSternatK:a..
.nent& seus contemporâneos. Assim f01 no te~
Jos eg1pc10s, dos persas. dos g111g05 e dos rome·•os ua Anl1gwdade. Asslrn IOJ com os i~nos es1>anhol, bntãniCO e russo, em te~ ITliiiS - - -

1\ss•n e agora,

e01n

a

flag~ante

dominação estadu·

11dense r.essas últunos 50 anos.
Ale o 1mc1o aos anos 1800, periodo em que as
•~mu.r.ICd.coes eram Ud1celS e as diStAncias eram pa•o~amente
a pe ou em lombo de annnaia.
-tS llarre•ra~ da natu1eza podl8m pruteger os fracos
.lo~ ma1s 1...nes ~lo mundo sem fronteiiBS deste final

,...,lC,das

.:lo seculo XX, b.> o saber e capaz de proteger os po·oo~ da sul>ll'llooSão ou do aruqu11amento.
Ooounar a aênc1a e a tecnologia que dela dana '"·
um unperabw pano as naç6ea que qu-''"'" onant..r-se soberanas e autodetennil'llldaa. Às
demaiS r&iotõora. SOin&nte, o camnho da sei'VIdloque daloorao ãS .:~~aves dos coiras do COII'-aleniD.
So4s " S1s. Soanadores, pode paJ8CIII' a V. Ex"s
.;ue c.u estBJo< f'llll8lldo um quadro com 1mtas negras
am excesso. Uostana mudo que assim loase. Eslau,
::ontudo, maiS do que convellCido da verdade ~
10SSO futuro. r Ião hawrã espaço para um 8lull nJepen.j&me " autodetann1nedo se ele não IMir
.cesso ao s..Dolr maas aluaiiZIIdo.
<>• Pres1.:1anta, creiO que é c6modo pera os fra.
"b .Jd , ., •rade e da esp1nto apregoar que basta ser
~suano das tecnologias desenvolvtdas pelaa outnl8,
.orno se fosse poss1vel VMII' e progAIIIir lls co.-.
jo II&IOI'ÇO alheiO e permanecer, asun. na crillla do
o>IO!Ires&O- Pode ser verdade por um certo~.
;nas nio " se1a por todo o tempo. Em algum mo.nento. os povo& sanguessugas hcarilo à bana do
.:>ammho doi hlstóna.
É como a mâluma da celebre hiSiória inlanlil da
oJSllnha que 1.1uena IIJuda pa1a !azar um bolo. ,..,_
guém '<UIS bJudã-la no lrabaJho de labricar O bolo,
mas lados qlllsenun comê-lo depOis de pnxm. A&Sim agem os aproveitadoras. Conludo, não '-rã
:spaço para n89ÕBS Indolentes que se pndandlun
apenas rapaces A essas estã, desde já. ........00
> lugar de servas das nações poderosas no saber.
AomaS Ja r.lOrte, bombas fataiS, todo ar< enal so seMia como pano de fundo pera a domlla·
~ c~emllica e UICilOioglca. Não nos Iludamos: a capacidade de produzir novos con."'eca1., dDB 6 qua sa
tomou lator detemunante na diSinbuiÇáo aluai do po-

t"'""
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der econ6miCO mundl81. E falor dominante e permanecerá como tal ao longo do próximo mllêniO.
S..... e Sra. Senadores, estalamos atentos a VI·
1111antes pa1a nio nos deoaumos engolir pelo p_..
so de centraiiZIIÇão da Clància em uns poucos paises. Tal mecarusmo 6 um poderoso lator de 8111111rnento de tensões ~ e SOCIIUS que dillcultam o processo de paz mundial e dasestabi&ze as
""ações lfllemEICIOnBIBSe, entra os que ma ouvem, ainda pen...m
alguns c:clbcos a raspado do que alinno, ~~
um argumento delindMI em fiMir do meu Vllllcino.
Da desC obel1a da roda 11 sua a8110a"Çio com
una máquina de traçio rnec:ênica 1mpuls10118de. pelo
vapor pasearam-se 5000 anos. Ou- lodo tempo, o honan depeudeu da traçAo anmal a sua
..........de de deslocllmaniO nunca u~tn~..., r "' os
30 qudOrnelros por hora. Desde o inicio do a6culo
XIX. quando Stephan8on construiu a ~ locomotiva, at6 hoJe, paaaram48 apanaa 170 • o

homem pi é capaz de navegar no IIIIP8ÇO a iillllociliadea que supe~Bm os 200.0110 quilllmabos por honL
TodaVIa. se da roda a da traçlo ~IDeia a humanidade se benalicla, a IIICIIOiog18 aapacial é, ainda, pmdulo e ballllffcio de alguiMs poucas naplas.
Nilo é ainda sulk:ianiB? Amllam ... erdiD. os
giganlelcos pmg.- da madlciua e do COI•ata
aandllno aéculo, pmclpUnantla após as 1118'ras; a deecObelte dos BJd "'III cCll a a ela\ ;ln de.
VIda m6dia da populaçlo IIUidlal em· rnaJB de trinta
anos em pouco 111818 de um aéculo. As rnaJ8 - .
ta& deM: berlatl da Elialogla, Gall6tica e Madkae
peill-11 pr-. que o homem alcançanl .... - pactellva de VIda de 200 . . - em lllluro niD mui1o

ramoto.
Sr. P.-.tan~a, se anla l8llfaSse ai!Pna dúvida sobnl o papal crucial que di II Qlllllha o ..........
do ~ pana o IIUido modamo. ~
olhar pana o a111111 perfil da cllstrilluÇio das a: ..,..
la& e da gar ;• da COIIhecimadDB . . . . CIB
peq. do nulllo. Oa Ea!ados Unidos, a lo~gla~Ma. a

Alemanha, a F~B~ÇB. o...,.,_ o CanacM a o_...,.
to dos IIII'- que ClllqiWiham a 111111nta Unllo Soviética respondiam, ao final da década de
por
67'llo da praduçlo C*llllica • tec:nal6gica do planeta.
Se .-.mos bem pala a llllla. dos palsee, que desse selaiD gn1110 8lllio anco dos sete corqJOnentes do chamado Grupo dos
países mais ncos do mundo. Se oe-nas e01n uma lupa. . . apurada, -•uos que os Ea!edos Unidos. -lho.
pradt-.. 35'11. do qua a lui811K1ade gara em todos
os novos corthacimeniOS. Nio é poi8, sem razio,

ao.
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......

-- ..........

.-.-·~---.__

::: ·: -:-: ....a.s. ,:; .... as

~

-:cr·-:;:,arar 'l!SII!S ;""R.cão s. :::;c.,...e. c.a '""lil:lQL'Cé:.ae r.a co.::-acão c.c sea.: xoer. -as :"009mos c:.fum:~r. sem
'TM!a'l ce ~UI''C;::~. =IU:t! -::eu -=o-:::1er ct r•.!n:o sucenor

-::)ns&aC!5,cla.:o •:. :Jas::;;--· -:- ;,,;- .~ ·:. saã::er t::ão •:'1comensurave:s .s ~:.::as ::~a-c~ss-"5;.3 .acnológrcas
são ~:iíce1s c.9 :s.~:a·1a· ::=.c.s : ... a ~tt::. ol"3 do c:-:r
~esso.

C como hca O'J '9Ste. o aras.• 1esse cornp1e:co.
agdado e extra...-.an1n'!e r:c~ostrt:r'O !!f""'ei'SO ao de.,j,&nvol\.ln.ento ""...-. nc:..: =cnoJógl~?
Nossos probl':!rn~~
-x!lo n•vel de escolandade de nossa
E.l<;ua'lto nos pao~as maos desenvolondos a o!SCCia~aaae media goll!
"a redar aos 12 anas, na B:asd estamOs lange "" alcançar a metade diiiSO Não conseguimos, a&&lm.
!ler&r ma&&a cnbca 1'81'8 uabalhar a saber na grande

...,..,9Ç8111

l=·''""'"ção.

miiiOI1Il

de nossa popolação. Essa sllllação gera

oJn'B dosmrção que ddicuHa aonda maod a solução do

:>rablema edUCBCIOolal no Poií&.
Povos ognorantas e pouco .Jesenuotondos têm
grandes populações JO"er.s em função de súas oiltas
-axas de natalidade As nações maos avançadas,
.;antudo, lá apranderaon a conlrokar seu Cni&Cifi'H!nlo
'VJP'IIaaonal. O rasultlklo é que os ft1IUS pobres é
=1118 têm a 1'1111101 quanhdada de JOIIIIros a edoJCar,
sem dispor, todavia, dos l118lS racentes avanços da
:ecnalogla e da Clênca, controlados, que siO, pelos
desenvOlVidos.
A asse fato agoJ.u.,..se ,,
fenõ;neno de
JUS os peías de. P.ro ~4u11do são importadores
ela céoeboos É c<~~ num as paiaas r.-.enos rapantados
suas melhores cabeças para estudos de
alta qualificação nos Estados Unidos ou na Europa.
i:m lá chegando, os centros nos qoJ8IS lnlbalham
oonbalarn-nos para la ficansm Assm, os palses de
"ngern perdem sua melhor r.1ão-de-obra e all'lda
::antribuem para aumentar a delasagern entre o Pnmeao Mundo e eles ...s~.
Essa cenério vale também para o Brasil. Vosi·ando os melharM centros de pesqu.a nos Estados
Unidos e na Europa é fraqilente encontrarmos brasoletiOB emra os prinr:rpars peaquosador8s. Isso coloca
para nossa P a í s ; E q cruaal do aumento da
qualidade e a e
da nossa pás-graduação.
estabelecer clarameme uma politica de
desenvolvimento ·
foco e IIICnológoco que S8IB
enl8ndlda e aceda não só pela chamada comumaade eapeaaiWJda, mas par Ioda a soaadade.
Essa questão e tiD ornportante quanto dar condoç:ões de trabalho aos nOS&OB Cl&nbstas e pesquosa'1IIIIS

cu'""'"

.....,...,m

o-mos

dorea, para evitar que e~~~~grem.
Um prqeto de desenvolvimento socoal só dá ..,_
sultados se é consentido pela socreclade, que nele

O Sras;l, ~ssar ~s ..... :::: c ctcç""Ssso c':.!'e faz
d& :.aSO~ISS r..;:~ ;:..-:::s '::::' ""; !WJ. r:::r.da tem
um I.JilQO cafi',nr.o ~ .:.ar::.::-c· ::: QP.""'..:~T.ar-se,
i10 ca.r."lCO

nessa seara. -os Ja ·sas ,..-: .=~-- a•;-:- ~ .. •Jnao. ~~u
.:~mos algo ar. ·-::-i'io -'!:: r ...,
:: ~.--:·}'CE ::aurtfficcs
;HJbllce.dos

n~

.JOr e::emÇ"''

- '"".., :..,.., :.e.r-~co

,.,.~

;::=ac:os l.'.11dcs,

... · ....... : - ... ..,::.,.~
.:. • .s. -·-.=
- :c~ a:.

·:=~=-r,:-·-:-

Outra (iu&stã.:; i_
a~us.l
daS Llill'.'ersld.;:dc.: u:l~--:- ~ -- :.:~•., ..:m':.s·
;ão naste mc.manto tv- .a s...
- ~i -:-: .. :. C.:l..!:s,
.:onGISie r.:J fato de ... er Jd&ta:
. ..: ,,_,s ,, z::t!.. :;5'3S
tJÚbbcas fedaraJS e ã.lgu.nas • te: -.ts c l.:::a: -::-de
;e produz a quase totalidadb d::!. · ... ~Qld!:S. no ~:o::.:!n.
~I'S'."à

Até

o começo desta década. 1d.: -,rriCEa."'Bm-!6 '":Jica

:le I 00 insbluoyões de pesql.oss 10 Brasol C=:~~:::s.
as dez rnars proclutr'las são um ln:odades publ'<:<::;
de São Paulo, Rio de .1ane1ro ~lonas Ger&ls. "ia
Grande do Sul, Pernamt:.uco e Brasoloa
Essa dostnbuição espaaa! das in..1duç5as c ~r
mote vari1icar que ocone, dentro do Bras~. o meE-.o
len6meno que ocorre no mundo C':miD um tod::: -,
nas ragK5es msrs desenvc.~ndas r,ue se concent::::-n
os rnaooras e melhores centros de pesqu.a. Se rilo
hou••r uma !':>litlca pública cta.-a rla rilequdibrio rl~~
sa dostrrbuoção, a tandêncra é que el" se acentuo. .
Fazer coênclll e tecn.>logoa r.ão é algo qu; .,
men:ado regule par so só. Há que hB"•er por 1rás '"""
piOI8Io de nação. ae desenvoMr:lilnto, de corr.~.J
ção de um certo tipo de sacredade para que se t:-:>Ssa falar em politicas de CiênCia e te::nologiL
O SI'. t..Jro Campos (Bicoo!PT- DF)- Pernllla-me V. Ex" um aparte?

O SR. J0Ao ROCHA (i>Fl- TO) -Ouça V Ex"

com mudO prazar, Senador
O SI'. l.auro Campos {BicCOIPT - DF) - Nobre
Sanador João Racha. quero .na congrawlar cem V. Ex"
par estar trazendo a esta casa temas da tanta o::llevincia. Mas elevo confessar que aquele que me za!\Sibiliza mais é tUSiamente o rafe"'nte à questAa ::as
unrveosKiades bra&llelra&, que chegaram a tal p::nto
de degradação que obngaram os proleuoras a .,,_
Irar nessa prolongada greve. tlão ha qualquer o~.o
da de que a defasagem de salános se soma a
séne de outras lormas de destruição e sucateamr.r,to das unMtosldades, pnnc1palrnente elas unMHSI.:''<des federaiS, o que •1ai beneficiar e aumentar a r:-

,,.,e.

:u

t1 _ t''õ 1 ••utvers•:l'ldes paUICl.:tares, tão ptospes. e ·~t•c:!- , .. , lorrrn a 111dústua do !:acer. ReaJmente.
.an!=o 'I''C v.~ .. ·,....,,,, tc·fa u aazão co enfabzar a ne!s~•·'cKt"'! na pre:~ença d:J Estado, das L!'mversldaes e •jiE' nr ...;uat"''" pnvada no processo de mcrernan) d-.: r· 1'-lutSa " de ·.lese'lVOI.,urrer'fo n:J Pais. Nos
_stc·J-:- l.!mdas, !!!!% :las rt'CUr::Jc que são dedica·
~S ioo; •tovrd'!1eS rle pesquiSa e dasenvolvunanlo
ia farmondcs pela E!llada, em ••m país em qua a
• ::cnarn•~ dP. mert:llda alrnna sgr saberal"'e. Na Brarl, p91a -.,"11T~M. vem"'l qua exrsta um comPleto
eso.ez _, J'Sto I' "'lbtema .1! as 1 mversJda~ea não con'lguern r~nr· !ll9q•.•er Peus .,rcaJcos s c!Jsolatos
qu•r•rr'!n~ ''ara temMnar, gostana de lembrar
!IIII .. l!lt'"osta aler.,~rda p!!P.! G•rverna eetabalace
:obra'! t!'! r "P'J"'Çii!l •alanal. i I'> PnlaniO. 'lquelas
rofnsorDS ·~Ui~!- l!!"ti.O em mÍ("'I') de C2R81R!!. não re-':Sbelll!lll nada da acréscnna. apesar das 49% de

':'f!"das p-.1Bnl'19
'!
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wm--...:tr.. ,., 'lawmo da PI"'Srd!ln-

FHC. 017!!'11 ork1s '1U9

~

nlrJabva ""b'lllllar as

"""-mes a faz~ rur&'> de mestP-da e dautora1o. Na AY!IP'!oda, o 'IUe VIII acontecar, lenda em VIS·
'" a r.,..•J!:"to
vencJrll'!nlos para as eahlgOI ias
'1ICII!IIis, é q1.1• rWnguém m'lils va1 querer • r ptofe•or
,......,..lbforra, enlranranda anos " arras rras nlwts inr.,.;s qll'! estlla complelllmenlll dasguan'IICidas das
"""'SIÇÕ'!S rl!IVI'Ias. Murto nbngada

..-....s

') ""· .lf''\0 ROCI L'\ IPA. - TOl - '!errada•

. r.:.rm C:>P'I'DS, agradeca a AI!- de V. E::", pnnlel-

_, comue 'l<lm carrh!lcrrneniO <la cal8dra; segunda.
:orqun <:oiMV8 eam " vrd8 unrvarsrtéria e 4 ••m bn'hanl" .,,.,._,. urll'.,...itlna Atoelrnente, a aparte
,., V E:-- ...... _,.IIB multo e!l meu pranur.....-.

Sr. Prawdarta,

s.-.. e Srs. Sanada,-es, -

aadida. randa rnriras """"""'gens e.a Mrnrstro da
Cilncra ~ Tacnalagra, Dr. José Israel Vargas. Cienque é, tem realizada um trabalra louvável da inOIMI..,Io ilr ~ na Pais, rncenlivando allvida·
o:!as t1a o"'amsmoa ~ rrqrarbUIIIIS ,__
sas áreas; ':ais cama. r.ona alta Nacranal da 0..."IDivrmanlo Cialllliw a Tacnalõgrc:o - CNPq, Funda;:Ao Centro T..aralóg1ca DIUII a lnlurmálica e lnablulo
~ de P'!Sallrsas E!!PBC1BIS, antre tantos outros Drg&ni'!mcR.

Em 1~r; a Mrnl!lléria de Crilncra e Tecnologia
•Jitr.!pB!!!!ou ~ •nan-.:1 histórica c.'!! 1% da PIB em rn·
<e~~M rentos '" <>!r= ·~b Pais em estudas aenlilrcas e
~-ec-"'=lt.::' ... ':...
.,~g

· ......;-r

':'3;-"' "nVS!:'bdCS, "lpi'OXIm&da.mente,
--:c::":':! ::'ll!ê:!='.

-~ :.::-~-==~
~as!c.e

~·-r- 3

E'.D9"1~r ::'se=~

Um -:-::I1Siderz.vel C'l2nÇ:)

-:.o -r-:1c -'91!:'':

~~

.::e.:::es

~':!""..zda.

c:.~c•=cc :!'

quenao

~5

o:nvac!o ere.m ce

. J,rr., •.:·o ~rc":l~.o"to nac~.

