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Ata da 81 ª Sessão Não Deliberativa
em 3 de agosto de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência do Sr.: Geraldo Melo
(Inicia-se a sessão ás 14 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM N° 472, DE 1998-CN
(n° 859/98, na origem I

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federai. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que ".\utoriza o Poder Executivo a abrir ao

Orçamento Fiscal da União. em favor da Justiça do Trabalho. crédito especial até o limite de R$
307.000,00, para os fins que especifica".
Brastlia.

El\1n' 166

15

de julho de 1998.

:\IPO

Brastlia.

l3

de ;ul.'oo

de 1998

Excelenussimo Senhor Presidente da Republica_

.-\ Justiça do Trabalho solicita a abenura de credito especial ate o limite de R$
307.000.00 (trezentos e sete mil reais), em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 9~ e da 21~
Regiões. com o oferecimento de recursos compensatorios
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2.
No tocante ao Tribunal Regional do Trabalho da ·9, Região. a sua solicitação, no
valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), tem por objetivo restaurar e ampliar o prédio onde se·
encontra instalada a Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava - PR. Esta reforma geral
propiciará melhores condições de trabalho aos servidores e magistrados. bem como de atendimento a
todos os usuários. Os recursos que viabilizarão tal demanda são provenientes de remanejamento de
dotações desta unidade orçamentária.
3.
Com relação ao Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região. o seu pleito, no valor
de R$ 270.000.00 (duzentos e setenta mil reais). destinar-se-à à conclusão da primeira fase da
construção do seu edificio-sede. que não sofreu solução de continuidade ao longo do exercício de
1998, em decorrência da alteração de prioridades estabelecidas pela Justiça do Trabalho. Entretanto,
cabe registrar o reconhecimento, por parte daquela Colenda Corte, de que se a mencionada obra
permanecer no estágio em que se encontra, as despesas que se farão necessárias para a sua
finalização tenderão a crescer substancialmente, devido a exposição ao tempo dos materiais nela já
empregados. Merece esclarecer também que, da mesma forma que no caso anterior, os recursos que
viabilizarão esta demanda são provenientes de cancelamento parcial de dotações consignadas no
orçamento do próprio Tribunal.
4.
Cumpre ressaltar que, de acordo com informações prestadas pela Justiça do Trabalho,
os remanejamentos propostos não acarretarão problemas a execução orçamentária do Órgão, uma
vez que foram decididos após criteriosa avaliação das possibilidades de dispêndio das unidades
envolvidas.
5.
A solicitação em pauta deverá ser submetida a apreciação do Congresso Nacional.
por se tratar de crédito especial. em face do atendimento de despesas não previstas na Lei
Orçamentária. em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso III. da Lei n• 4.320, de 17 de março de
1964, obedecidas as prescrições do art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal.
6.
Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento do
pleito. razão pela qual submeto a elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,
que visa a autorizar a abertura do referido crédito especial.

Respeitosamente.

~ l~'C:v.

PAULO PAIVA

Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 166 DE u I 07 /98.
I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências
Necessidade de inclusão do grupo de despesa "Investimentos" na subatividade "Reparos,
Reformas e Adaptações de Imóveis", no orçamento do TRT da 9' Região - PR, e, também, do
subprojeto "Construção do Edificio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região- RN",
para que estas unidades realizem obras de reforma, ampliação e acabamento nos prédios onde estão
instalados a JCJ de Guarapuava - PR e o Tribunal localizado em Natal.
2. Soluções e rovidências contidas no ato normativo ou na medida ro osta:
Encaminhamento de projeto de lei de crédito especial, mediante remanejamento de recursos,
para a inclusão de grupo de despesa e categoria de programação ao orçamento vigente.
3. Alternativas existentes às medidas ou atas propostos:
Tecnicamente é a alternativa viáveL

4 Custos·
Os recursos necessários ao atendimento do pleito, até o limite de R$ 307.000,00 (trezentos e
sete mil reais), são oriundos de remanejamento de dotações, não gerando, portanto, custos adicionais
para o Tesouro Nacional.