Segundo o q:.re se sebe. "'" 1998, ·l Mrnrstrc
José Israel Vargas c.Jnllnuarc e~ecul&lld:J as metas
do PPI\- Plan? Fluilarual de i\ 1rV,....!a.Jes pretendefr..
da alrngrr, ~m 19'ol~. a patt:nrar de I ,5% ·Ja PIB en1
d1spênd1os nesses s9tores fundem e• rtaiS ao cresci·

nen!o sus!enl!ld:r c:- Fars - •.rên~·~ e tw.:nalogla.
Uma ~erre de pi'OJE'IOS 11!1 á c'Onlll•urdada para
'IIOdemrze.r e arllCher !' rnll"\ es!rutura r111Cl0f111l da
pasqUIS88 Cll!lllrlrc:as e '-'<Jiagrcas, " exemplo da
Pranax - Programa l'llacranal de ApcHa aos 1~6claae
de Excelincra. que conllnuara IPP8SS8nda racursos
Já contratadas 11ara ;7 p1'0)81as - am pnrneva fase ""valar de RS 01.2 nrd'r6es pRA n•Jl'lra arras. Pare
e segL•nda t~.se. em 85 Pl't'letos da maJs alta mporlãncla serão gasla•
82 mrlhões. Ern rnaadaB da
1998, a Mnstona lançará a ,,.,,::.,na '>ditai para a
:onlrataçãa de novas p10)81as, tambÃrn para um penada de quatro anos. lnvesbrnento!' vullosaa Jli es•ão sen-::'o f.!rfrl"" nuanta à edt'"'!!"':3"' #i dt""'blncia, via

ns

Internet. t..:::m " u•c;t-=-IPçr ... ·til! nt•rtl""~roses bd:JBolecas
vrrtuars.
Pela pnmetta vo>z. o B"'•d '!Stará eo~••rdo
rgual êniase à crêllC'ra e à tecnr!Dgl'l lôrn vériDa programas e recursos petbnentaS ao desenvot•imeniD
aetares, as empresas rnvP..das eslllllo rnr::lurdas, '!1111 parco!n& com a Gov-rna Federal.
Sr. PI'BSldanta. eu podena rne alongar ordalinio:lamente •abra esse lama cruc:rcl ;"31& nossa deslrlra
enquanto Nação rrr.trper rdanta '! PabenmR. Nilo a
IIIIM, paos contra na capacrda<le !le nossas palftlcos
da en'lel'garem a rmpartAncla dl' matéria a de tranelarrné-la em debat" nacranal, IT''lbilizanda, ania
maiS, lllllhiUrç69s, gnJ1'98 saaais e tac!a a cidadanill.
enfim, pe.ra qua se dl"canbnurdade e ~

êrs ..-s da Mmishirio da Crincra'" TIICI~ ,..
padantas qua são a urna verdadeira politica da de-.wa~yrmen~o crantllica a tacnal6gKo na BI'IIIIIL

e - eções gcMHrlliii18TII são afali-lllt
necessárun, pais quest0ee ramo a

ser:~

da NOI I 1

la, a pnrdulivrdRde agrfcala., a rndúslna elebllnic11, a
aprovallarnanla dos recursos rrall•raiS, a o1odnçllo
da medicarnenlos, a peeqursa '!m ciência de t . .
esláo na expactaiMI de que a rais sa 11f1111118 na
busca da saluçiias urge.-. I
padamae, palllllllo, postergar a rmptantação de um ver.ladarro IJI"'MM
brasileiro de crêncla e 1ec1 ralagra. se quiSIIrrnas aar
um Pais que peee no canana ml!r>rlrel r:to mrNinia qua
se •n•Cia.

ao

O SR. PR'31DEHTE (Geraldo IMID) - O Senhor 1-'r...,raent" 1a "'"Pl!blo~a armou ao eong,_
lllac•anal " .Aecrda f'rov scn::. ~ 1 .5.."$-9, adalada
'!m 2~ ae ma10 ~e ~998 ~ ~J~h::;de no tfia 22 do
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mesmo mãs e ano, que "Dospõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Neaonal e do Instituto
Nacronal do Seguro Social - INSS, a ubiiZação de
Títulos da DíVIda PIÓI>hca, de responsabilidade do
Tesouro Naaonal, na quitaÇão de déiHios com o
INSS, altera disposlllvos das leiS n"s 8.036, de 11
de ma10 de 1990, e 8.212, de 24 de julhO de 1991, e
dá outras prcmdênciiiS".
De acordo com as rndiC&Çiies das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do an. 2" da Resolução
n°1/89-CN, hca assnn constitUída a Comissão Mrsta
mcumblda de emdrr parecer sobre a mat6na:
SENADORES

TJtu-..
PFl.

FI"IIIICIIIIno Pereira
Gillerto Mrranda
PMDB

Gerson Camata

Jader Barbelho
Nabor Jú1110r

Carlos Bezena
PSDB

Osrnar OIIIS

Carlos Wilson
Bloco OposiÇão (PTIPDTIPSSIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebasbiio Rocha

PPB
~.amar CUintanrlha

Epdacio Cafeteira

DEPUTADOS
Titula....

Suplentn
PFL

Saulo Ouerroz
JameMalbns

Magno Bacelar
LuiZ Braga

PSDB
Roberto Rocha
B. Sá
Welson Gaspanm
EziciiO Pinheiro
Bloco (PMDBIPRONA)
Peulo LusloSa
Mauro Lopes
Bloco (PTIPDTIPC do B
Uan:elo Déda
Fernando Feno
PPB

Celso Ruaomano

Osrnar Leilão

De acordo com a Resoluçio n" 1, de 19119-CN,
fiCa eslmbelecldo o segumte c:alendério para a trami-

tação da maténa:

Dlll29-5-98~
- - da CoiTIISSão MISta
da Conusaão Mrsta

OIB 1"-6-118 Ate 27-5-98 -

O SR. PRESIDENTE (Ge·~ldo :.naln)- "lerP •~ri.
a delnda oomurucação à Câl•lllra .y,.; C'aputaot:>•
O SR. PRESIDENTE (Geralo:lo Melo) - Ta"' •
palavra O emll\8nte Senador la•J!O C~rnp<'S
O SR. LAURO CAMPOS (Bioc01PT - IJF. Pro·
nuf'ICia o segwnte diSCurso S'!m tov1qão do or:~dor.}
- EJcmll Sr. Presidente. s..-s "=' Srs Senadoras. tiUCIO
pedrndo desculpas àqueles QU'! me !•ou•l!!ram po~ra
este plenáno para curnpnr as palavr'!S de campanh2
- nunca promessas, porque nuno:a prorneh nada -,
que eram as que sempre prcolerr ao ir'rrgo de nmrha
vrda, na defesa rntransrgente do povo Drasrlerro, vrtr·
ma das agruras dO solnmento. da e><r.lusão, !la I!!Y-

ploração.
Suplenlas

Hugo Napoleão
Edoson Lobão
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para IIIC8blmento de
efMildas e para a
- Mista emdlr o parecer
sob111 a adrnsstbil"
Até 5-4HI8 - prazo final da Cor-ieaão MiBta
Até 20-6-118 - prazo no Congresso Naaonal

Neste momento em que o Presidente da Republica rec;onhece que se encontra n••m 1nfemo zoã~a~
cal, com menos de 30% na ultnna resqursa de oprnrão, peço desculpas para lazer e'<le P.to e nele rntroduzir a calma do pronuncramento 'tL•e 112', h~ poucos
dras, ao tomar posse riB cadena Bemardo Élos. da
AcademiB de L - do Noroesl'! de Mrlll!s, em Pa-

racatu.
Naquela ocasião, prometr aos meus con~pa
nherros que fana esta anotação e. "gora, então, liStou cumpnndo a promessa.
Quando a lembrança amiga e cannhOsa de
rlusttes colegas descobnu meu modesto nome para
fazer IIICidrr sobre ele a luz focal da escolha que o alçou à altura pnvrlegl&da em que se reune este sodalício, sentHne pequeno. desampamdO e 1á, drante
da drmensão da hOmenagem e do l>nlho ofuscante
da canmõnl& que hoje toma corpo
Sou um ser dual, andrdo por ambogiirdades,
por dúvrdas e pelas rncertezas que compõem as bases de meus frágeis e humanos alr.,..rces. D'!SIIfrados pelas arcunstâncras, agrndo e reagrndo drante
do mundo de que somos parte, pulsionados pelo rnoonformismo e pela angustiB que a cnse da socredade caprtalista fazem rntroJ81ar na coroscrêncra cnbca,
aprendo que aprender é conscientrzar-58 e que o desenvohmnento de nossa consciêncra social é o
acniscimo de esperanças angusb!lrrtes, que o prazer
do aprendiZado se mescla com a dureza de uma
realidade socrallriste e desesperada que se rncorpora e constrói a conscrãncra do mundo e da vida.
As dualrdades. as dúvrdas e ambrvalincras movem mrnha rnquiiiiUde, meu SP.r rnccntormado e rrrequreto dl&nle da rncompletude a ~as contrao..;;;.,.. <li!
nossa socredade.
Paracatu me hga à mrnha hrstóna -Je vrda, é
parte de mnha omog~'! ... porttor'o. " rrd!J'.le,
Paracatu. atuaiiZ8 e cnstahz9 =.s !J..a3es oass 3r.h;s de
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meu VIr a ser, de monha constante transfornlaçio
Paracatu é o elo que me prende ao passado, que
docemente me amarra a tradiÇão Sonto-me como se
fosse um domonuto Prometeu aconentado, casllgado
por ter roubado o togo dos ceus. para que, com ele,
o lnlbalho dos homens tundosse os onstrume,_ po-

tencoallzadotes da loiça de trabalho, de tranafomlação do mundo e de construção da ondepeo odêncoa e
da liberlaçio do '-'em. Se, por um lado, me piOS- · venero e bailO as cadeoas que me prendem ao
pesando, à tradçlo avoenga e ~. por 0111r0
lado raconheço que é o excomungado monte cnucaBIIUIO que trago poeso às mmhas costas que me for, _ o ponto de apooo que me pemute amP~ar as

ton;as de luta, o ImpUlso Vllal que conduz na donlçio
do ~ e da rebeldia, cuta expr
ão
, _ quente é a rabellão que se oncendea diante
das co.....- que nos prendem ao omobilillmo, ao
conservantismo reacoonéno, à ondderença diante
do drama e da dor que se aprofundem na SOCI8dade de nosso tempo A rebeldoa que é a rnandeetação da onquietação que mova o homem no procasso de construçAo da hoslóna se agoganta em II'IIPIIrabvo caleg6nco quando a VIda social se sente
lliii8IIÇ&da pela VIOIAncoa de que a YOrBCICiade aspollabva se vala para manter o domtnoo daS colllas,
do Cllpllal, do dlnlleoro sobre as paasou, sobre a
VIda socoaJ ....-.;B!Ia Saber an1e1 odar as foiÇ88 da
tradiÇão
da hadóna de P..-u as
lçiias da ln&VIIItbilodada da mudança ranovadcn. de
que só é -..a a leo do rnovomento segundo a qual
lUdo muda, é saber pcw:IOIIBr- Qanle da poaillvidada das llwosl'uon~ que BJCIIIIIIII a omp6am a negaçio. a ~ do conteúdo nagabVO que foi se
-.nUindo corno dejelo • rta ajé'MI ao longo de
urna are a que nlo poda~ nunca numa aoc:oedada ....,_ damoclática, soc:oa1men1e ; . . e
respailacba da VIda, da cUiura e das ......,_ do
'-'em com a raureza da que é parle.

-.tirar

As a . . ecan&nicas, po~~· •• e~'*',.._
ganlo 08 andnlja& da...._ .....,JÇIIas que sabiw~
-.n como elaa anlarlu!adoa de ce1a· a, da Whla
llanCCis • paiDurinhos, da lrlstrunwniiD8 juridico8 • raigooMIII da IDrlula a de opo
ão paalas a .,.ÇÇ de
aoplolaçlo, da 1111-.çlo dos doil•iiidos palas don•lldoras. Eric Foamrn, em seu louro Med7 à Lbelrlade II"IIIIIB que • oela\:1ies sndomasoqn ' nlo se
po : 11 srn ..,._ enlre Indivíduos, rroas en1n1 c:tas..
SOCICJS, quando urroa espezinha a OUIIa. axplola. reboa-

...

a w:a.etiscaae ...... :maclasaaduriil....

Sio torças do pa•ndo que clolnlnarn o
preaente que daVIIm aar superadas e que as cnsas
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soc:oaos desnudam O capolal egoosta, acumulado e
concentrado a ponto de os trezentos e cmqilanla e
011o homens II18JS ncos do mundo terem se apossado de nquezas aquovalente& às apropnadas de doiS
bilhões e meoo de seres humanos. qu- a metade
da humamdada. acabe por esmagar a I'OCMidade humana, por tomar rmposs1WII a continuidade do gano.
cíclio, a orngação do capotai apropnado, em glande
parte nllugoado na eapeculaçio penlul6na, abrigando a que "tudo que é sólido se desmanche no ar".
Ninguém quos abnr mio de um palmo de terra para
lazer a reforme dostnbubva das terras, rroas a cnM
ompõs sua viOlenta e omítil dostnbuoriio fundl6na ao
desvalofwlr a terra e os -ullados da produção
agropecuána. uma dasvalonzação de can:a da 70%.
A deusa grega da Jusbça dislnbubVa é a mesma deusa da deslrulção. Façamos. poos, a Juslça SOCIIII antes que a cr.e e a dasbwçio a laçam.
Escolhi Bernanlo Élis Flauly de Campoa Curado para paiiOnO da cadeira que agora ocupo na kademoa de Letras do ~ de Monas por ter com
sua obra e sua VIda grandes e profundas afio lidadas.
Nio sana diffcl encontrar na hosl6na cultural de Paracatu figu- admiréveos capazes da angrandacar o
Blllnto que hoje ocupo. De iniciO, é precoso repelir
o ~: a pnxlução cultural é muito ,.... rica e ampla do que a sua 111&1 ilea' çlo lilenlona. Os 11f1111D8
alrav6s dos quaos o homem mandesta sua inquialude rompem a cada rncxr..m 08 chchls ~ que
lenlllm oovarnzar OS padl6as da 81Cpl I io do homem como ser produtor de cultura. O mundo noodarno, sac1ento de encontrar emprego para as _ , . . .
dase~ a dasativ&das pelo cavr r ,., e
por sua lógica malàbca e desumana. transfonna
cada gasiD, cada iiJCjll 11110 da VIda huiiiMil em
uma puü sio. A dança, o CIUIID, a música. a gin6111ica, 8S llnguas B8llllngen8. a IMMagam. a lwtllçAo,
a fala e suas ooljlillfelçiias, a dacoraçio. a Nllljlil8çio, a rolimanlllçio, -=. se tranaformarn em obi*l
da llabalho da jliafi 1<- pnJpBnndos por BIP8I;..
..... mais treinado&: Sed. que o Dr. Joaqum Brochado, meu 110 11116, por • Alo urna figulll como
que relll8da da ,..,_, um peniCII'IIIIJ8R que a 1..1111ratura procura reiiiVWIIar, não tena escrilo com seu
sonho, com seu dasv8lo para com os doentes, com
seu sorriso balsAmíco. com seus passos dados por
essas estradas de chio, pelos carnnhos mpétvios
das geraos entrecruzndo& de pengos tani08, uma
obra da arte que o habilllal8 a ocupar por
o mau lugar, com maoores méfllos do que os que
aquo me conduziram? Quantos poetas panlaram em
-ba1Pa9"as mouaWhosas, em nodes de alegria e

-•iplo.
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1nsperações, suas cnações. seus versos, suas músicas? Quantos debates levaram para a desmemóna
que acompanha a produção cultural espontânea,
pensamentos, assertNas e fonnulações que merac:enam eterniZar-se? Que romance épiCO dana a VIda
de meu b1savõ e de seu pai, Antõmo e Alexandre Lol'elro Gomes, que, a frente de trezentos homens, saíram de Paracatu, em 1843, para fortalecer as tropas
de Duque de CaxiiiS, que estavam sendo denotadas
em Santa Luza, e com ele segu1ram para o RIO de
Jane1ro, onde o pa1 do meu b1sav6, Alexandre Lorelro Gomes, morreu vítima da febre bub6ntca.

Meu 1nnão Álvaro Campos, primogênrto, valeuse da precedêiiCIB neste Academra para balizar a
cadena que ocupa. AsSim, fiquei mposslb1lilado de
homenagear Carlos Campos, que too meu Mestre
ma10r, meu pai, meu Inspirador. Paracatu fo1 o berço
de murtos wltos, como Afonso Arinos de Mallo Franco, o valho autor de O Buntr Perdida; de Mana da
CoiiCIIIÇão Adjuto Bctelho, a nossa prima Dondona,
de sua filha B~anca, poete de 1a1a sens~bil1dade, e
tentos outras.
Não posao negar que me sinto orgulhoso e enVIIIdecldo por ser parte de uma saga, que, partindo
do outro lado do Alllhbc:o, de Portugal, dos Aço-.
da Espanha, fez de sua bússola o cheiro do ouro,
almentou-aa com suil1111ri mas que
tnlnsformou essa parte do mundo, ob!ebficou seu
trabalho, sua Inquietação nos produtos que compõem a cullu1a e a hlst6na das MINIS Gereis, inventou

r.m-.

expressões, fonnas de VIda, modos de organiZIIÇão

e de estruturação da soaedade.
Se um lado de mim se orgulha das raízes do
pe••edo, o outro lado de minha dualidade dellpoua
os pnvllégiOs fi os valo- que são ligados ll tradição, ll herança. naquilo que elas possam ~~~gnlficar a
frulçlo pregwçosa e mopelanla de bens, de riquezas, de allllus que não tenham sido obtidos com o
lnlbelho. Nascer não pode ser méniD algum. Pelo
slqlles e natural fala de ler niiiiCido, ninguém pode-

305

Iam a psiCOlogia e que. por 1sso, compõem os personagens que encenam os dramas que habitam a lderetu~a de M1nas Gera1s e de GOiás. Bernardo Élls é o
parte1ro de gente, de nossa ter~a, que renasce de
sua pena encantada; El1s e o escuttor que etemiZB.
na maténa dos aconti!Cimentos hiStóncos o acontecer que seriam efêmeros, passage1ros e fugazes se
não fossem t~abalhados no mánnore da g~andeza bfelária pelo bunl de sua sensibilidade. Bernardo Élis
eleva os fatos parbculares, os eposódios ocomdos no
Arral81 do Duro, a unNersaiKiade das relaçiies humanas, das relações polítiCaS de dominação, das relações JUrídiCaS de 1ustmcação e consagração de revottantes InJUStiças, que sãO ocorrêi'ICIBS diStendidas
até a VIOiãfiCIB da revolução, que escancara o sadomasoquiSITIO p-.rrte nas relações entre as classes
SOCIIIIS em luta.
Em seu conto A Enxada, Bernardo É11s como
que regiStra o nasc1mento do c:apdal, ao flagrar o
processo de transformação do mais SI....,._ Instrumento de trabalho - uma enxada - em VIOlento e lnvencível Instrumento de opressão SOCial, de exclusio do lnlbelhador, de sofnmento e de morte do pobre, do honesto Piano.