5. Razões que justifiquem a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Não há.

7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto Atual
Texto Proposto

8. Síntese do parecer do órgão juridico:

--····----- - - - - - - - - - - - --------·"> ....
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PROJETO DE LEI N" 28, DE 1998-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da
Justiça do Trabalho, crédito especial até o
limite de R$ 307.000.00, para os fins que
especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta

Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n' 9 598. de 30 de dezembro de !997), em favor da Justiça do Trabalho, crédito especial até o limite
de R$ 307 000,00 (trezentos e sete mil reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta Lei
A.rt. 2~ Os recursos necessários à execução. do disposto no artigo anterior decorrerão
da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II desta Lei, nos montantes especificados.

Art 3º Esta Lei entra em ;igor na data de sua publicação

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAl REGIONAL DO TRABALHO DA 9A. REGIÃO
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MENSAGEM N° 4 73, DE 1998-CN
(n" 860/98, na origem )

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar até o limite de R$ 237.475,00, em favor do
Ministério do Planejamento e Orçamento, para reforço de dotação consignada no vigente
orçamento".

Brasília,

15

de julho de 1998.

EM n 2 157 IMPO
Brastha. 13 de

;ulho

de 1998.

Excelentíssimo Senhor Prestdente da República.

Este Ministério do Planejamento e Orçamento solicita a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei n" 9.598, de 30 de dezembro de 1997), até o limite de
R$ 237.475,00 (duzentos e tonta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), em favor da Fundação Instituto de Pesqmsa Econômica Aplicada - IPEA, asstm discriminado:
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R$ I 00
Natureza
Fonte
da despesa

Discriminação

Valor

Suol~mentacão

Manutenção do Centro de Informática

3.4.90.00

100

237.475

3.4.72.00

100

237.475

Cancelamento

Comissão Económica para América Latina e Caribe - CEPAL

2.
A finalidade do pleito é o reforço de dotação destinada a atender a despesas com a
. reesnuturação do Sistema Integrado de Dados Orçamentários - SIDOR III, cuja implementação está
demandando a aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos.
O pleito deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, por se tratar de
3.
remanejamento de recursos entre subatividades que extrapola o limite de autorização concedido, ao
Poder Executivo no art. 62 , inciso l, alínea "a", da Lei n2 9.598, de 30 de dezembro de 1997, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição, e em conformidade com o art. 43, §1 2 ,
inciso lll, da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964.
4.
Nessas condições, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de
Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar.

~\spe~amente,

~~~0J,

PAULOPAlVA
Ministro de Estado do
PlaneJamento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÁ.O DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nºl67 OE l3 I 07 I 98.

A implementação da reestruturação do Sistema Integrado de Dados Orçamentários
SIDOR III -está demandando a aqu1siçào de equipamentos e contratação de serviços técnicos.

-1

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Abenura de crédito suplementar. mediante remanejamento de recursos acima do limite

estabelecido na Lei Orçamentária.

3. Alternativas existentes âs medidas ou atos ro
Tecnicamente é a alternativa viável.

stos:
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4 Custos·
R$ 237475,00 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cmco reais),
provenientes de remanejamento de recursos, não gerando, portanto, custos adicionais para o
Tesouro Nacional.

5. Razões que JUstifiquem a urgência:

·I

6. Impacto sobre o meio ambiente:

Não há.
reenchido somente no caso de altera ão de Medidas Provisórias
Texto Proposto

8. Síntese do parecer do órgão jurídico:

PROJETO DE LEI W 29, DE 1998-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da
União crédito
suplementar até o limite de R$ 237.475,00,
em favor do Ministério do Planejamento e
Orçamento, para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento,
crédito suplementar até o limite de R$ 237.475,00 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e
setenta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2 2 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão

da anulação de dotação, indicada no Anexo II desta Lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

------- - - - - - - · · - - -
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MENSAGEM N° 474, DE 1998-CN
(n" 861/98, na origem 1

Senhores Membros do Congresso NacionaL

Nos termos do artigo 61 da Constituição FederaL submeto

a elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes. crédito especial até o limite de
R$ 13.883.438,00, para os fins que especifica".
Brasilia.

EM n" l6S

l5

de julho de 1998.

/MPO
Brasliia.. 13

de j lllho

de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

O Ministério dos Transportes solicita a abertura de crédito especial ao Orçamento
Fiscal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), até o limite de R$ 13.883.438,00 (treze
milhões, oitocentos e oitenta e tres mil, quatrocentos e trinta e oito reais), em favor de sua
Administração direta.

2.
O pleito tem por objetivo viabilizar o cumprimento de convênios firmados com a
Universidade de Brasilia - UnB e com o Estado da Paraiba; pennitir a apropriação de recursos
destinados ao Complexo Hidrovi:irio de ltaipu para a programação adequada. os quais foram
indevidamente alocados. do ponto de vista técnico-orçamentaria, quando da apreciação do Projeto de
Lei de Orçamento no Congresso Nacional. de forma a evitar o comprometimento da execução da
despesa; e construir um tenninal de passageiros no Rio Acre, localizado no Estado do Acre.

----------------·-------·--·---·
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As novas programações a serem inseridas no Orçamento da Administração direta são·

3.

Em RS Mil

-Apoio Financeiro para Construção do Centro de Formação de Recursos
Humanos em Transportes - CEFTRU
- Recuperação do Porto de Cabedelo
- Implantação de Complexo Hidroviário na Região de Itaipu - PR
-Construção do Terminal de Passageiros no Rio Acre em Rio Branco- AC

503.000
2.400.000
10.680.438
300.000
13.883.438

TOTAL

4

Os recursos necessãrios ã. viabilização do crédito são decorrentes do remanejamento
de dotações orçamentárias dos subprojetos Recuperação dos Molhes do Porto de Rio Grande!RS,
Melhoramentos das Instalações Elétricas do Porto de Paranaguá/PR. Recuperação do Porto de

Cabedelo. Obras 9,e Infra-Estrutura e Recuperação do Porto de Mucuripe, Implantação de Hidrovia
do Rio Tapajós!P A e da subatividade Administração das Hidrovias do Paraná. Tal providência não
acarretara preJmi.o às programações ora consideradas. uma vez que foi decidida após avaliação
criteriosa das possibilidades de dispêndio ate o final do exercicw.

Este Ministf:rio pronuncia-se favoravelmente ao atendimento da solicitação. estando
5
a mesma amparada nas disposições dos arts. 42 e 43, § 12 , inc1so m. da Lei n~ 4.320. de 17 de março
de 1964, obedecidas, assim. as prescrições do art. 167, inc1so V, da Constituição.
6.