O drama do trabalhador para conquiStar a posse da enxada é, no parllcular, a lula uniVersal dos
lnlbelhadores dominados pelo capital excludente e
rapace.
Dado como pegamento de uma díVIda de seu
anbgo palrão ao delegado desalmado, Pano recebeu deste a !anda de plantar, com prazo curto e falai, algumas sacas de arroz. Com prazo fataL

Submisso, fiel aos senha~. Piano
niD linha uma enxada para traballar. O delegado,
desconfiado de que o negro fosse fujio, não quiS
confar-lhe o onstrumento de 118balho, a forma smples e embnonéria do capital - a enxada.

cula a conconêncla, desmoraliZa o maiC8do que
pAIIende esbmular. Quem nasce, na verdade, é nascido, na voz passiVB que o 1nglês expllcda: em inglês, nascer é be bom, ser pando, ser o objelo de
uma ação, Situa-se na voz passiva.

Plano, sem dinheiro e sem comida, embrenllclu-a por este mundão velho sem porfalra ll procura de uma eni!Bda emp1§tada. "Não pi'BCI88ve de
ser daquelas de duM hbras e maia", podia ser alguma encostada, aposentada, sem serventia pere
quem não tJvase com tar11a necessidade dela. como
era o caso de Piano. Pa1a o lavnldor negro, a enxada não ela um capdal, algo que servisse para conseguir uma boa colheita pa1a o patrão-delegado.

Bernardo EIIS é o produto mtaleclual e humano
da - . . geogiBfiB SOCial, das mesmas relaç6es
econõrmcas e de padrões culturaiS semelhantes.
compostas pelos Ingredientes h1stóncos que ambien-

Era maiS, mudo maiS do que ISto: era. maiS do
que um lnStrumanto de trabalho, uma arma capaz de
pennibr-lhe salvar a honra, cumpnr o comproi1IISSO
assumodo com o delegado descorlf1Bdo e feroz.

ria ter assegurado o

Pódio da nqueza, do poder, da

fama. A henmça desiguala as oportunidades, emas-
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S.pnano procurou pra tudo quanto era banda,
caçou com os amrgos, bateu na porta da lgn~~~~,
onde o pedre o MMOU para o sacnstão, que nio deu
a menor atenção ao pobre e desesperado Piano. Famlllo, rnaltrapdho, preocupava-se com a mulher,
que arrastava as duas pemas esquaadas e atrofiadas, e com seu filho surdo, mudo e abastado. "Eu
nio tenho, mas meu cunhado, que mono ali, na dobrada estrada, tam um bocado de enxadas. .;: certo que ele te arranJ& u.,.. véia emp•-*"·
Quando Sipnano ae aproxnnava da dila c:aaa salvadora, onde fllllllmente aiTIIIIIIlna a enxada. escutou o
tropel de dois CIMIIos e ae eo iiXJ8IDu de lado pma dar
0
gem CIMIIalros. Eles l8haanlm os - .
Sllllanun em ena dale. rnachucanun o inf1lllz, 11a as nãos e o lavaram arm stsd pma a cadaill; os
dois
por nando do seu palriio- o da-

••ladcs-.,

legado- dalar o "fu!ãa" a casbgé-lo - - - ·
A fome a o das npero creiiCIIIIn com o galopa
do tampo em diração ao pram falai.

Poano nunca foo fujão, nem malniiro. "Nio seo
adonde que Poano aprendeu tanto pnaceoto", ,__..
va dona Alicd, sua ex-patroa, de acordo com a lrasa
que abnl o conto.
Piano não saboa que naquela momerrto ele -

o BIBSII, rapella a hostóna geral da CiVilomçio bnlsilaora. Quando o antogo dono, Portugal, poataoldau alloniar a col6nia, o Bnlsol Sopnano 18ft de ~ 5
rnlhiles de lixas para a Inglaterra. Como os piiiiB e
avós de Plano, também o Brasollrabalha, tJablillw e
pega as diVidas que co_,.n e se agigenlam COINI

fantasmas - · vanoporos que chupam delicada, normal e onsentodemente o sangue de Piano,
digo, do Bnlsol.
Ali, naquela roça gooana, vizlnla em tudo_ da
geografia SOCial a de l'llllórle de ParacaiLI, a divida,
iBID é, o capotai, não na forma de enx.la. 111M na
lanha da
•••o enp88ti!IDJ. rnoaw
que o particular, o pobnl Pwno é apenas o parl&dor
ondivoc:lual da u.,.. hi816ria geral, ul'lhlerul, c1n1mé11aa

••16110.

Na nada da ~ éspera da findar o pram, PIMO,
nome que soblau do roubo de suas outras lebas,
que lhe deoram no babsmo - lalraS em deoo eaia para
um negro pobra, hoiiiiSio a l1lllpeilador da palavJa

a IIMHICÍvel.

dada -. o velho Sopriano - . . - II'AIIIa', - JIIIIIIIe doente. Pega dois sacos da .., .. - de erroz e sao pa111 o~ Sllm erurada. ...,ludo, ...,
nada. o tnlbalhador usa suas mãos como se foa8m
uma enxada. Fura com elas as covas onde aua .,.._
woação lança ... gr1oa de anoz. À medida que fura
o chia, e111e ..tola, lata, sangna e dallola a enorada

no .......,.,_ sob o lli;p818CLr Mal ' ••lliai~a; tal como
na Algeo iliiw. em 1880, e se rapele no Bnlll 11. no
mundo, deeode sampno dominadoa pelos banqueinw
• egoolas, os homarw da lei, os &o'dW:I • que vt.ram

ro:*Js conoldas e rotas.
o sangue cx.gulado man:a pelo chio o . . .

- . as

do eq1e11ho da pe1av1a dada, a lalra da um ho-

~~a~~ sério, hoi18111D e lnlbalhador. PIMo, por - ·
nio SM~~na pma P...tante da Repclblica, nio por
tudo que n1o lllbia. mas pelas qualctadas que o clfanlncoavam da um rraiiH.-, de um~. de
um IIDCiólogo do cinamo rw 111éno a iqlliiiCindlwll
- - o s dellmandoa do gcMIIIIO.
Oa doill IIOidados chegaram ao -.. rancho,
aasuatando aua mulher desvalida das pernM e
seu filho abastado. lnlounados, -ramo rumo
do campo, onde lutava a alucinação de Piano, que
,.. em seus tocos de mãos destruldas a n~luzenta
enxada da duas libras a meoa. A aiiiCinaçAo de
Poano enxergava o arroz pi crescido e verde, e
bnlw podena anlnlgar o ceraal para o seu pall'iodalagadc, quem sabe, pegar a tal dlwla, em CUJO
nome ala foo p
do das garras do llllbgO para as
do novo palrtio.
r

Como oconau no EQi1o, sob Saod P8Ciw e
-

•

1epe1e no Brasil e no mundo deBde .......
patos~ e agiolas: como • deu

donwoados

trazer -

Oldem e -

JUIIIÇe

..m-a disperaln ali-

_ , . _ seus fuziL o -..podo ecoa .patos
cenopos golnl8 a SIIUS hmenl8 jll não lllo CIIMdiw
pelo JIIIIID e comoiD SiplleoiD. JUSiiç&do pelea leie •

pelos--

Berrwldo ál nio pNCilerla - - - . . .
rneos. Sonwnl& A Enlfllllil- o suficiente .... .,.
vé-lo l
Boaaola a da Lalras, que ele deixou h6 pouco tenopa, ao adanlnlr a elernidede wrdad&ua • lllnc:ec.a..

Aclldeo••

Mas ele acrw.,.., ctrr li'lou• ..,_., oam a
pena outras psreoooagaoB, outras - - . anda o
dnune. das l'llaç l5ea IIOCialll per-. aguem o ...
nldo que se dasanvolve rroegocanwb conduzido por
sue pena certetra, filme e sanslval. pena Ni11111cM •

niCOilfoooooada, "sem paodar a ternura"

A palavra e a eçio. o veltlo e o trabalho praduzoram o homsm, onquliiiO, em paapélua
transfoo n oação. J - Crialo, Maamé, Buda. Conllicoo se utilizaram do podar do verbo pma ........ o
rnurodo, angindo e 8lip8fiiiiÇII numa ~ IWDitcionadonL
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Prcmelau, que Hegel considera ler Sido um ser
humano, hislónco, 1881, forneceu aos homens o fogo
roubado dos céus para potencializar o trabalho social. Através do trabalho, os homens se red1nuram
da condenação que Zeus lançara sobJe nossa espéCie, rewiUCIOIIBndo a lena e superando suas mperflllções. O trabalho e o velbo se assoaaram, habitaram entra nós e nos transfonnam conbnuamente, lrnpulsiCXIIIIII o nosso VIr a ser, que é a nossa essãltCIB,
~ 111q11iela e nManle.

Quarodo o velbo se detenora em mentira, quando a mida retira dos Indivíduos o poder da fala e o
monopoliZa nos meioiS de comuniCIIÇão, o homem se
transforma num espectador mudo, passivo, sentado
e unpolente.
Quarodo 08 IIISIII.Imentos de trabalho, a enxada,
deeeepenldamenl e ai11C1111ldamenla desepula pelos Sipnanoa, se tnusformam em capdal, IIISirumenID de explolação, de danação e de suJIIIÇão do homem, e o velbo, a palavra lhe é mo 1beda, a easênaa
humana, o trabalho e o velbo se voltam contra a
cnatura, o ser humano, autoprc duzodo por aquelea
lllgred18111es 81111811C1111S.
Oe bi08 que os agentes do governo, do loMatii
IIISIICiével, da Hllê!ICiii, da permanincla e da sublllllllliio cleapejaram contra Piano allngnm já um cadéver, um não-ser, sem emrada e sem palavra, sem
velbo e sem lnlbalho.
Na VIda 8Dqllar de P111n0 se manifestam os
arquébpos que IIIOVWIIIlTI ~. o 8COIT8I dado
no rnonla de CéiiCBSO, Cnsto, o profela do velbo,
CIUCilicado no Monte das OIIV8iras.
As forças lanlibÇas, letais, que se ap6em ii. realizaçilo do homam, il.l sua enllficação como ser lnna,
ao lnna uso do veiiiO e ao empn1g0 dos lnlllrumen108 e pnxluiDs de seu trabalho se ançam nas lndústnas bélicas, nos fomos crematórios que destmosm o eaforço humano, parte de suas forças produtiVas, vitais, eróticas. O objebvo envergonhado
de uma !!CJCISdade que acendeu o estopim do lucro, a fim de transformar as forças eróbcas da
transformaçio do homem em seu oposto, em potênciBS deslrubvas e pulsões tandbcas, é garantir
o imobilismo, a permanência de relaç6ea SOCiais,
de formas de poder, de instruiJIIIniDS de dominação a fim de anular a inqwetude humana. o lnconformsmo eiObZante, IIIIIJOiodo a folva I88CIOI1áJa da tradçio pela lnodi;ão. d$ tradiÇão como broquei de pnvilégios odiaaos e IIICIIIII08.
lnlei1Zn18nte, quarldo o novo, o niOdemo emerge, o neo, o globaliZIUI!e é apenas a expressão de
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novas fonnas do velho poder oligárquiCO, de desemprego que afasta o trabalhador de sua enxada, de
novas formas de desrespedo. O neo-saque llansfor·
ma o velbo em men11ra ofiCial, repelida pais midia
repebiiVII, arauto do engodo e da medlocndade ernpenachada.
Quando o peruano Vargas Uosa se apropnou
do epiSÓdiO lustónco de Canudos, que Euclides da
Cunha, o ]Olllllbsla revoiUCIOnador, correspondente
no fnlnt da guerra, elenuzara em seus Ssttões, senb que algo bnha sido mondo ao Bnull. A Guerra do
F"1m do Mundo devena e podena ter sido eacnta por
Bernardo ÉIIS, lamentei ao ler O IMO de LJosa. Élls, o
auiDr de O TIDIICO, sena o auiDr certo e supenor da
trama de Canudos.

Conheci Bernardo Élis quarodo ele IUIIda não
era membro da Academa Brasileira de l..alras. FOI
Serneão, filho do imollal gDiariO, quem me apoesenIDU ao pa1, homem desempenado, de olhos claros e
feiç6es tranqiidas. Ofereceu-me ele, na ocasiiio, vános 8Hfi1Jiares de sua obra - um deles com uma
dedicatóna antenormente feda ii. sua mie, preciOSidade que guardo com carinho.

Há poucos meses, Bernardo á• seguiu ,....
gem, deixou vaga sua cadeira na Acaderna e um
oco enonne no colliÇio de seus leiiDres, amgos e
admiradores.
Élls não lena sido um paracaiUijnSe ao lado de
lá do no Sio Marcos se nio bvesse lavrado o reg•tro de seu IIBSCimenlo nos IMOS que falam noesa linguagem. que nem nossos risos e que pncem nossas agruras. Ele ellpf88SOu as mesmas relações
SOCI818, econllmlcas e culturais de que llio portadores os seres que habitam as obras de Guil'lllllâes Rosa, de Mério Palmério e outros. Somos 08
personagens alivos e transformadores deebs penorama, que niio assiStimos ao renascer de nossas
vidas Individuais por me10 do parlo espiritual que
elea, os llteraiDS, padeceram e que 08 engrandeceu: nós ~ todos Siprianos, COIIXI8I Elpldio.
J8CIUIIÇOS, soldados. c:antadol8s e na1Mt16is. 08 auIDres do real, 08 co-auiDres do renasclmelàl de nossas hisblnas que aquelas obras parlejam, pintam,
esculpem e n!lndam com as cores das sensibllidadea de nossos llleralos e arbstas ~. 1'118111 sensívas.
Bernardo Élis publiCOu seu prme1ro livro de
contos, Ermos e GeniJs, em 1944, doiS anos antes
de ter VIndo ii. luz Sagetana, de Gumarães Rosol.
Mas IDda sua capendade cna1iva só se manifestou
em O T101100 - romanoe, epopáa e l1lglstro de um
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aconteCimento que, a pert1r de conflitos. ambições,
relações políbcas, clucanas JUrídiCas e desmandes
de ccroneiS e poliCiais, emblematK:amente enge em
obfeto SCCIOiógK:c, psiCOlógiCO e políhco não esquemabzado. não rassecado e d1ssecado pela fneza dcs
metodos das Clêi'ICIIIS SOCiaiS, mas eiiiOCIOnafmente
transposto para o papel com o calor, a VIda, a grandeza dos latos VM!IICIBdos. Ass1m como a enxada
lot o Slmbolo emblemátiCO do capllal, que Bemanlo
Élls soube tão marllVIII-amtmte expn!SSilr em HU
cento A Enxada, O Tronco é o resultado de uma
pesquiSa Ieda sobre um acontec11T111111o ocomdo no
norte de GO!és, que comaçou em tomo de um ~~
táno.

O Amuai do Duro, no ant1go norte go1ano. foi o
palco onde se passaram os acontecimentos aconteCidos Tudo começou quando o Coronel Pedro de
Melo olhou, com os o1tms gordos da ambiÇão, o rol
dos bens a ""'""" partilhados Tramou deixar de fora
do espóliO uma fazenda, que ele, em confUio com
gente do cartóno, legefizana em seu nome. VICIInla
Lemes, em que o Coronel confiava para coadJuvar
seus despropóedos. se op6s ao tramboque O juiZ de
do1811o, piiMifldo as dlrnaiSÕIIS polillc:as do c:aao.
vendo que as coisas Iriam esquentar, racordando as
consaqiiãni:las anasadoras de epiSÓdKIS semelhantes ocorncloa na região, fug111 pela tangente de uma
remoção amedrontada.

O novo JUiz, depoiS de meses de estrada,
chega ao !1m do mundo, a sede do muniCípio, ao
Duro. Pensava usar a eleglnc1a a força e a diSCIplina para sa1r-se airosamente e, sanado o feito e
sllenc:aada a populaçlo, garanbr uma pron'IOÇ6o
para a Capital.
Mas

o causo cresceu como se fosse uma fi-

bóia que engolira um bezerro, alargou-se, desambestou e enturbilhonou-se como um no subitamente engrossado pelo aguace1ro vmdo de suas cabecauas.

A tropa de eoldadoe aplgUnçados que 111:011118nhou o JUIZ Carvalho alimenlava e sede de poder
que CTaSCeU como um monstro d.a)UIZBdo

Ao lado do inventário e da partilha viOlentedos pelo poder do Coronel, coma um processo
que acabou envolvendo o velho Pedro Melo, ex-JBgunço desbarrancado do P1aui e encalhado no
Duro Ele mandara matar um se-.no de JUSbça
oue co~ se opusera a sua IIOnO<:!dade

alrabdiána.
O juiZ Carvalho, ambiCioso e ca.......m, tramou
uma esperta soluçlo capaz de promovê-lo até mes-
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mo a Desembargador: procurou o coronel bandido
em seu reduto e propôs a ele um acordo. Ele e os
outros acusados se entreganam à JUStiça, mas todoe
senam 1mpronunc~ados, recamdo toda responsabilidade pelo cnma nas costas magras e desprolagldas
de um pobre cortado que fugua.

O Coronal resolve se apresentar, mas o Juiz rói
as cortlas, emrte onlem de pnsão contra ele e -.. filho advogado e coronehnho.

Se a enxada fo1 gen1al a emblernallc:arrlene aecofhlda como símbolo do captlal, das ralaç6es soCIBIS que fazem de um Instrumento da trabalho um
capllal devido às relações SOCiaiS que o an1...,.. a o
deta~m~nam. agora, em O TIOIICO, o centro do buslhs, é a herança capdalista. a luta pela apropoiação
do espóliO, a luta renhida entre os abutres que IIIIPBraram décadas para p6r a mão na propnedade do
asc:andmm!. do de cujua. Os rancoras, as lrMIJIIII,
os conflitos tratemos. os complexos de Caim e de
Electra escondidos pela coi'MVêncla famfiar e pela
censura, se revelam com a VIOIIncla que oa leva
para a rua. para a ágora, para o palco Judici6iio, e,
no caso, para a luta armada.
Alexm de TocqueVIfle, o notável ot.e!Oiadar
das lflSIIIIIIÇÕ&S norte-amencanas. venlicou que •
herança capotai-. que garante, em tese, a dlviiiiD
democrabca da partilha dos bana do espólio, 6 ~
supenor. soc~almente m8IS )USia e ni8IS e3tienbt
economiCamente do que a herança feudal, em que
apenas o pnrr10111nito herda. A SOCHidade r,udal
assegurava a reproduçlo dos feudos, sua força.
seu poder e sua reproduçlo I!COII6m1C8 por meio
do d11811o de pnmogeniiUra que mpedla que a divisão das terras enfraquecasse a organização .aclal
e política baseada , _ laudos. Tocqu-lle nlo
percebeu que, ao 1nv6s da luta contra o novo - nhor feudal, o ..-no e as guerras para depor o
herde1ro, a herança capitalista iria
de
chicanas. de tramóias, de franqulbérnas que iMm
relllrdar o acesso dos herdeiros ao seus quWihõaa,
fazer voltar, no dizar de Marx, filho contra pai e fnnlos contra 1rmios. Velloa, envelhecidos enquarm paravam a morte dos p8IS para realizar o ~
totémiCo da paltllha. sem tesão para o trabalho, a
herança capdal1sta toma o SIStema anacr6niCO. nefic•nte e diSSOlvente das relações famdiiiiBS. T,..,._
forma o respeitO em menllra e a fraternidade em de-

cnar u•-

samor
A onlem de pnslo contra o grande coronel do
Duro resultou em _, 88SIISSinato depots de j6 entrague à JUstça O cnme lot prabcado por alguns sol-
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Durante o diSCUrso do Sr. Lauro Campos, o Sr Getaldo Melo, 1° VICB-Ptesldente,
de1JeB a cadeira da ptBSidimcla, que e ocupada pelo Sr. João Rocha.

dados J&gunços que, como abutres fam1111os, saqueanun o cadáver do Coronel Pedro de Melo, roubaram odo contos de réts do bolso do defunto.