Diante do exposto. submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Le1. que v1sa a efetivar a autorização do referido credito
Respeitosamente.

~J,L~-

PAULOPAIVA
Ministro de Estado do
PlaneJamento e Orçamento

A:>iE:XO .-\ E:XPOSIÇAO DE MOTIVOS DO MI:>ISTÉRIO DO PLA:>EJAME!'<TO E
ORÇAMENTO N" 165 DE
i 07 /98.
1. Síntese do Problema ou da situacão oue reclama orovidências:
Necessidade de o Ministerio dos Transpones. por meio de rcmaneiamemo de recursos viabilizar o
cumprimento de convênios firmados com a Universidade de Br~sitía - UnB e com ~ Estado da
Paratba~ pr~mover a apropriação_ de recursos destinados ao Compiexo Hidroviario de -Itaipu para a
programaçao adequada. com VIstas a evitar o compromelimemo da ex:ecução da despesa~ e
constnm um terminal de oassageiros no Rio Acre. em Rio Branco. no Estado do Acre

Abenura de credito especial ao Orçamento Fiscal da União (l-ei
1997)

3. Alternativa existente às medidas ou atos ro ostos:
A alternativa e a Unica para o problema que se apresenta

·---

------·-,------·-,·-··--·----·-

·-·,-,.

n~

9 598. de 30 de dezembro de

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

4. Custos:
R$ 13.883_438,00, decorrentes de remanejamento de recursos no âmbito do proprio l\1inisterio dos
Transportes

S. Razões que justificam a un!:ência:

6. Impacto .sobre o meio ambiente:

INão ha
7. Alterações propostas:
Texto atual

(a

8. Síntese do

ór~ão

arecer do

ser preenchido somente no c.ã.so de alteração de Medidas Provisórias)

·urídico:

PROJETO DE LEI :'\" 30. DE 1998-C\

Autonza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da L- nião. em favor do
Minisrerio dos T ranspones. crédito especial
ate o limite de RS 13 883 438.00. para os fins
que espec1fica

O CO:-.GRESSO ~ACIO:-.AL decreta
Art 1" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n!! 9 598. de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministerio dos T ranspones. crédito especial ate
olimire de RS 13 883 438,00 (treze milhões. oJtocentos e oitenta e tn!s miL quatrocentos e trinta e
OitO rea.1sl. para atender a programação constante do Anexo I desta Lei
t 2º Os recursos necessarios a execução do disposto no anigo anterior decorrerão
da <1....u!açào parual de dotações orçamentarias. conforme mdicado no Anexo II desta Lei.

Art 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

13

;:
MIHISTERIO DOS TRANSPORTES
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MENSAGEM W 475, DE 1998-CN(n° 864/98. na origem )

Senhores Membros do Congresso N acionai.
Nos termos do anigo 61 da Constituição Federai. submeto à eleYada deliberação de
Vossas Excelencias. acompanhado de Exposição de MotiYos ào Senhor \!inistro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de !e .·ce ··_\bre oo Orçamento àe Investimento. em
favor de diversas empresas estatais federais. crédito ~~~ecial ;;.:é o i.imite de RS 1.638.594.661,00,
para os fins que especifica".

Brasília.

20

de julho de 1998.

!

~--

EM n° 173/MPO

Brasiiia.

-• de julho de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.

Submeto à consideração de Vossa Excelência. em atendimento ao prescrito no
an. 167, inciso V. da Constituição, com parecer favorável deste Ministério. o anexo Projeto
de Lei que abre ao Orçamento de Investimento para !998. aprovado pela Lei n' 9.598, de 30
de dezembro de !997, crédito especial até o limite de R$ 1.638.594 66!.00 (um bilhão,
seiscentos e trinta e oito milhões. quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e sessenta e
um reais), em favor de cliversas empresas do Sistema TELEBRAS.
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2.
o crwito especial ora proposto tem por finalidade atlibuir dotação
orçamentária its empresas constituídas para .operar a telefonia móvel celular no Pais, bem
como adequar as dotações orçamentárias das empresas operadoras da telefonia fixa à nova
configuração empresarial do Sistema TELEBRÁS. Os recursos necessários à cobertura dos
investimentos ora propostos são próprios e provenientes de cancelamento nas dotações das
empresas cindidas.
3.
Cabe ressaltar que, em decorrência da ctsão das empresas do Sistema
TELEBRÁS ocorrida no inicio deste ano, os R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais),
aprovados inicialmente pela Lei n' 9.598/97 para essas empresas, estão sendo ajustados para
R$ 5 750.007.000,00 (cinco bilhões, sete<~en:os e cinqüenta milhões e sete mil reais),
montante considerado indispensável pelo Ministerio setorial e pelas empresas à realização de
investimentos neste exercicio.