O filho do Coronel anebanhou 1agunços das
qualro bandas, das redondezas e até do Poau1. Em
pagamento de seus seMÇOS, a Cidade sena flanqueada; o d11eito, a CMiizaçio, o 111S118IIo ao próximo, tio raros e 1nclpiBflles na VIda dléna do Duro,
entraram em quanHdena. A jagunçada poderia matar, estuprar, saq~Mar os restos mortais da Cidade
agonmnte como pagamento de seus crimes.

0 anogante e corajoso JUIZ CaiVIIIho !01 O pnITIBiro a fugir com medo de que JUstiça I8IVOSB
pudesse YOIIar-ee contra ele, o )USbeetro. Soldados
BJB!JUnçados. mal pegos pelo govamo 111V1sivel e
atrabdléno, anteoeudo o desastre, debandanun. Vtcenle foi O Último a fugir: op6s-se até O fim à inJUSilça
e às 1Janqu1bémas.
O tronco, instrumento de cast1gar escravos,
foi usado para ::olgemer as pemas de alguns reféns, entre eles de Hugo, o filho caçula do Coronel
Pedro. Mesmo presos, foram fmalmente assassinados.
Os jagunços e o pnlpno douiDr Artur, o coronelmho, se llpiOXIii avam com racao. com calna e
medo, .-n aquilatar a mséna, a fome e o pavor que
remavam na Cidade quase deserta
VICente Lemes finalmente foge. Com os J&·
gunços em seu encalço, ele e seus am1gos, companheiros de fuga. defrontam um no espraoado,
que se tomara ~como um 1nventáno, engolidor ele coisas,
, devorador de tudo. Um
redemoinho giga
tudo devonwa, engoliU até
a ponte, sumia
tudo para vomitar os frangalhos cem metros dlipoos. O barco entra no giro da
nute, e o c:&n08110 ença os músculos, raternpera a
vontade, ....._,. a coragem. Fllllllmente o baroo
volta ao JU90 apenas do balqUBiro, exlenusdo e
tnunfante.

Agora. em Pi~a~tópolis se asa eatam as cãmeras que passario para a arte cinematográfica o que
a sensibilidade de Bemardo ÉJis salvou ele VOIBgem
do tempo para eterrizar no romance, para incrustar
em O TIDIICO.
Sei que, ao nc:fnear a cadeiiB que Ola ocupo
com o nome do ~ntado escntor gDIIUIO, estou baliZando este asserllolcom um noms dos sertões, dos
mBIII dlgfiOS, dos rnels paracatuenses, dos I'IIBIS umversaiS.

Multo obngsdo.
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo
a palavra ao Senador Bello Parga..

O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronuncoa
o segu1nte diSCUISO. Sem I'1!YISão do orador.) - Neste momento, Sr. Presidente, gostana de me 111portar
aos aconteamentos lamentáveis que se venflcaram
na semana pas'ada, em manifestação prtJmOVIda
petas forças ddas de esquelda, rwste temlóno fronteiriço ao Congresso Naaonal.

Todos nos. atravessando a Esplanada dos Mimsténos pa1a w ao Congresso Naaonal, ouVIndo
pelo rád10 ou vendo pela televisão, acompanhamos
aqueles lamentáVBIB aconleclmentos de provocação,
de fúna, de bademe, enf1m.
Sr. Presidente, ao folhear os J0m111S do diB subseqQente, constatamos que todos eles, ou a maiOna deles, perfilaram a opuuão condenatóna àqueles excessos. V1mos, presenciamos as vangullldas
da desordem, o neto raiVOSO da revolta a desfigurar-lhes as latÇiies, pronunciBr palavra da ordem
que, no fundo, t1nham como objehvo, talvez pnrrléno, o de desestabilizar poldiCBmente o Presidente
da RepubliCa ou a possível reeleição de Sua Excelência. Mas, 101 ITIBIS do que ISSO, Sr. P1asiileille,
pretendenun deseStabdiZBr as próplas IIISbluiÇões
lliiCIOnaiS. E sobre esse assunto, como )é disse, ao
folhear os )OmSIS para sentir a I'BIIÇão de populaçio
braslle11a, daqueles que são formadores da opol'lão
IIIICIOnal, depareo-me com um ecfllorial do Jomel O
Globo, no dia 22 de ma10, lnbtulado Fact61de do

caos.

Sr. Presidente, por entender que ele expnme,
com fidelidade ablloluta, o pensamento ele 1111110na
da Nação com ralação àqueles que pretendiam uwadlr o Congresso NaciOnal, passo a lã-lo, para conhecimento dos presentes e pa1a que llque "'!!iStrado
nos AnaiS desta Casa:
"É oc1oso d1scubr sobre os lndices relatiVOs de culpa pessoal nos atos de VIOlência da tarde de quarta-le1ra em BrasíiiB.
Uma anéiiSe sena deve ir bem ma1s lundo,
para encontrar 1mpiiCBÇÕBS de extrema gravidade.

llJ
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Não houve em frente ~o Congresso
sequer e tentat1VE' ~C! urna manifestação
pacif•ca. algo que o rggnne democrat•co
est1mula, ma1s do que perm1te Era v1sivel
a Intenção do confronto fís•co, a busca do
desfecho dram:!t1co Caso <:on!ráno, não
tenam ocol'l'ldo bern cedo, os gestos de
provocação. a começar pela derrubada
das cerr.as que marcavAm os hm1tes lís1·
cos da concentração popular. Quase
como detalhe, regiStre-se o óbVIo: quem
deseJB ser respertadn nela 1mportiincJB do
que tem a dizer nPo c:"• rlg casa cem coquetéis Mololov
Quarta-lena, como na lentaiMl de mvasão do PR"-""o <lo Planalto por um grupo
de praleitos - em dia antenor -. v1u-ae em
Brasil& a Alpe!IÇAo de es11 alég.a Já conheCIda e lealada: o choqua dallbellldo com os
responsé- pela manulençio da onlem,
Vl88ndo a produZir a desordem. Com mu-

danças de procedimento. é o modelo dos
pelo MST
Os Pllllldcs e organJZaÇ6es oliCJalmanle IBIIpoiJSáWIIS pelo ato publico paracem ler
desc ~ talde demais que estavam sando uaados como larrtoct.s por desOrdeiro&.
Como dtsse VJCanbnho, por "estranhoa 111fiflrados". lnliiiTados. ce1 tamente, P.Stranhoe,
nem tanto
0 confronto tíSICO não aJUda a comba·
ter o daaemprego •1u a promover a reforma
agrána. Maa serve para golpear o nogma e
todas aa formas democ1a1JcaS de IBHI' pollbca. t: esse o objabvo a ser denui1CI8do,
p~ por IOdos os que foram à praça Pllblica para falar e OUVIr, e não para pgar pedras e oorrer.
o llfii8ÓdiO de quarta·.... foi - Jnde..
pe~ldelllllmenle de qualquer conlnbuiÇio n1101unl6ria da PM de Rrasll18 - 11m laclóide a
S8MÇO do caos.
Em ano elertoral, qualquer tentabVa de
subslrtu1r o comlc10 pela Invasão e o discurso pelo berro. é também um esfoJÇO para
desmoraiiZilr '>S parbdoo;, os ooliiJCOS e os
ll8qlla orgamzados

votos"

Sr. PNIIIdente, con&ldero sabi8S essas palavras e eaaa ~porque se at1na com o . .
pinto do povo bl89llel"'
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Antes de encenar, não podena deucar de lazer
alusão a um outro aspecto da demonstração. Por
1880, quero aqu1 lazer JUSbça a um politiCO de priiJIIção na loJÇB de Esquenla. Posso a devo lazer JUBIIça à posiÇão do Governador de Bnlsllia, Cnatovam
Buarque. S. Ex" soube ter con&Ciêncra do papal que
representa como Governador de uma Unidade Fe-

derada.
Ao ser enti9VISiado pelo
Govemac:tor:

rMSmo

fOmal, d - o

"Nio exJSie Govemador do PT. Sou
Govemador do Dislnlo Federal e, oomo
mu11o orgulho, mdrtanta do PT. Como mil·
- · claro que estou querendo tear o
máxtmo de mobifizaçi!es para que se
mude a politica eoon6mica do Govamo e
hBJB ma1s empregos. Ma, como demac:re·
ta pe11sta que sou, quero que 88JB feiiD
dentro da onlem. Se perder o ......... das
mandestaçõas, o povo inteiro - q - a
volta dOS mlllaras".
Essas palavras do as de quem 18m coowciir~
cia da raspor.abilidade da poeição que ocupa, e lorem bem 1ecebKias pelo seiDr bem pana.- do
povo brasiletro.

l...amanbivat é que no eeu própno Partidopalavras tenham recebido a condariação ela nomenclatura "pebsta". Mas, se S. Ex" perm&MCar
nessa posiÇão de bom seneo e de juízo, tar6 leito
JUS aos votos que a ....,.. doe
lhe
concedeu, lhe dechcou ao elegê-lo GuveniBdlir do

breai.._

Distrito FederaL
Era o que eu linha a dizer, Sr.
Mldlo obngado.

P_,dela.

O SR. PAI!SIDENTE (João Rocha) - Nlo hlli
ma& oradores ihSCtiiU&.

A Presidência comunca ao Plenârio que a

Mesa do Senado aprovou, em raunrio raaMzeda
no d1a 28 do comtnla mês, os Requenmentoa n"l
321, 327, 334. 335 e 374, de 1998, de autoM dos
Srs. Sanadoras José B1anco, Ediaon Loblo, Romero Jucá e Gilberto Miranda, soliCitando Informações a Mimstros de Estado; e aprovou, também, dec1são da P-.dênc18, que delanu os Requenmantos n"s 273, 293, 296, 319 e 320. de
1998, de autona doe Senadoras Emandas Amonm, Romero Juc:á., Eduardo Supllcy e Anlono Car·
los Valadaras.

Jll
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Comunoc:a, a1nda, que aprovou, na mesma reunião, os Requermentos n"s. 363 e 375, de 1998, de
autona dos Senadores Emandes Amonm e Gdberto
Miranda, soliCitando Informações a M1n1S1ros de Estedo, com VIS1as a esclarecer matérias constantes do
ProJBIO de Resoluçio n• 53. de 1998 (OF.
n• 27,
de 1998) e do PIOJBIO de Decreto Leg~slabVO n" 131,
de 1997. De acoldo com o disposto no art. 216, IIICI·
so IV, do Ragmenlo ln1amo do Sanado Federal.
IICB, em conseqQinaa, interrompida a tramitação
dos PIOJBIOS em referência.

·s·

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - EncerIOU-88, ontem, o f)IUO para~ de emen-

das ao ProJ810 de Reeolução n" 53, de 1996, que autonm a Prefelb.na Municipal de Te~W~na - PI a realizar operação de Clácllo 1un1D ao Banco Nacional de
Dasenwlvimento Ecan6miCO e Social - BNDES, no
valor de deZOito mdhlles, quabOC6i 1108 e anqilen1a e
quatro md, quinta llcB e dez , . . , CUJOS I8CIIrsos,
onundos dO FAT, salão deS1mados ao PIOJBIO Vila·
Bairro, naquele Município.
Ao piOJBIO 101 olereada uma emenda.

A PIBSidêncla escla18C8 ao Plenáno que o ProJIIIO COIIbnuanl na Sscn!lana-Geral da Mesa. com
sua trarntação inlerrompida, aguardando aa mlorrnaç6ea solicdadaa lllraVts dO Requerimento n" 363, de
1996, apiOVIldo pela Mesa.
~ a &aglllnbl a emenda oleraada:

EMENDA N" 1 - PL.EN
Aaescenta aa iii all..a f dO ar!. 'Z!' dO PIOjBtO
de Resoluçio n" 53, da 1996, que •autonza a Prefeitura MUIIICIPBI de T~- PI a reaiiZIII" aparação
da cráddo jurdo ao
Nacional de Daserwolvlmardo Ecan6mioo e
- BNDES, no valor de
R$18.454.510,00 ( zolto mllhllas quatrocerrtos
e c•nqOente e quatro m1l, quinherrtos e dez
rea1s), aa expntaSilas "Modemizaçlo da Administração Tribulllna da Praladura de Teres1na e Aumerrto de Elicilncoa da llumlfiiiÇio Pública - PRQCEL TereSina, passando o dlsposdlvo a ter a seguinte l&daçio'

f) deSbnação dos recursos. ProJBIO
Vila-Bairro, com desenvoiVImerdo de Infraestrutura lísiCB e soaal, bem como de SIStema de assiStência à cnança e ao adolescente am srtuação de nsco, no muno:íp10 de Teresina - PI; ModerniZaÇão da AdnuniStraÇão
Trlbulána da Preladura de TIIRISina e Aumerdo de EfiCiência da Iluminação PúbiK:a PROCEL Tei8Sina.
Ju811fica9io
O P101eto de Resolução em epígrafe ongmou
se da Lei MuniCipal de Teres1na- PI n• 2.614, de 17
de dezembro de 1997, que "autonza o MuniCípiO de
Tei8SIIl8. a contrater financlameniD pmto ao Banco
NaCional de DesenvoiVImerdo Econõmioo e Social BNDES e dá outras p10V1dênc1as".
De acordo com a refenda nonna, o Mun~eíp•o
está auonzado a obter até R$27.000.000,00 (VInte
e sete milhões de reaiS) a serem apliCados nos
ProJBtoS Vlla-Ba1rro, Modem1zação da Administração Tributána da Prefedura de Teres1na e Aumento de Ef1C1ãnc1B da Iluminação PúbliCa - PROCEL

Teras•na.
P1el8nde se, por me10 da presente emenda,
res1aurar, em toda a sua ampldUde, a piopos1a ong•nal aprovada pela Câmara de VereadOres de Teres•na, definindo-se que os recursos obtidos !Urdo ao
BNDES também poderiio ser apiiC&dos nos outros
daiS PiOJBios (Mode11'11Z11Çáo da Admimstração Tributéria e Uummação PúbliCa).
Sala das Sessões, 29 de ITl8IO de 1998. - Se-

nador Ela•zdeaAmorim.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nada
i1iBiS havendO a trater, a P-Kiênaa va1 encerrar os

trabalhos.
Está encenada a sessão.

(Levanta-68 a sessão às 10 horas e 20 mmutos.)
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SECRETARIA-GERAL.DA MESA
SUBSECRETARIA DE COORDENÀi;AO LEGISLATIVA DO SENADO FEDERAl:

Resenha das matérias apreciadas
de 1° a 31 de maio de 1998
4a Sessão Legislativa Grdinária
soa Legislatura

(Art. 269, II, do Regimento Interno)
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO ENVIADA Á
PROMULGAÇÃO

De tructauva da Cãmara dos Deputados

Total ..•.••...•.................•.........•.................•. I
Proposta de Emenda à Constituição n• 41. de 1997 (n" 173. de 1995,
na Câmara dos Deputados), de IIUCJanva do Prestdente da Repubhca, que modljlca o reg1me c d1spõe sobre prmcip10s e normas da admm1stração publtca,
~en•1dor<"\ e agentes pollfi<O<, controle de despesas,. finanças puhl1<a< o! custeiO de afll'ldades a cargo do D1strtto Federal. e dá outra.~ proV1dénc1as
Sessão: I:! 05 98
PROPOSTAS DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO ENVIADAS Á
CÂMARA DOS DEPUTADOS

De tmctallva do Senado Federal

~

Total......................................................... 2

Proposta de Emenda à Constituição n• 28. de 1996, tendo como pnmetro s1gnatano o Senador Mauro Mtranda que altera a redação do arr 6" da
Con.<flfulção Federal (mclu1. entre os duenos sociaiS. o dueno a moradia)
Sessão: 27 05 98
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Proposta de Emenda à Constituição n" 32, de 1996. tendo como pnmelro ~1gnatano o Senador Antomo Carlos Magalhães. que altera a redaçào
do< ~\'I" e :• Jo art J./.3 da Consll/u1çãn Federal lseiVIço c1vd obngatono)
Sessão: "!.7 05 98

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO

De •ructatlva do Prestdente da Republica
3
3
De tntCJauva da Càmara dos Deputados
De tnlclatlva do Senado Federal
:!
Total.•..••..•..............•..•........••.•......•...•...•.•...•....•. 8
Pr~·eto de Lei da Câmara n• 6, de 1998 (n• 4 181/98, na Casa de ongem). de ICiatlva do Pres1dente da Repubhca, que altl!ra o anexo III da Le1 n•
9 -1-1:!. de -1 de março de /997. que d1spõe sobre a tabela de cálculo da Gra/1jk-açào cl Cond1çào Espec1al de Trabalho - GCET
Sessão: 07 05 98

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1993
(n" 4 425/94, naquela Casa). de autona do Senador Iram Sara1va. que d1spõe
sohre os Planos c Seguros Pnvados de Ass/Siencla à Saúde
Sessão: 12 OS 98
Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1996 (n" 54/9S, na Casa de ongem). que dá nova redaçào ao art II da Consolidação das Le1s do Trabalho e
determma outras prol'ldenc1as (prescnção de d1re1to de ação)
Senão: 13 OS 98
ProJeto de Lei da Câmara n• 60, de 1997 (n" I 286/9S. na Casa de ongem). de IDICianva do Pres1dente da Republica. que d1spõe sobre a cnação de
cargos cfe/lms de Agente Pemtenc1áno na Carre1ra Poilctal Cn•1l do Dtsmto
Federal e dá outras pro••1denc1as
Senão: 13 OS 98
Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1998 (n" 4 396/98, na Casa de ongem l. de IDiclâti\'a do Pres1dente da Repúbhca, que ena a Gratificação de Desempenho de 4m•ldade de Clencta e Tecnologia - GDCT. e dá outras prol'ldénclas
Sessio: 19 OS 98
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Emenda da Cãmara ao Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1992 (n°
4 695/94. naquela Casal. de autona da Senadora Jurua Manse. que d1sp6e so1->rc a mc/usão do I ale do Jequmnhonha do Es1udo de Almas Gera1s na área
dt• alllaçãu da .~upenmendtin<lu do Desenmil 1mcmo do ,\'ardeste - SUDENE
Sessão: :!0 05 98
Projeto de Lei da Câmara n• 74, de 1997 ln' 3 549197. na Casa de ongem). que d1spõe sobN a subsmu•ção gradual da frota ojic1al de ••e•culos e dá
outras provuienc1as
Sessão: 26 05 98
Projeto de Lei da Cimara n• 18, de 1998 I n• 4 439198. na Casa de ongem 1. que denomma Aeroporto lnternacwnal Deputado Luís Eduardo A-lagalhãcs .. o Aemporlo !mernac10nal da Cidade de Sail•ador E)tado da Bahta
Sessão: :!8 05 98

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS
DEPUTADOS

De mtctattva do Senado Federal
5
Total......................................................... 5

Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1998, de tructatlva da Comtssão de Assuntos Econõnucos. que apro•a a programaçãO mone1ár1u rela11va
ao segundo tnmestre de 1998
Sessão: 06 05 98
Projeto de Lei do Senado n• 241. de 1995. de autona da Senadora Benedita da Silva • que altera o aTI 389 do Decreto-Let n• 5 452. de I" de mato
de 1943 f('onsoltdação das Le1s do Trabalho!
(Dectsão tenrunabva)
Sessão: 21 OS 98
Projeto de Lei do Senado n• 71, de I 998. de autona do Senador Sérgto
Machado. que altera a redaçào do art I 0!1 da Le1 n" 9 503. de 199 7 • que msIIIUI o Cud1go de Trãnsuo Brasileiro. para u jim de mclutr na excepctona/Jdade prel'lsta para o transporre de passageiros em ••eículo de carga ou m1s1o a
hipótese de aumento sazonal da demanda pnr tran.fporle c:oleuvo de passageiro
( Dectsão rermmanva 1
Sessão: ::s 05 98

MAIO DE 1998
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Projeto de Lei do Senado n• 195, de 1995. de aurona do Senador Jose
Eduardo Outra. que concede amma ele multa> commaelas pelo Trtbrmul Superwr elu Trabalho a ennelades smeltcats em \'lrtUd<! de scmença jltdtctal
Sessão: ~7 05 98
Projeto de Lei do Senado n• 142. de I 995. de aurona do Senador Osmar Oras. que ena o Programa do! E>llmulo ao Pnmetro Emprego - PEPE e dá
owras prowdi!nctas
Sessão: 28 05 98
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO

De mrcrallva da Câmara dos Deputados
--1
De rructallva do Senado Federal
16
Total....................................................... 20
Projeto de Resolução n• 39, de 1998. que auton=a o Estado de Gotás a
rtle\•ar temporanamente. e em caráter excepcwnal, o ltmlle de endn·tdamento
de que trata o mctso 11 do art -1" da Resolução n• 69 de 1995, e a contratar
upera~·ão de créduo ]Unto ao Banco do Brastl. medtame repasses de recursos
elo The ETport-lmpart Bank of Japan no w2lor de \'lnte e sers mtlhões setsc"O!ntn< e t<etenta e trés mil ,·emo e setenta e sete dólares e dots centm·o<. equt\'alcnte> a vmt.: .: noi'C: mtlhões. setecentos e sessenta c srtte mtl. elu=entos " ses>ema e anco reats e sessenta e dots centavos. em 31 de ele:embro de I 99~
Sessão: 07 05 98
Projeto de Resolução n• 42, de 1998, que altera a Resolução n" 131, de
I 997. que autort=a o Estado ela Bahta a contratar operação de refinanctamento de di\'Ida do Estado ,·onsubstanctada no <ontrato ele confissão. assunçào <Onsoltdação e refinanciamento de dívtdas, celebrado com a Umào em I"
de elo!=cmhro de 1997, com base no Protocolo de Acordo firmada entre a Umão
,. o Euado da Bahta. no timbuo do Programa de Apaw a Reestruwraçào e ao
.{lulle fis,·al do Estado. no \'olor de novecentos e cmquenta e nove mtlhões.
<etsccntas e sessenta e dots mtl. <etecentos e utteirta reats e noventa e no•·e
c.entm'~\l

Sessão: 12 o5 98
Projeto de Resolução n• 43, de 1998. que altera a Resolução n" 131. de
que autort=a o Estado da Bahta a comratar operação de re_tmanctamemo de divtda do Estado wnsubstanctada no <ontrato de conjtssào. a<mn~ão ,onsoltda~·ão e rejinanctamento de divtdas. Ll!iebrado wm a Umão em 1"
de de=embro de 1997, com ba>e no Protocolo de .~corda firmado entre u limão
19Y~
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o E<tadn J.., Balu<J no âmbuo do Programa de Apow a Reestruturação e ao
4}11\IC Ft.<cal dn C\lado no •·olor de hum bilhão e tre:emo• e cmquema e trés
mtlhve• d~ r<'a"
Sessão: !2 05 98
Projeto de Decreto Legislativo n• 146. de 1997 (n' :!24/95, na Cãmara
dos Deputados I. que apro.·a o texto do Estatuto da Con;erenc1a da Ha1a de
úm.'t/0 lnternacmna/ Prl\·ado aprovado na 171 Conferencia, reall:ada no penodu di!') a 31 de outubro de 1951
Sessão: 13 05 98
Projeto de Resolução n• 44, de I 998, que au10n:a n Estado do R1o

do Sul a cmmr. atrm·és de ofertas públtcas. Louras Fmance~ras do Te<oum do Estado do R10 Grande do Sul (LFTRSJ. desunando-se os recursos ao
gtm de .wa dí•·tda mob1llâna com venctmento no I" semestre de /998
f ;ronde

Sessão: 14 05 98
Projeto de Resoluçio n• 48, de 1998, que auton:a o Estado de Alagoas
a transjenr saldo não uull;;ado de operação de crédtto celebrada com a Catxa
Eccmôm1ca Federal. relatl\·a ao Programa de Desligamento Voluntáno- PDI:
para o pagamento de salános atrasado~· de serwdores públicos estadua1s
Sessão: 14 05 98
Projeto de Resolução n• 33, de 1998. que auton:a o Estado do Paraná
a emmr mediante ofertas públicas. Letras Fmance1ras do Tesouro do Estado
do Parana - LFTPR. destmamkrse os recursos ao gtro de sNa divtda moblltána ••ench·el no pnme1ro semestre de /998
Sessão: !9 05 98
Projeto de Resolução n• 34, de 1998, que Ollton:a a Repúbllca Fede-

ram•a do Brarll a 'ontratar operação de créd11o externo no valor equtvalente a
até quatmcentoJ c quarenta e dot.r m1lhães e cem m1l franctJS franceres, JUnto
ao Banque de Pans et de Pays Bas- PARJBAS. desllnada ao financiamento dos
dt!bl/uJ Ja ( ·umpanhta Estadual de Energta Elémca - CEEE. referentes à
<011\tnt~ào da fJJma Termelétnca de Cand10ta III- Umdade /, a serem assumida• pela I ;mão em decorrénc1a da Le1 n• 9 I.JJ. de 8 de dezembro de /995
Sessão: I 9 05 98
Projeto de Resolução n• 49, de 1998. que autort:a a Umdo a contratar
''P<'rU( à•• ele < r<:dlln externo junto ao Banco lnternacwna/ para Reconstn1~ào c
D<!•em·oll'tmenw- BJRD. no ••olor equtvalente a até U'l$ /98,000,000 no. des-
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lmada a jinanc1ar parc1almenre o Programa dt! Desenmh lm,.nro de R,•.ur>o<
Hídr~cos do Sem1-Ar1do Bras1le1ro - PROÁG(f.4

(Aprovado nos termos do art 336. ''a'". do Regunento Interno l
Sessão: 19 OS. 98

Projeto de Resolução n• 29, de 1998. que auwn=a a República Federall\'t1 do Bras1l a conrratar operação de créd11o ex1erno com o Banque .Vauonale de Pans - BNP, no valor equn'lllenre a sele m1lhões lre=e m1l e cem dólares norte-amencanos. de prmc1pal. desllnDndo-se os recursos ao financiamento parc1al do Programa de Banco de Tes1es para Desem•ol•·,menro do: Propulsores de Satélues
Sessão: 21 05 98
Projeto de Resolução n• 30, de 1998, que auwn=a a República Federativa do Bras1l a comratar operação de créduo externo no 1'11/or de cmquenra
e um m1/hões. /rezemos e dezoito m1l, c1nquenta dólares norre-amencanos e
ol/enta e ol/o centavos junto ao Peene Weift GmbH (Programa de Reaparelhamento da Mannha)
Sessão: 21.05 98
Projeto de Resolução n• 50, de 1998, que auton::a o Es1ado do Espimo
Santo a contratar operação de refinDnclamenro de dí••1das do Es1ado consub.ftancrada no contrato de confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dív1das. celebrado com a Unrão, em 2-1 de março de /998, no àmbuo
do Programa de Apa1o à Reestruturação e ao Ajuste F1scal dos Es1ados. no
valor total de quatrocentos e wnte e nove m1/hões. oliocenros e ollenra c sete
m1/, seJScenros e quarenta e 0110 reaiS e setenta cema~•os
Sessão: 21 05 98
Projeto de Resolução n• 51, de 1998, que auton::a o Estado do Ama::onas a cimtmlar, JUnto à CaiXa Econõm1ca Federal - CEF. com o aval da limão, no àmbllo do Programa de Apa1o à Reestruturação e ao AJUSie F1sca/ dos
Estados, operação de crédito no valor de cento e 1'/nte m1/hões de rea1s
Sessão: 21 OS 98

PJ.jeto de Resolução n• 52, de 1998. que aulon::a o Es1ado do Ama::onas a c~h1ra1ar operação de refinDnclamemo de díwdas do Es1ado, consuhslancladas no contrato de confissão. promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de div1das. celebrado com a Umão, em /I de março de /998. no
àmhllo do Programa de Apow à Rees/ruturação e ao Ajusle F1sca/ dos Eslado.f, no valor lo/a/ de 'entoe wnte milhões de rea1s
Sessão: 21 05 98
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Projeto de Resolução n• 56, de 1998. que auwn=a o Estado ,t•.\fma>
t;aats a ,omratar uperaçào de rejinanctamemo de dnt.Jas mobtltarta ,. contratual do Estado. consubstanczadas no contrato de cvn_rissão promessa de
a.nunção ,·omoltdação e refinanciamento de díl'ldas ,·debrado .om u ['mão
em 18 de jeveretro de /998 <Om base no protocolo de acordo .firmado .:mre a
Umão e o Go,·erno do Estado de Mmas Gerats. no Jmbllo do Programa de
Apoto à Reestnuura~ão e ao Ajuste Ftscal do Estados. no valor de un:e btlhões. mtocentos e vmze e sete mtlhões. qumhentos e quarenta mtl. du:entos e
0110 reats e no\•enta c dots centm•os
Sessão: :!8 OS 98
Projeto de Resolução n• 5~, de 1998. que auton::a o Estado Je .\fmas
Gerats a contratar operação de crédtto consubstanctada no contrato de Abertura de Crédllo e de Compra e Venda de Atn·os celebrado entre a I. mão. o
E>tado de Mma< Gerats. o Banco da Estada de .\fmas Gerats - BE.\fGE. o
Banco de Desem•o/\'fmento de }.fmas Gerats S 4 - BDMG e a Catxa Econômt,·a do Estado de \!mas GeraiS S A - MIN.4.SC.4L'(4. nos termos do dtsposto na
Medula Pro\·tsona n" I ój-1-:!3. de Jj -1 98. no dmbuo do Programa de Apow a
Ree<tnlluração ~ ao Ajuste Ftscal dos Estado>. no \alor total de quatro btlhõe> tr~t::emos e quarenta e quatro mtlhões tre::emos e mnta e sets mtl reats
Sessão: 28 05 98
Projeto de Resolução n• 28, de 1998. que auzon:a o Estado do Rzo
Grande do Norte a <Ontratar operação de rejmanctamemo de sua díHda consub.\lan<tada no contraiO de <onjissão. prume>sa de assunção ,·onsoltda~ão e
reftnanctamento de díwdas ce/ebl"ado com a Umão. em 26 de nO\·embro de
1997. no dmb11o do Programa de Apoto à Reestruturação e ao AjuSTe Ftscal
do< Estado<
Sessão: :!8 OS 98
Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1998 (n" :!9195. na Cãmara dos
Deputados), que apro,·a o texto do Acordo sobre a Construção e Uult:ação de
um Prédw para a A.mpltação das Instalações da Embatxada do Brastl em
Luanda e para Habllação dos Functonárws Dtplomállcos. Técmcos e .4dmtmstratn•os, celebrado entre o Governo da Repribltca Federam·a do Brastl e o
Governo da Republtca Popular de Angola em :!8 de Janetro de /989
Sessão: :!8 OS 98
Projeto de Decreto Legislativo n• I O, de 1998 (n" 581/97. na Cãmara
dos Deputados I. que apro,·a o texto da Com·enção /memacwnal sobrc Preparo. Resposta e l"ooperação em Caso Je Polutçào por ()/.:o. 1990 c:ondr11Ja em
Lundre>. c:m 30 de nol'f!mbro de /990
Sessão: 28 05 98
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Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1998 tn' 583,97. na Câmara
dos Deputados I que <1prma u tnw mod!/iLam·u ao Cvmemo Cvnslllii/II'U do
RaiiL" ~[nLano Je flL·sem·oh m1ento .:Jpm,ado pela Resolução B BG 9-1)5
Sessão: :!8 05 QS
MENSAGENS RELA TIV -\S A ESCOLHA DE AUTORIDADES

De tmctattva do Prestdente da Republica 7
Total ......................................................... 7
Mensagem n• i J 5, de 1998 (n" 371198, na ongem 1. de 31 de março ulnmo. pela qual o Senhor Prestdente da Repubhca submete à dehberação do Senado a escolha do Doutor -\ldir Guimarães Passarinho Júnior para exercer o
cargo de Mmtstro do Supenor Tnbunal de Jusnça. em vaga reservada a JUÍzes
de Tnbunats Regtonats Federats, decorrente da aposentadona do Mirustro Jose
de Jesus Ftlho
Sessão: 06 05 98
Mensagem n• 133, de 1998 (n" 460/98, na ongem), do Senhor Prestdente da Repubhca. submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do
Doutor Carlos Alberto Marques Soares para exercer o cargo de Mmtstro do
Supenor Tnbunal 'vflhtar. na vaga reservada a Jutz Audttor e decorrente da
aposentadona do Mmtstro Antomo Carlos de Setxas Telles
Ses1ão: :!O 05 98
Mensagem n• 153. de 1998 (n" 580/98. na ongem), de 15 de mato do
corrente. pela qual o Senhor Prestdente da Repubhca submete a dehberação do
Senado a escolha do Senhor Mércio Felsky para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Admtmstranvo de Defesa Econômtca- CADE. do Muusteno da
Justtça
Sessão: :!.7 05 98
Measagem n• 154, de 1998 (n° SSI/98, na ongem), de IS de mato do
corrente, pela qual o Senhor Prestdente da Repubhca submete ã dehberação do
Senado a I!Scolha do Senhor Ruy Afonso de Santacruz Lima para exercer o
cargo de Çonselhetro do Conselho Adnumstranvo de Defesa Econõnuca CADE. doiMmtsteno da Jusnça
SesSão: ':!.7 OS 98
Me~sagem n• 155, de 1998 (n" 582198, na ongem), de IS de mmo do
corrente. pela qual o Senhor Prestdente da Republica submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor !\larcelo Procópio Calliari para exercer o cargo
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de Conselheiro do ConselhC' -\d!mmsrr2m ~ ae
l\1m1Steno da Jusuça
Sessão: 27 05 98
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Mensagem n• 158, de 1998 ( n° 583 98. na ::-n!!~-n 1 de 15 de mazo do
corrente. pela qual o Senhor Pres1denre da Repubhc:~ suomere a dehbera.;ão do
Senado a escolha do Senhor Gesner José Oli•·eira lilho para exercer o cargo
de P(f'Sidente do Conselho -'.dnurustran•·o de Defesa Econõm1ca - CADE. do
Muusreno da Jusnça
Sessio: 27 05 98
Mensagem n• 158, de 1998 <n• 583 98. na ongem 1. de 15 de ma10 do
corrente. pela qual o Senhor Presidente da Republica submere a dehberação do
Senado a escolha da Senhora Lúcia Helena Salgado e Sil•·a para e-.ercer o
cargo de Conselhe1ra do Conselho Admmlstratl\O de Defesa Econõm1ca CADE. do M1msteno da Jusuça
Sessio: 2 7 05 98

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE MISSÕES
DIPLOMÁTICAS

De IIUctatl\ a do Pres1dente da Republica

7

T otaJ......................................................... .,

Mensagem n• 102, de 1998 (n• 238/98. na ongem). pela qual o Senhor
Pres1denre da Republica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Joio Carlos Pessoa Fragoso. Mm1srro de Pnrne1ra Classe do Quadro Espec1al
da Cam:u-a de Diplomara. para exercer a função de Emba1xador do Brasil Junto
à Repúbhca Helêmca
Sessio: 06 05 98
Mensagem n• 113, de 1998 (n" 334/98, na ongem). pela qual o Senhor
Pres1dente da Repubhca submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Roberto Soares-de-Oliveira. Mm1stro de Pnrnetra Classe do Quadro Permanente da Carre1ra de D1plomata. para exercer a função de Emba1xador do Bras1l
Junto à Confederação Suíça
Sessão: 06 05 98
Mensagem n• 106, de 1998 (n• :!73/98, na ongem). pela qual o Senhor
Pres1dente da Repubhca submete a deliberação do Senado o nome do Senhor
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Marcus Camacho de \"incenzt. Mmtstro de Pnmerra Classe do Quadro Permanente da Carretra de Dtplomata. para exercer a função de Emb&xador do
Brastl JUnto a Repubhca da Colõmbta
Sessão: ::!0 05 08
Mensagem n• 126, de 1998 (n° 403/98. na ongem). pela qual o Senhor
Prestdente da Repubhca submete a dehberação do Senado o nome do Senhor
Marco Cesar Meira Naslausky, Mtrustro de Prunerra Classe do Quadro Permanente da Carretra de Dtplomata. para exercer a função de Embatxador do
Brastl JUnto a Santa Sé e. cumulanvamente. JUDIO a Ordem Soberana e Mtlitar
de l\.lalta
Sessão: ::!0 05 98
Mensagem n• 121, de 1998 tn• 402/98. na ongeml. pela qual o Senhor
Prestdente da Repubhca submete à dehberaçào do Senado o nome do Senhor
Stélio Marcos Amarante. :-hmsrro de Primetra Classe do Quadro Permanente
da Carreua de Dtplomata. para exercer a função de Embatxador do Brastl JUDIO
a Repubhca da Boltv1a
Sessão: ::!7 05 98
Mensagem n• 128, de 1998 (n• 444/98. na ongem l. pela qual o Senhor
Prestdente da Repubhca submete à dehberação do Senado o nome do Senhor
Ricardo Carvalho do Nascimento Borges. Mmtstro de Segunda Classe do
Quadro Pemtanente da Carretra de Dtplomata. para e'Cercer a função de Embat'Cador do Brastl JUnto a Repubhca do Senegal
Sessão: 27 05 98
Mensagem n• 131, de 1998 ( n• 455/98, na ongem), pela qual o Senhor
Prestdente 1da Repubhca submete a dehberação do Senado o nome do Senhor
Joaquim Augusto Whitáker Salles, Mmtstro de Segunda Classe do Quadro
Permanente da C arretra de Dtplomata. para exercer a função de Embatxador do
Brastl JUnto a Repúbhca do Quêma
Sessão: ::!7 05 98

MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO

De mtctauva do Senado Federal
~
Total .................................................................. 2

Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1995, de autona do Senador Ernandes -\monm. que ,!!<põe <obre a exploração a corre ra=o da floresta e de-
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maiS forma> d~ l egeta~ào arbórea da baCIO ama::ómca iffl areas <e/t:Clonadas
pelo ::oneamemo Ecológtco-E<onómuo para li>D allernamt• do solo
( Art :!54 do Reg:•menro ln remo J
Sessão: :!O 05 98

Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1995 de autona dos Senadores
Osmar D1as e Espend1ão o\mm. que a/lera o:)"::!" e acres,·ema o§ 3" ao an 16
da Let n" ~ 880. de :!8 de mato de 199-1, e renjicada em I" de Junho de 199-1.
que dtspõe sobre o Programa de Estab•il::açào Econom•,·a e o Ststema Monetann .Voe tonal mstmu a l tnuJade Real de I aJo,. - l ·R J ,. •lá outl"as pro>tdencta'
(Dec1são termmat1va) ·
Sessão: .::!6 05 98
MA TERIAS DECLARADAS PREJUDICADAS

De uuc>anva do Senado Federal
3
Total......................................................... 3
Requerimento n• 88, de 1997. do Senador Pedro S1mon. sohcllando.
nos termos reg1menta1s. a reahzaçio de um Semmáno Nac10nal com o obJenvo
de debater questões relanvas a pnvanzação da Companh1a Vale do Rio Doce
Sessão: 07 OS 98
Proposta de Emenda à Constituição n• 24, de 1997. tendo como pnmelro s1gnatano o Senador Pedro S~mon. que altera o an 1-13 da Cunslllmção
Fedem/ (seiVIço ciVIl obngatóno)
Sessão: 13 05 98
Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1995. de autona do Senador Osmar D1as. que concede mcen11vo tnbutáno ao empregador parnctpanle do
Pmgmma de Estímuln ao Pf"lmetro Emprego - PEPE e dá outms prowdcnctas
Sessão: 20 05 98
MATÉRIAS RETIRADAS PELO AUTOR

I~=~~-~~~~~:~--~-~--~-~~~~~-~~-~~~-~~-------------------------- i
Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1998-Complementar. de autona do
Senador Sebasnão Rocha. que auton::a o Poder E<ecmn•o a <rtar u Reg1ào

MAIO DE I998
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Integrada d~ Desemolv•menro do Pará e A.mapa - RIPA.\fA e msmwr L' Programa Espeual de Desem·oll'lmemo do Defla da Rw Ama::onas c da outras
provJdencJas
(Retirado nos termos do Requenrnento n• 240. de 1~98)
Sessão: 07 OS 98
Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1997, de autona do Senador Jose
lgnac1o Ferreira, que regulamenta a ~xpenmenração técnrco-cientifica na tirea
de engenhana genéllca. vedando os procedimentos que v1sem à dupllcação do
genoma h11mano com a finalldade de obtenção de clones de embnões e seres
humanos. e dti ou1ras providencias
(Retirado nos termos do Requenmento n• 269, de 1998)
Sessão: \9 OS 98
OUTRAS DELIBERAÇÕES

Requerimento n• 286, de 1998. da Senadora Enuha Fernandes e do Senador Eduardo Suphcy, sohcttando. nos tennos regtmentats. mserção em Ata
de voto de profundo pesar pelo falecunento do cantor Nelson Gonçalves. ocorndo no último dta 19 de abnl. bem como seJam envtadas a farntha enlutada os
votos de condolências do Senado Federal
Sessão: 06 OS 98
Requerimento n• 248, de 1998, dos Senadores Adenur Andrade e Eduardo Suplicy, sobcltando, nos termos regunenws. a convocação do Mwstro de
Estado da Educação para, perante o Plenáno do Senado Federal, tratar da polítiCa do Governo Federal para o ensino supenor
Sessão: 13 05 98
Requrimento n• 326. de 1998, do Senador José Eduardo Outra, sohcitando, nos trmos do an 71, mc1so VII, da Constttu11;:ão Federal, que o Tnbunal de C on$5 da Umão real1ze mspeção espec1al e extraordmana sobre o ProJeto de lmgtçào de JacarecJca 11 e o contrato ftrmado entre o Governo do Estado de Serg1 e. através das empresas pubhcas Companhia Estadual de Habnação
e Obras Pú hcas (CEHOP) e Companlua de Desenvolvtmento de Recursos Hidncos e lmgaçào de Sergipe ICOHIDROl, e as empresas Contécmca Ltda Consultona e PlaneJamento e a C'onsnutora Norbeno Odebrecht S/A, a fim de
exammar os aspectos que especifica
Sessão: 19 05 98

3.:!3
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Requerimento n• 336, de 1998. do Senador Pedro Sunon. sohcnando.
nos termos reg1menta1s, mserção em Ata de um voto de pesar pelo falecunento
do Professor Leómdas Rangel Xausa, Conselhe1ro do CADE - Conselho Admtmsrranvo de Defesa Económica e seu suplente como Senador
Sessão: :!O 05 98
Requerimento n• 153, de 1998, do Senador Pedro Sunon, sohcttando,
nos termos regunentats. a cnação de urna Conussão Espectai Temporana, composta de onze membros titulares e igual número de suplentes, para. no prazo de
cento e VInte d1as. estudar as causas do desemp~go e do subemprego no Brastl
Sessão: :w 05 98
Requerimento n• 160, de 1998. do Senador Waldeck Omelas e outros
senhores Senadores. sohcnando. nos termos regunentals, a cnação de Conussio
Espec1al Temporana. composta de onze membros lltWares e tgual numero de
suplentes. para. no prazo de até IS de dezembro do ano em curso. promover
esrudos tendo em VIsta o exame de propostas de Refonna Tnbutana.
Sessão: 20 OS 98
Requerimento n• 268, de 1998, do Senador Ojalrna Falcão. solicitando,
nos tennos regtmenws, a cnação de CoDUssão Espectai T emporána, composta
de nove membros ntulares e tgual número de suplentes, para. no prazo de noventa dtas. promover uma verificação m loco dos efeitos prodUZidos pela atual
seca que assola o Nordeste do Brasll
Sessão: 20 OS 98
Requerimento n• 3S:Z, de 1998. do Senador José Btanco, sohcttando,
nos tennos do art 71, IIICtso IV, da ConsliiUição Federal, seja moh711da, pelo
Tnbunal de Contas da Umão. auditona nas contas utilizadas para mOVImentar
os recursos referentes aos convênios firmados entre chversos órgãos federais e o
Governo do Estado de Rondõrua
Sessão: 27 OS 98

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS
(I" a 31 de maio de 1991)
Não dehbera11vas
Dehberam as ordtnanas

8
12

Total .................................................................. zo
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SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS
(6 de jane1ro a 31 de ma10 de 1998)
Não dehberallvas
Dehberallvas ordmanas
Dehberatl\as e><traordmanas

48

6

Tota1 .................................................................. 87

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(I" a Jl de maio de 1998)
MATERIAS APROVADAS .............................................................................................. 50

Proposta de Emenda a ConstitUIÇão enVIada a promulgação
Propostas de Emenda a Constituição enVIadas a Câmara dos Deputados

2

Projetas aprovados e enVIados a sanção

8

ProJetas aprovados e enVIados a Câmara dos Deputados
• Projeto.. aprecu>tios pelo Plenano.
• Projeto.• aprectados nas comzssões. em dectsdo termmam'Q
Projetas aprovados e enVIados a promulgação
• Ope'(ações de credtto
• Aco.l'<lru lntemacumats . ... .... ... . .

5

3

:

.z.o
16
4

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões D1ploma11cas

7

Mensagens rela11vas a escolha de Autondades

7

MATERIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ························•·•••••················-····························· 7
Matenas

re:~eitadas (art

254 do Re81mento Interno)

Matenas rejeitadas Cart 91 do Re81mento lntemo J
Matenas ~aradas preJUdicadas

3

'
Matenas ~Iradas pelo autor

2

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57

326
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Sl'MÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SE'"ADO FEDERAL
(6 de janeiro a 31 de maio de 1998)

~\<~ATERIAS APROVADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 165

Proposta de Emenda a Cons11tu1ção env1ada a promulgação

2

Propostas de Emenda a ConStitUição enVIadas a Câmara dos Deputados

2

PrOJetas aprovados e envtados a sançio

:!.7

Projetas aprovados e envtados a Cimara dos Deputados
• ProJetas aprectados pelo PlenaTio
• Pro1eto.\ apn!clados 11as comissões. em dec1sào termmarnoa

18

Projetas aprovados e envtados a promulgação
• Acorde». mtemactonats
• ConcessiJe• de telecomumcaç/Jes
• Operaçõe• de cred11o
•

ASSIIIIIO'i admmlstrall\'OS

1:!
6

91
:!/

u
44
:!

\llensagens relatwas a escolha de Chefes de Missões D1ploma11cas

15

Mensagens relatiVas a escolha de Autondades

lO

MATERIAS ENVIADAS AO ARQUIVO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l l

Matenas rejeitadas tan 254 do Regimento Internal

3

Matena rejeitada Ian IOI. § 1". do Regunento Interno 1
Matena re:Jellada (an 91 do Rel!lmento Interno 1
Matenas declaradas

pre:~ud1cadas

Matenas retrradas pelo autor

10

8

TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS ................................................. J88
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CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

ASSVNTO

DESTINATÁRIO

N'"OOOFÍCJO

-.

SF/369/98

Mrmstro o\nsclmo Sana- Encammha avulso do Projeto
ago - Supenor Tnbunal de Resolução n• SS. de 1996
de Jusnça

SF/44-1198

PreSidente do Tnbunal Encammha requenmento de
mfonnações aprovado pela
de Contas da Uruão
Com1ssão de Assuntos Econõnucos

SF/448198

Pres1dente da Conussão Encammha ProJetO de Le1 do
Parlamentar ConJunta do Senado n' 112. de 1998. de
autona do Senador Juho
MERCOSUL
Campos

SG!vl/167'98

JUiz Federal Subsnruto Encammha Resolução n' 12.
de 1997
da 3' Vara Federal

SGlvl/169/98

Assessor Técmco
Câmara Mwuc1pal
Vargmha-MG

da Encarrunha cop1a da Let n•
de 9 615. de 1998 (le1 Pelél

COMISSAO
DE ASSUNTOS ECONOMICOS

RELAT0RIO DE ATIVIDADES
MAIO- 81
RI!UNIOI!S CONVOCADAS
E REALIZADAS NA ""BESSAD LEGISLATIVA ORDINARIA
DA

se• LEGISLATURA

..

REUNIOES REALIZADAS
ORDIMARIAS

07

EXTRAORDINARIAB
TOTAL

11

MATII!RIM APRECIADAS EM CAÚTER. TERIIINATIVD
PRO~ETOS

DE LEI

IIAR. ABR.

MAl

MAR.
MAl

os

os

DOS.NADO

APilOVAD08
R.~EnADDB

TOTAL

••
•• ••
D4
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PAitECEIIE8 APRECIADOS •
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1•••

•• sESsAO LEGISLATIVA ORDINARIA DA 50" LEGISLATURA
PRO~ETOS

DE LEI
DO BI!NADO

MAl

MAR
MAl

Dt

Ot

02

02

03

03

ABR

MAl

MAR
MAl

Ot

ot

02

lt

lt

DI

UI

MAR
IIAI

lt

Dt

11

Ot

MAl

MAR
UI

Ot

01

Ot

lt

UR ABR

PELA APROVAcAO
PELA REJI!I~O
POR AUDI811CIA
CCJ

A

TOTAL

PllO.IETOS De L.l

DO SENADO
COMPLE-TAR

-

PELA APROVAGAO
PELA REJEIÇAD
TOTAL

PROJI!T08 DI!
RESOLUÇAO
PELA APROVAGAO
TOTAL

DIVEMOS

POR ORIEIITAGAO A
UGUIR
TOTAL

- ...
-

PltCNI.T08 DE L.l DA

ABR

MAR ABR

cAUIIA
PELA
APROVAÇAo
PILA
RR.IEiçAo

12

Ot

01

03

••

TOTAL

ez

MAR
UI

.. ..

UI
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EMENDAS DA
CÃMARA

MAR

MAl

I MAR
MAl

PELA
APROVAÇÃO
TOTAL

(OFS) OFICIO"B"

APROVADOS
TERMOSDEPilS

ABR

01

01

01

01

MAR

ABR

MAl

MAR
MAl

as

03

17

28

as

D3

17

28

MAR

ABR

MAl

MAR
MAl

••

03

01

o•

a1

a1

as

as

07

15

NOS

TOTAL

(MBF) MENSAGENS
APROVADAS
TERMOS DK PRS
APROVADAS
TERMOS DI! PDS
INDICANDO
AUTORIDADES
TOTAL

NOS
NOS

as

03

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARI!CERES APRKCIADOS róELA CAE. 1111
<#1' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DA 50" LEGISLATURA

lZ

"

AUDilNCIAI, DEPOIMENTOI
E COMPARECIMENTO DI AUTOIIIDADEI REALIZADOS NA CAE NA
1/' 111110 LEGISLATIVA OIIDIURIA DA ID' LIDIILATURA

DATA

21.14.11

IIUUIITO

PAIITICIPAIITEI

IMPIIliTIMO DE TRAIIIFDIIMAÇAO DO BANCO DO PEDRO PARENTE, 8ECIIETARD EXECUTIVO DO MINIITf.RIO DA FAZENDA,
EITADO DE MATO GROIIO, NO VALOR DE RI EDUARDO AUGUITO GUIMARAEI, SECRETARIO DO TESOURO NACIONAL, E
214.131....,...,
I
OPERAÇOEI
DE
CREDITO& PAULO ENRICO MARIA ZAGHE:N, DIRETOR DO BANCO CENTRAL DO BRA&IL
CDNTIIATADAB ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

E DIVERIOI EITADOI BRAIILEIROI, RELATIVAS A

11.15.11

AOUIIIÇÃO
DE OPEIIAÇOEI DE ANTECIPAÇAO DE
RECEITA ORÇAMENTARIA· ARD.
MSF N • t53Jiil • lubiMio • •precl•clo do lonado APROVADA A INDICAÇlO POR

n VOTOI FAVOdVEII E UMA ABITENçAO.

F....r•l o nOIM do lonhor ••rele Fol•ky, ,.... •••rc•r o
corgo do c ...olholnl do CONIILHO ADMINIITIIATIVD
DI DEFIIA ECONOIUCA • CADI, DO MIIIIITlRIO DA
JUSTIÇA,

2.......

..~

·-

M I P I I ' t . . - 1 · 1 - A _ ...... ~ol-. APROVADA A IIIDICAÇAD POli t7 VOTDI FAVORAVIIII UMA AIITENÇAO,
Poder.. o . . . . do ......, ..., A,__ . . . . .IKruz
Limo,
do COMDiholro do
CONiaLHO ADMINIITRATIVO DE DIFIIA ECDNOMICA •

..... ......... •

8
~

8

CADE, DO MIMIITit:RID DA JUSTIÇA.

21.11.11

I

MF N • t51111 .........., • .,.c..çlo do lenado APROVADA A INDICAÇAO POli t7 VOTOI FAVORAVIII E UMA ABITENÇAO
.....r.. o IIOIM do lnllor Marc~~lo Proc6plo C.UI•rl,
par• •HrcH o c•rp ... COMelhelro ... CONIELHO
ADMINIITRATIVO DI HFIIA ECDNOMICA ·CAIE, DD
MfNfiTfRIO DA JUITIÇA.

2,••••••

.

MIF N • 111111 • lllltlnete • •preclaçlo do ........ APROVADA A INDICAÇAO POR 17 VOTOI FAVDRAVEII E UMA AllfENÇAO
Feder.. o ••m• tio ,...._ CIHn• .IoM de Ollvalr.. ,.,.
CDNIELHD
Pr•....,.l•
•••rc•r

•

..... ...

ADMINIITIIATIVO DI DEFUA ICONOMICA • CAIE, DO
MINIBTIIIIO DA JUSTIÇA.

21,05,11

MIF N ' tiMI . 1 - A _

. . . . . . . loo- APROVADA A INDICAÇAO POR t7 VOTOI FAVDRAVEII E UMA AIITENÇAO.
Feder., o IIOIIMI da • .....,. Ucle H..... lalplle •
do c ..•ellllelr• do
lllv•, p•r• ••.,..•r

•

.....

:::

CONSELHO ADMIIIIITRATIVO DE DIPEIA ICONOMICA •
CADE, DO MIIIIITIIIIO DA JUITIÇA.
-

--

-

-

-

--

-

---

----------~-------

-

-

-

-

ãg
!

MAIO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

UI

COMISSÃO
DE
EDUCAÇÃO

4" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 508 LEGISLATURA

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1998

MAIO

Reuniões Extraordinárias Convocadas.............04
Reuniões Realizadas........................................................02

PROPOSIÇ0ES NÃO TERMINATIVAS
(PDS)

PROJETOS DE DECRETO
LEGISLATlVO

MAIO

PELA
APROVAÇÃO

19

PELA
REJEIÇÃO

00

TOTAL

19
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL

REUNIOES REALIZADAS
NA 50" LEGISLATURA- 1998
REUNIOES ORDINÁRIAS--.-.•••08
REUNIOES EXTRAORDINÁRIAS..•••.•--04

MATtRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO
DURANTE A 50" LEGISLATl/RA DE 1998

,_LEI
110

iJAN

F~V

I MAR IABR

'MAl

IJUN

JUL IAOO ISET

lotrr

NOV I DEZ

·='

lUTA L

PARECERES APRECIADOS
DA 50" LEGISLATURA DE 19911

PllOJETOS DE LEI
DO IIIJIADO
PElA APROVA(:AO
PElA RE.IEJÇAO

JAN

FEV

MAR ABR

- -

-

- - -

-

-

PORAUD!~IA

"CCJ
TOTAL

MAl

JUN

JUL

AOO

SET

our

NOV

DEZ

JAW
DEZ

MAIO DE 1998
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PROJETOS DE LEI
DO SENADO
COMPLEMENTAR

JAN

FEV

MAR ABR

PELA APROVAÇÃO

-

-

- -

-

-

-

JAN

FEV

PELA R_~EIÇÁO
TOTAL

PROJETOSDE
LEI DA CÀMARA
PELA APROVAÇAO
DILIGENCIA
POR
JUNTO A CÃMARA
TOTAL

-

JAN
PROJETOSDE
DECRETO
LEGISLATIVO !PPSI
PELA APROVAÇÃO
1

FEV

MAR ABR

-

JUL

~GO

SET

OUT

NOV

DEZ JANI
DEZ

MAl

JUN

JUL

AGO SET

our

NOV

DEZ JANI
DEZ

JUN

JUL

AOO SET

OUT

NOV

01

MAR ABR MAl

DEZ

-

.IAN

FEV

1
1

2
2

REQUERIMENTOS
IRQS)

JAN

FEV

PELA APROVAÇÃO

-

-

-

JAN

FEV

-

-

1
1

JAN

FEV

MAR

12
12

3

-

MAR ABA MAl

JUN

DEZ

TOTAL

TOTAL

PROJETO DE
RESOLUÇÃO DO
SENADÓ IPRSI
PELA APROVAÇAO
TOTAL

DIVERSOS
oDIV)

NOV

4
4

JUL

AGO SET

OUT

NOV

DEZ

MAR/
DEZ

JUL

AGO IET

OUT

NOV

DEZ

MAR/
DEZ

JUL

AGO SET

OUT

NOV

DEZ

MAR/
DEZ

3
3

MAR ABA MAl JUN

1
1

-

-

1

MAR ABA MAl JUN

-

-

I

PELA APROVAÇAO
TOTAL

5
5

MAR/
DEZ

JUL AGO SEI" OUT

(MSF)

PELA APROVAÇ+O

JANI

DEZ

s
s

MENSAGENS

JUN

01

-

1

TOTAL

MAl

-

- - -

- -

JH

ABR MAl

- - - - - - -

.IUN

334
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QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CRE1998
3' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50' LEGISLATURA

IJAN

PElA

l

FE\

7

MAR

ABR

19

_4

I MAl

JUN

JUL

~GO

SET

IOUT i'iOV

DEZ

I::ZRI

os

PELAI

IPOR·
15

_uo;

~~~~A
2

'I"O'I"A!-_

_7

_I~

4

lO

-~~~0
~ARJO
CONGRESSO NACIONAL· 1998
RESENHA DAS MATERIAS APRECIADAS NO PERIODO DE I" A 31 DE MAIO

dr: 7-5-91
(008-5-91)

,.....,....

a1onpml

onundu de tonlnbu•çõcs SOC'Iaas e
1mpordnaas devidas ao lns&lhllO Naa011al do

Social -INSS, allen dlspDSiliYOS du Lo"s n•s 821
1213, ambas de 24 de JUDia de 1991, C da OIIU'U
prowllnaas

Lc• r{'96l9.
de 25-5-98
f0026-S-91t.

rcpublu:.dl
noDO do

,....,9J91.
naonasnl

•

bens uno~e~s de ddm1n10
da Un1&o. allcn. d1spos1llvos dos Dccrclos-lels n"s
9 '760, de 5 de sa:embro de 1946 c 2 398 de 21 de
dacmbro de 1987 rcsuJamCINa o 6 2" do 111t 49 do
Ato da Dn1pos1Ç6es ConsllhiCIOIIIIS Transatonas c
da OUU'as provldcmCIU
aforamcn10 c

ai~

M:

19 horas
Leuf'96J6
deiSS-98
tOO 18 5-981

Ma1o
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27&'98 CN
ln" 480'98
na ongsm

MP rf' I b48-7,
publ no DO
de 24-4-QS

Oaspõe sobrr a quahticacao .j'= =nudadC'S como 1
3 cn.J..,iu J.-. Fr<J~r.l"'n.l •• .acaonal
de PubhcazaçãLJ a e-:.lmç-:io Jo L.,h •r;uon"' "•J.CIOn:u
de luz Smcrouon e da Furdac~~ P •qu.:ne Pmto c.::

~rsamzações SI.)" la!\

~s
h..:'f'3S

•:: 5

-\provado o

Jq

PL\'n"IO

,1,

Lean"9637
de 15-5-98
coo 11 s 9Bl

abStlrção de SUlS 111\ld.!..iPS r'"r "' l!ll'IIZ'1o;"-".~'! SUo.l315

e da ttutras P''"''d~11c1as

MaiO

!SJ 9'8 CN
(n ~OJ/98

na I)I'IJ:CSIII

MPrf"15879,
publ noDO
del9o198

,,

,2 5 QS
t5 19 horas

lnsnru1 as Oralaficações de Dnempcnho de Funçãro
Ju:s.nç.1
O:FJ
ESSCIK'I.1.1
~''"'dadc
GDI
lnfonnaçõcs Estratce.1ca
Jc ~11"1d.1de
(",p 11: Ja uu1r.15
Funchan.:1
11AF e Pro"l'l:l"nl

•

"'

Lcan•9651,
de 27 S-98

prov1dcncms

MaiO

~87198-CN

Inu ~0'7'98
naongem1

MIUO

298198 CN
(n"518'98
RI ongernJ

1\.IPrf' I Sll-18,
publ noDO

de lO 4-QS

I\IPn"' I biJ 7,

publ n1.1 nu
dc304'il8

Aprovado o
PLVn"U
.ft. sanç&l

Aliena dasposmvos das le1s n°s J SQQ. ~ de 25 d~
abnl de 1961 ~ 61)6 de .!I d~ JUni'IO de JOOJ 8 987
de 13 de fc\ereuo de 1995 ~ U74 de 7 de JUlho de
1995 9 4.:!7, de 2b de de;:emhro de J9Íib .JUtonza;:.
Podtt E!C.ceult'IO a pronro-.er a rH">nuNratlo G.a
Cen1ra1s Elelntas Brasllur.:~s S \ • EI ETROBRAS c
de suas subs1d1.tnas c da ou1r.1s J'!l('l\ t..J~n.::I.JS

I :!-5-CitS
IS N horas

AllCn procahmcrnos relalt\~"~5 iiO Program:1 Nacional
Dc.~«auzaç..lO, de. q 1:.:: lr;!.ta a. L e rt 9 4Ql •Je r, i~
K~embro de 19Q7 e d.J ou1r:as 1.'1.:'\!dCnci:LS

I;! S-98,
:is 19 horas

IDO :.!8-5-QS)
Apr'O\oado o
PI V n"'S
o\ sanção

lea n~ 9 648,
.:11:27 5 98
100 28 5 981

J..

Aprovado o
I'LV n""6
le• n• 9 63S,
dco IS-5-98
coo JR-5-98)

Moao

)04J98~N

ln"' 5::!:&198

RI ungan1

Mo10

307198:~!'
ln"' 5Jll98

naonganl

MPn"'' bS7 "·
publ na DO
de 5-5 98

MPrf 1650-18.
publ no DO
de6-1 Q8

D1splM: sobre o numero de Cvgos dco Ou-cçio c
FunçUcs Grauficad.u das lnsnnuçÕC'S Fe.icra1s de
Ensino Supenor dos Centrl's Fed~..-ra1s dco Educaç:llo
1'ccnolo~1ca d•s Escolas AIJfOICC.DIC.lS Fa.lcnus dJS
Escolas Tccrncas Fedcr:ns C':ts ln'!IIUUI.;ócs Fcdcr.l1s
de EnsiM M.thtar c da. o•JUil'l. P'll' 11Jeru:t.u
D1sp6e sobre o Plano do: CarTCna. dos servtdores do
Banoo Cenlntl do Boud ~ d.: .:tUir:I:S. DrO\ 1dêuc1as

'2 5-98,
ãs 19 horas

I

Aprovado o
PLYrf7 A
....lo
La n"' 9640,
ck 25-5-98

--·
AA-

coo 2~-5-981
12.-S-QS,
as IQ horas

PLVn"' 11

LCI n•9 650,
de 27-.5-91
100 28-5-98)

Moao

108198-CN
tn• 533198
na r.Jnganl

MP n"' I 651-43.
publ no DO
de6-5-98

•

orsan•z=do ~. Pres•dCncla da
Rcpubhca e dos Mmto;;tenas. e da '"~Utras proo,u.Wnctas.

D•sp6e solno

11-.5-98,
ls 19 horu

Aprovado o
PLVn'"9

Le• ri' 9 649,
dc27-5-98
(DO 28-5-98)

M""'

Ma10

-·.~~!'

lrf 534198
naonpmJ

......__ '!:~
III" 3501f8
na ongnpl

MP rf' I t.Sl-41, , ~·na a Omtfit.açio d~ De:.mrpmho de Anvtdadc de

11-S-98

A-o

f1scahzaç:llo - GDAF a G!.:lllficaç5o dc Desempenho
de Al1111dadc de Prolcç~tn .. •
CiDACTA c da
OUins prDVIdênCia9

as IQ hons

PLVn"'l2 A

PLn"'91Q8-CN
Aulonza o Poder Excc:ull\0 a abnr ao Orçamenw
I nrun lS J fiiii'SF 1 Fiscal da Umlo. C'"l1 ra\Of de t.no:.:ne•)S fln3:liCCifOS da
Umio - ?ccursos sob Sul'C'rHSãv do Mm1Stcno da
Fazenda.. uc1bto suplementar :nc fJ hmuc de RS
45 305 756 00, para os lins que npec:1fic..a

12-5-98,
is19 horu

publ no DO
de65QB

.....

........

lei rf 9 641.
ck2S 5-98
IDO 26 5-981
Lei ri' 9 6]4
de 15-5 98

IDO 18-5-QS)
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CONSEUIO DE ÉTICA E DECORO PARUMENTAR
( Eleito em 1,_._95)

Prcsuk:ace • Cu1ldo Maldancr - PMDB - SC
Viceo-Presulcale• .Jose Alves - PFL -SE
(EloiiOICGI 28·1·!16)
Suplon,..

1itular'Cj

PFL
I Josl: Agnpmo
2CorlosPoln>cuuo
3 Vdsan Klemllbons

I F.lc1a Alvara

2 francehno Puen.
3 Waldeck Omelas 11 \
4 Jose Alves

4

J-a-

PMDB
I (V-)

I Cualdo Maklancr
2 Ramc:z r ebcl
l NoborJUIIIOr
4NevSIIII5SUI\a

2.G..-c3.FiaVIODDMdo
4 CouUnhoJ-

PSDB
I Luc10 Alcirltara
2 !Vago)

PPB (E,._ PPR + E•-PP)
I LuaclloPorldla

I Epuaao C'arer:eua
2 Osmar Dias

PTB
I Eaulla Fernanda

PP

PT
1 Mlll'lU Sii'Va

PDT
1 (Vqo)

I.S I t'oa.:e.

(AM•'hd -II.K.II)

(1) Posse caino MiniStrO de Estado da Plwidlnaa e AS8Istlnclll Saciai. em 7.04.111.

SECRETARIA -GERAL DA MESA

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Dlrctora CLEIDE MARIA B F CRUZ
RamBis 3490- 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
Cheie LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
RamBis. 3511 -3514 Fax· 3606
Sec:rerános:

ADRIANA TAV ARES SOBRAL (Ramal: 4252)
FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508)
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal 3501)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Cbefe: JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ
RamBIS 3507 - 3520 Fax· JS 12
Sec:rerános:

EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA (Ramal 3520)
CLEUDES BOAVENTURA NERY (Ramal: 3503)
JOAQUIM BALDOINO DE B. NETO (Ramal 42S6l
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal. 3502)
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal 3509)
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal 47921
MARIA DE FÁTIMA M DE OLIVEIRA (Ramal 42561

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO
RamBis· 4638 - 3492 Fax: 4573
- .IÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604)
-CELSO ANTONY PARENTE (Ramal 4607)

CAE

- DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)
- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal 3516)

CAS

- RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Ramal 4608)
-VERA LUCIA BATISTA SILVA (Ramal 7285)

CCJ

- VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal· 4609)

CRE

-MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496)

CPC

-JOSE FRANCISCO B DE CARVALHO (Ramal. 3935)

- '::CS-CAE

.c=nTULARES
FRANCELINO PERE1R~
VILSON KLEINUBING
GILBERTO MIRANDA
BELLOPARGA
LEONEL PAIVA
JONAS PINHEIRO
J0AOROCHA
JUUOCAMPOS
GILVAM BORGES
FERNANDO BEZERRA
NEY SUASSUNA
JOSÉSAAD
CARLOS BEZERRA
RAMEZTEBET
JOSÉ FOGAÇA
JOSE ROBERTO ARRUDA
COUnNHO JORGE
JEFFERSON PERES
PEDROPJVA
OSMARDIAS

I

-- ''~~~~-----------R~R~~~1~11~1~12~--J
c •'<0
RN~3611112
, - .•. ::0
R02231132

.,.

ES-3130/31
MA-2311112
_ "" ?~ ..... -;- f..iARfNHO
• .: :::!. ::::: '-!OLLANDA

.. .~ .. "'

·--~...
o ,I;

.

~: pi~TO

-· - :E~TC ;'iEQU:ÃO
---:i:·P.O S1:tJION
•..::.:.s1•.ca MALDANER
-~-::.::::1-SON CAMATA

GC-3 - ,.-

""

i)f.-;.:,.--··""'
- ~_.. -:..,?~. "" ..
",1.? .. -:..r t:;, ....

PE-3197118

BA·ZZ11112

-- --~ ~i:SAL:-,o

,::: ..

- !_I

-..r-~:!t.

: ::;sA

BA-317!174

--:: -::;'l'O VILELA FILHO
r-:~ ... S
.:.:.NTARA

PA-31M11G
RR-1101112111

G0-20111182
PR-24011'U
RB-32311131
SC-2141142
ES-32031114
~

CE-3242143
CE-23111102
MB-Z381/82
CE· ZZI1/8S

'"'·~· ' ' •••
• o w:; "!ACHADO
Sí..CCC ..:,;: ·~--·--~~~~~~------=~===-~
_,: _...;,.: __ ,r-7 ••:=r. ::se. PPSl
1
-Af:ITOto!IO CARLOS VALADARES
3P·:!::!~.: ... :
SE-Z2111102

OF-1.:. '•

~::;

- - õ :;;,: snAO ROCHA· PDT
o - 2 ::~TO FREIRE • PPS
: ~ ~ I'.:..SCIMENTO • PDT

PA-2"~· ~~

SE-::,:. •"' ~

AP-2244141
PE-21111117
RJ-112114221

--~

ESPERIDIXô AMIN
LEVYDIAS

SC-42J3/u~

MS-1•2&11228

· õ?·T \CIO CAFETEIRA
':-l.EOIIJIAR QUINTANILHA

ODACIR SOARES

-

REUNIOES: QUiilTAS-fEIRr.:.
SECRETÁRIO: DIRCEl' '!EIRA '
TELEFONES DA SECRETAR!A:: '~ ~~·

SEN. ALEXANDRE COSTA.

?.El"<IÃO: JJJ.JZ55
'I

(*)Harano4••conlocon• ••-·-~

Herino ,........r., .i"s r...r.ll .21

~A

•

•

-\IUal.iuda em: 13105/98.

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS
PRESIDENTE: SENADOR ADEMIR ANDRADE
VICE-PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA
(29 TITULARES E 29 SUPLENTES I
TITULARES
ROMEROJUCA
JONAS PINHEIRO
JOSE ALVES
BELLOPARGA
JOEL DE HOLLANDA
LEONEL PAJVA
JOSEBIANCO
JULIO CAMPOS
DJALMA BESSA

RR·2111/17
MT·2271m
SE~55/57

MA-3069172
PE·3197/98
DF-104611146
R0-2231/37
MT~64/65

BA • 2211112

CARLOS BEZERRA
GILVAM BORGES
JOÃO FRANÇA (1)
CASILDO MALDANER
MAURO MIRANDA
NABOR JUNIOR
MARLUCE PINTO
IRIS REZENDE

MT· 2291197
AP·2151/57
RR-3067/4078
SC·2141/47
G0-2091/92
AC-1478/1378
RR·1101/4062
G0-2032133

LUCIOAL NTARA
OSMARDIAS
LUDIO COELHO
CARLOS WILSON
JOSE ROBERTO ARRUDA

CE·23D1107
PR-2124125
MS-2381/87
PE-2451/57
DF·2011/16

I

BENEDITA DA SILVA· PT
MARINA SILVA- PT
ADEMIR ANDRADE • PSB
SEBASTIÃO ROCHA- PDT
ERNANDES AMORIM
LEOMAR QUINTANI

ODACIR SOARES

SUPLEIITES
PFL
1-GUILHERME PALP,1EIRA
2·EDISON LOBÃO
3-ELCIO ALVARES
4..JOSE AGRIPINO
5-BERNARDO CABRAL
&·ROMEU TUMA
7..JOÃOROCHA
8·VAGO
9-VAGO
PMDB
1..JOSE FOGAÇA
2·JOSÉSAAD
3· PEDRO SIMON
4..JOSE SARNEY
5·DJALMA FALCÃO
&-VAGO
7·VAGO
B·VAGO
PSDB
1-ARTUR DA TAVOLA
2·BENI VERAS
3.SERGIO MACHADO
4-COUTINHO JORGE
5..JEFFERSON PERES

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT. PSB. PPS)
RJ-2171m
1-EMILIA FERNANDES • PDT
AC-2181/87.
·2-bAURCH::AMPOS • PT
PA-2101107
3-ABDIAS NASCIMENTO • PDT
AP.2244146
4-ROBERTO FREIRE • PPS
PPB
R0-2051/57
1-EPITACIO CAFETERIA
T0-2071/76
2-ESPERIDIÃO AMIN
PTB
R0-321813219
1-ARUNDO PORTO

AL·3245/47
MA-2311/15
ES-3130135
RN-2361167
AM-2081187
SP-2051/57
T0~70/71

RS-3077/78
G0-3148/50
RS-3230131
AP-3429/31
AL-2261/62

RJ-2431/37
CE·1149
CE.2281/87
PA-1026/1226
AM·2061/67

RS-2331/37
DF-2341/47
RJ-1121/4229
PE-2161167
MA~73174

SC-42D0/06
MG-2321122

(1) Oelftl10u-aado PMDB,Ingrnsando no PPB em2 10 97

REUNIOES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SALA N° 09·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: RA YMUNDO FRANCO DINIZ
TEL. DA SALA DE REl::O.IÁO 311·3359
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4608/3515
FAX: 311-3652
(*) He"•*•nniDco•a AtaiiMI•eada •• DSFd•IZ 997, pp.ll6!!iS.6
Hmno ,....._., 4"s re1n1111s 14 0111&.

Atuaiizaaa em. !!7/05/98

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA • CCJ
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL
VICE.PRESIDENTE: IIENADDR RAMEZ TEBET
(23 TlTULARES E 23 SUPLENTES)
SUPLENTES

11TULARES

I

GUILHERME PALMEIRA
RDMEROJUCA
JOSEBIANCO
BERNARDO CABRAL
FRANCELINO PEREIRA
JOSAPHAT MARINHO
ROMEUTUMA

AL-3:MS/47
RR-2111117
RO.a231/37
AM.aae1/87
MG.a.11117

JADER BARBALHO
JOSE FOGAÇA
ROBERTO REQUIÃO
RAMEZTEBET
PEDRO SIIION
D.IALMA FALCÃO

P-1153
Rs.-nna
PR-24111107

I

JEFFERSON PERES
,JOSÉ IGNACIO FERREIRA
LUCIO ALCÃNTARA
BENIVERAS

BA~173174

SP-2051152

PFL
10ELCIO ALVARES
2-EDISON LOBÃO
3.,JOSÉ AGRIPINO
oW..EONEL PAIVA
S.SELLO PARGA
&oGILBERTO MIRANDA
NlJALMA BESSA

RS-32311132
AL..zz81/112

PMDB
1-fCEY &UASSUNA
2-CARLOS BEZERRA
~ASILDO MALDANER
4-FERNANDO BEZERRA
5-GILVAM BORGES
l-VAGO

All.aae1/87
ES-2121124
CE-2301107
CE-3242143

PSDB
1-8ERGIO MACHADO
:WOSE ROBERTO ARRUDA
3-0SMAR DIAS
4-PEDROPIVA

~1127

I

BLOCO DE OPOSIÇÃO
ANTONIO C. VALADARES· PSB SE-2201104
ROBERTO FREIRE • PPS
PE-2181187
JOSE EDUARDO OUTRA· PT
SE-2391197

(PT, PDT, PSB. PPS)
1-ADEMIR ANDRADE • PSB
2-8EBAS11ÀO ROCHA· PDT
3-MARINA SILVA • PT

ES-31311132
MA-2311115
RN-2311187
DF-1-1141
MA-3~

AM-111113104
BA·2211112

PB 4341141

MT-221'1117
IC-2141147
RN-241112417
AP-2151152

CE-

DF-21111117
PR-2124125
SP-2351152

PA-2101107
AP-2241147
AC-2181187

PPB
ESPERIOIAO AMIH
EPITACIO CAFETEIRA

SC..oWI8/Il7
liA· 40J3174

ODACIR SOARES

R0~111/3211

1.U:W DIAS
2· LEOMAR QUINTANILHA

PTB

REUNIOES: QUARTAS-FEIRAS AS 10:00 HS
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4611

1..<UlLINDO PORTO

lllil· 2321/ZZ

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-lSoll
FAX: 311-4315
Atualizllda am: 05105198

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ·CE
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TAVOLA
VICE.PRESIDENTE: JOEL DE HOLLANDA
(17 TTT\ILARES E 2.7 SUPLENTES)
TITULARES
DJALMA BESSA
HUGO NAPõLEÃO
JOEL DE HOLLANDA
ÉLCIO ALVARES
JOAOROCHA
ROMEROJUCÃ
RDMEUTUMA
EDISON LOBAo

BA·2211/12
Pl-3085187
PE-3117118
ES-3130132

TD-40711171
RR-2111/17
SP-2050/57
MA-2311146

JOSE FOGAÇA
FERNANDO BEZERRA
ROBERTO REQUIAo
GERSON CAMATA
JOSÉSARNEY
JOAo FRANÇA (1)
VAGO

RS-3077n8
RN-2461187
PR-2401102
ES-3203104

AP-34211131
RR-3067168

SUPLENTES
PFL
1-BERNARDO CABRAL
2·VILSON KLEINUBING
3-LEONEL PAJVA
4- FRANCEUNO PEREIRA
IS-GILBERTO MIRANDA
&-JONAS PINHEIRO
7·VAG0(2)
8-VAGO
PMDB
1-RAMEZ TEBET
2-JOSÉSAAD
3-NEY SUASSUNA
4-NABOR JUNIOR
!W) IAL.MA FALCÃO
8-IRIS REZENDE
7-VAGO

PSDB
RJ-2431132
1-JEFFERSON PERES
PA-3050/4393
2-JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA
CE-2281/82
3-LÚCIO ALCÃNTARA
AL-4083/M
4-CARLOS WILSON
CE-3242/43
5-PEDRO PIVA
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
LAURO CAMPOS • PT
DF-2341/42
1-BENEDITA DA SILVA· PT
MARINA SILVA ·PT
AC-2181182
2-ANTONIO C. VALADARES Psa
EMIUA FERNANDES· PDT
RS-2331137
3-SEBASnÃO ROCHA
ABDIAS NASCIMENTO • PDT
RJ-4229130
4-VAGO
PPB
LEVYDIAS
MS-112811228
1-ESPERIDIAO AMIN
LEOMAR QUINTANILHA
TD-2071172
2-ERNANDES AMORIM
ARTUR DA TAVOLA
COUnNHO JORGE
SERGIO MACHADO
TEOTONIO VILELA FILHO
BENIVERAS

ODACIR SOARES
(1) DesfilloiH8 do PMDB.

e

AM-2081182
BC-2041/42
DF·1D4611146
MG-2411112
AM-311M105

MT-2271172

MS-2222123
G0-3141150

PB-4345/46
AC·1478/1378
AL-2261112
G0-2032133

AM-2061112
ES-2121122
CE·2301102
PE-2461152
SP-2351152
RJ-2171172
SE-2201107

AP-22A2/44

SC-112311223

R0-2251/57

PTB
R0-3218119

1·VAGO

no PPB. om 2 10 97

(2) Em vltlude da_.., do - w a l d - Ornei• como M......, do Estado da PI1!VIdênaa e Asslslênc>a SCICIIII em 7 04 88

REUNIOES: QUINT 8-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SALA N"lS ·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: JúLIO RICARDO B. UNHARES TEL DA SALA DE REUNIÃO· 311-3276
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-349814604
FAX: 311·31ZI
(*) lleriria lle • • , . n• • Ala,...,.... •• DSF de IZ.t.n. pp. 1165516
H...uto,....._.l

s.. wrunl4:elk.

Aluallzada em: 05105188

5) COMISSÃO DE REU.ÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
PRESIDENTE: SENADOR JOSE SARNEY
VJCE.PRESIDENTE: SENADOR ROMEU lVMA
(1811TULARES E 11 SUPLENTES)

SUPLENTES

nTULARES
PFL
GUILHERME PALMEIRA
HUGO NAPOLEÃO
JOSÉ AGRIPINO

BERNARDO CABRAL
ROMEUTUMA
JOEL DE HOLLANDA

IOiõSÊ SARNEY
PEDRO SIMON
CAIILDO MALDANER
JADER BARBALHO

AL-32451-47
Pl-44711178
RN-23611117
AM-211811117
SP-21151157
PE-3197198

1·VAGO
z.aELLO PARGA
WOÃOROCHA
..._,OSÉALVES
5-VILSON KLEINOBING
6- JOSE BIANCO

PMDB
1-MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA
3-MAURO MIRANDA
4-GERSON CAMATA
5-IRIS REZENDE

AP-3GI/31
RS-3230131
BC-2141/47
PA-3051153

VAG0(1)

I

ARTUR DA TAVOLA
CARLOS WILSON
LÚDIO COELHO

liA 31111172
1'0-4070171
SE-4055157
SC-21141147
R0-2231/32

RJ-2431/311
PE-2451157
118-23811117

I

PSDB
1-.JOSE IGNACIO FERREIRA
2-TEOTONIO VILELA FILHO
3-0SMAR DIAS

--

BLOCO DE OPOIIÇÃO (PT, PD1'; PSB, PPSJ
RJ-21T1m
1-EDUARÓÕ SUPUCY ·PT
BENEDITA DA SILVA· PT
ABDIAS NASCIMENTO - PDT
RJ-311111/11
2-ADEMIR ANDRADE· PSB
EMIUA FERNANDES • PDT
RS-2331/37
~NA SILVA-PT

LEOMAR QUINTANILHA

~73174

ARUNDO PORTO

MG- 2321122

PPB
1-LEVYDIAS
PTB

RR-11011411112
RN-2A81117

G0411111112

E8-3203IIM
G04113Z/3S

E84021127

AL-401311111
PR-.2121127

SP4215111
PA-2101/02
AC-2111112

118-112111221

1-QDACIR SOARES

(1 I Em YI1Ude do faleCimento do blular. em 13 04 98

REUNIOES: TERÇAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: MARCOS So\NTOS PAIIEN'rE FILHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3%5913496

(*) ............ _ ••

SALA N" 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3341'7
FAX: 311-3546

ta,..._.._., •• .........

,...,..........,.J"It..._.........

~.~.,

I

I

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl
PRESIDENTE. VAGO
VICE·PRESIDENTE. SENADOR FREITAS NETO
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
TITULARES
JOSE AGRIPINO
ROMEROJUCA
VILSON KLEINUBING
ÉLCIO ALVARES
JOEL DE HOLLANDA
HUGO NAPOLEÃO
ELOI PORTELA (cessão)

RN-2361/2367
RR-211112117
SC-204112047
ES-3130/3132
PE-319713199
PI • 447814479
PI· 2131/37

NABOR JUNIOR
MAURO Mll'cANDA
GERSON CAMATA
IRIS REZENDE
MARLUCE PINTO
VAG0(3)

AC-147811378
G0-2091/92
ES-32031 3204
G0-2032/33
RR-1101/4062

JOSE IGNACIO FERREIRA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTÓNIO VILELA FILHO
PEDROPIVA

ES-202112027
DF-201112017
AL-40113/95
SP-2351/52

I
JOSE EDUARDO OUTRA· PT
ANTONIO C. VALADARES
EMILIA FERNANDES • PDT

LEVYDIAS

BA-3173/3174
MT·227112277
AL-3245/3247
SE-405514057
SP-2051/57
AM-1166/3104

PMDB
1-ROBERTO REQUIAO
2-RAMEZ TEBET
3-cARLOS BEZERRA
4-JOSE SARNEY
5-VAGO
&-VAGO

1111-2221127
MT-229112297

PSDB
1-cARLOS WILSON
2.COUTINHO JORGE
3-DSMAR DIAS
4-VAGO (1)

PE-245112457
PA-305014393
PR-212112127

BLOCO DE OPOSIÇÃO
SE-239112397
SE-2201107
RS-2331137

MS-1128/1228
R0-2251/57

ERNANDES AMORIM

SUPLENTES
PFL
1· JOSAPHAT MARINHO
2· JONAS PINHEIRO
3· GUILHERME PALMEIRA
4- JOSI!: ALVES
5-ROMEU TUMA
&-GILBERTO MIRANDA
7-VAGO (2)

(PT, PDT. PSB. PPS)
1·YAGO
2·EDUARDO SUPUCY (PT)
3· LAURO CAMPOS (PT)

PPB
1-ESPERIDIAO AMIN
2· EPITACIO CAFETEIRA

PR-240112407

AP-2351/52

SP-3212115
DF-2341/47

SC·112311223

MA-4073174

PTB
ODACIR SOARES

R0-3218119

1-ARUNDO PORTO

IIG • 2321122

( 1) Fana ll'tdiCIIÇAO da lldeqnça canfanne nova prupGICIUI•IIdad• da atual seado leglllabva
(2) Em wtuae da posse d~ Senador Waldeck 0meta1 coma Mwustro de Esl8do da Prevtdlncaa e Asalsltncaa Socaal. em 7 04 98
(3) Em vlftUde da posse dolsenaaor Ren., Calheuos corno M1n11tro de EstadO da JusbÇa. em 7 04 98
I

'
REUNIOES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SALA N"I3·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÀRIO: CELSO PARENTE
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3191 CFAXl
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-435414607
FAX: 311-3286
(*) H•ar.*annleco•a AIIIPIIIIhellda .. DSFde 12 9t7.pp. 1165516
liennD ,......... J... ..................

Atuallzada em: 05105/98

.,.) CCMISSAO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
!Resoluçio na 46, de 1993)
~~ESIDENTE SENADO~

JOÃO ROCHA
VICE-PRESIDENTE. SENADOR CARLOS WILSON
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES
JOSAPHAT MARINhO
JOSE ALVES
JULIO CAMPOS
JOÃO ROCHA
GILBERTO MIRANDA

BA-3173174
SE-40551511
MT-4064165
TD-4070//71
AM-3104105

JOSESAAD
NEY SUASSUNA
D.JALMA FALCÃO
VAG0(2)
VAGO

G0-3149150
PB-4345146
AL-2261162

BENIVERAS
CARLOS WILSON
PEDROPIVA

CE-3242143
PE-2451157
SP-2351152

EDUARDO SUPLICY • PT
VAGO
EPITACIO CAFETEIRA

SUPLENTES
PFL
1·VILSON KLEINUBING
2-FRANCELINO PEREIRA
3-D.JALMA BESSA

PMDB
1-GILVAM BORGES
2-.JOÃO FRANÇA (1)

AP·2151157
RR-3067188

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
2.COUTINHO JORGE

EB-2121122
PA-305014313

!!LOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB. PPS)
SP-3215116
1-BENEDITA DA SILVA· PT

MA-4073174

SC-2041/47
MG-2411117
BA-2211/12

PPB
1-ERNANDES AMORIM

RJ-2171m

RD-2051155

PTB
ODACIR SOARES

R0-3218/3219

ARLINDO PORTO

MG -2321122

( 1 ) Oesfif•ou-se do PMDB ~ngressanao no PPB em 2 10 97
(2) Em \11rtude c:Jo falectmemo ao t1Cular em 13 04 98

REL'NIÕES: QUARTAS-FEIRAS AS 17:00 HS (*)
SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO 8. CARVALHO TEL DA SALA DE REl/NIÃO: Jli...JZ5t
TELEFONES DA SECRETARIA: Jll-393513519
FAX: Jll-1060

AIUalizada Mn: 181051111

(*) SUBCOMISSÂ<") ::.::PREVIDENCIA PRIVADA (FU ·~
UNi..;:: : ::-

.::: ;,.CASDE
- -· ~O:::IN.o\DOR A

-.~e-

(C7 - ..;

::.-.

.:

..:

·'

TITULARES
JOSE ALVES
GILBERTO MIRANDA

..:

.=,·.~

G

__ ,,'li.

VAG0(3)
VAGO

SC-2041/47

RR-3067168

BENIVERAS

I

w.::--~

9L~~~

PA-305014393

...-

---·.-=-::-::--::-::-::---------,
-=-~
--~,

.-: -.

EDUARDO SUPUCY ·PT

...==---------- -- ------VAGO

EPITACIO CAFETEIRA

...

~--

R0-2051/55

( 1) Oesfikou-se do PMOB. •ngressand::: nc PI='~ ~ • _ ••
(2} Em VIrtude da posse do SenaDor 'Naldeck o~ -::=..., ----

(3) Em

VIrtude

:

--e-... - ..

'=:'~s:sten:aS::.c•a•

em70498

do falecimento do l•tula· 9- • •

REUNIÕES:
SECRETÁRIO: JOSE FRA:I:c;Sc.::. TELEFONES DA SECRETARIA:;::-_'

-- .

~;

_;;;,·· '!LO COELHO
:...:i. 'IÁO. 311-3254

'

-\NDA'I.

EM la.t 9'7 FOI DUIGNADO lltLATOR O SENADOR G!a..""Eii. ~ .,

;.

.::~a:1.4aaa

em: 14104198

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCAl IZA'R OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO
GOVERNO DE RONDÕNIA

PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA
VICE-PRESIDENn: SENADOR BENI VERAS
(07 TITULARES E CM SUPLENTES)

~..,...

SAAD
NEYSU 1 SSUNA

....BENIVERAS

G().3141fl10

PB 11.1'41
Z • COUTINHO JORGE

EDUARDO SUPUCY.PY

~5111

ERNANDES AMORIM

110.2251/15

REUNJ0Es:

SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 31135/3511
Fu311·1010

1M 101014111

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA N" 01 • llllfal•: 311-uM

ATI IAJJZ'D• III: 21110411111

ANDAMENTO

EM 19.04.98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COVTINRO JORGE

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(!!epr!!sentaç!o Brasileira)
Pnls•dente de honra: Senador José Samay
PRESIDENTE: SENADOR LUDIO COELHO
VICE.PRESIDENTE. DEPUTADO JÚUO REDECKER
SECRETÁRIO-GERAL: DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO. DEPUTADO GERMANO RIGOlTO
(18 TITULARES E 16 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
DEPUTADOS

PFUPTB

I

PAULO iõRNHAUSEN
JOSÉ CARLOS ALEWIA
EDISON ANDRINO

I

VALDOMIRO MEGER
BENITO GAMA
PMDB
CONFUCIO MOURA

GERMANO RIGOTTO

ROBSON

TUMA

PlnlB

FRANCO MONTORO

NELSON MARCHEZAN

CELSO RUSSOMANO

RENATO JONHSSON
~

I
JWOR n~IECH~:!!:ER:!l..-------------------.
I
PriPDTIPC do B
I
I

MIGUEL.f'IOSSETTO

r SECRE"

WIZ MAINARDI

RIA DA COMISSAO.

ENIEREÇOI cAIWIA OOS DEPUTADOS·- 11. SALA T/24. BRASkJA. DF· 7 0 1 FDNE. (5I) 0)1111117«111 31171. 31. . . . 31.7433

FAX: 1551 (011)31112114
SB:RI!I"-. LCIJRDEIIIIIB.D NUNES DE CNIVALHO

CONSELHO COMPOSTO
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
No I. DE 1998- CN
CONSELHO DESTINADO A PROCEDER
À APRECIAÇÃO DOS TRABALHOS ALUSIVOS À COMEMORAÇÃO
DO CENTENÁRIO DE MORTE DO POETA CRUZ E SOUSA

(Resolução no I, de !998-CNl

-

SENADORES

--- -

-- -

Antoruo Carlos Magalhães ímembro nato)
Ronaldo Cunha LIIII8
Esperidião Amm
Abdias Nasctmento

DEPUTADOS
---- ------ ----- ..

---

Paulo Gouvea
Miro-Te1xerra
---- -------- --

COMISSÃO DE .JULGAMENTO

----

---·

Senador Abdias Nascunento
Senador Esperidião Amm
Deputado Paulo Gouvêa
Gerardo Mello Mourão - poeta e escntor
Iaponan Soares - professor e vicepresidente do Conselho de Cultura do
Estado de Santa Catanna