Com o obietivo de imprimir maior eficiência ao processo orçamentário~
proponho no anexo Profeta de Lei que seja. o Poder .E~ecurivo aut~rizado a abrir ao
Orçamento de investimento para 1998, aprovaao pela Let n- 9 598, de JO de dezembro de
1997, credito~ em favor das empresas constituídas em decorrencia de cisã.o ~e empresas
estatals. com vistas à sua preparação para futura deses-ratizaçào~ até o hmlte do saldo
remanescente do Orçamento de Investimento de cada empresa cindida.
Os recursos
necessãrios à execução do disposto neste artigo deverão ser provenientes dos cancelamentos
de despesas das respectivas empresas cindidas.

-t.

5
São essas as razões que me levam a propor a Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei que abre crédito especial ao Orçamento de [nyestimento das mencionadas
empresas. para os fins que especifica.
Respeitosamente.

~~ 'l-

p~~PA~VA

Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento
\~EXO ..>. EXPOSIÇAO DE \IOTI\'OS No

~~3; \IPO. DE

~: 07 1998

Sintese do problema ou da situação que reclama providencias

I (~ciusão

?

de novos subproJetos na Lei Orçamentaria de ( 998 _t Lei nJ 598. de 30 _I2.97). ~m tà~-o~ de\
dtversas empresas. no valor de R$ I 638 594 661.00 (um bilhão .. seiScentos e tnnta e mto mtlhoes.l
Iqumnentos e noventa e ouatro mtl e setscentos e sessenta e um reats)
Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

IProjeto de Lei que abre credito especial

Agosto de 1998
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3. Alt~fl}ativas existentes às medidas ou atos propostos:

I

A alternativa proposta é a única solução.

4. Custos:
Os recursos necessarios para inclusão dos novos subprojetos na Lei Orçamentaria/98 são advindos de
cancelamentos de dotações existentes nas empresas cindidas.
5. Razões que justifiquem a urgencia:
Possibilitar às empresas a normalização de seus cronogramas de investimentos para l998.

6.

Impacto sobre o meio ambiente:

O Relatório de Impacto sobre o meio ambiente foi ela.borado por ocasião dos estudos de viabilização dos
subprojetos propostos.
7.

Síntese do parecer do órgão jurídico:

A Consultaria Jurídica do Ministeno do PlaneJamento e Orçamento manifestou-se favoravelmente.

PROJETO DE LEI No 31, DE 1998-CN

Abre ao Orçamento de bvestimemo. em favor de diversas
empresas estatais federais. credito especial ate o limite de RS
1638 594.661_00_ para os tins que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l~ Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei n° 9.598, de 30 de
dezembro de !997, crédito especial até o !imite de R$ 1.638.594.66!,00 (um bilhão, seiscentos e trinta e
oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e sessenta e um reais), em favor de diversas
empresas estatais federais, para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. :2'!: Os recursos necessarios à execução do disposto no artigo anterior são provenientes
da anulação de dotações orçamentárias existentes nas empresas do setor de telecomunicações cindidas.
conforme indicado. respectivamente_ nos Anexos II e IIl desta Lei.

·-·-·-----
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Art. 3• Fica o Poder Executivo autorizado· ã abrir ao Orçamento de Investimento, aprovado
pela Lei n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997, creditas em ·favor· de empresas constituidas em
decorrência de cisão, -com vistas à desestatização, de empresas públicas, sociedades de economia mista e
suas subsidiárias e controladas_ ate o limite do saldo remanescente do Orçamenio de Investimento de cada
empresa cindida.

Art. 4!' Os recursos necessários à execução do disposto no anigo anterior deverão ser

provenientes dos cancelamentos de despesas das respectivas empresas cindidas.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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CONOIÇ0ES
SDCIO-ECONOMICAS
DA
C&.c./HIOAOE.

2.589.600

60.880

•oa. 22-'.
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RS 1. 00

;:~EDITO

ESPECIAL

~

N

E X 0

:NVESTir.4ENT0

SUPLE~~tENTAÇÃO

V A L O R

COO!GO

'12:18. 050220134.5 152.0001

•08.22.t. !52

EXPANSÃO E lo(IDERNIZAÇlO 00 SISTEMA TELEFONICO

- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL CONTAlTAOO (UNIDADE) • O
-ACESSO TELEFONICO CDMVENCIONAL INSTALADO {UNIDADE) • 319599

2.000.000

TELECOM.INICAÇ0ES 00 CEARA S/ A
412.23.050220134 5151

2.000.000

EXPANSÃO E !ICJOERHIZAÇ.i.O 00 SiSTEMl OE TELECOr.tJHICAÇ0ES
NACIONAL DE TEXT1l E DADOS
AUMENTAR
A
TELECC»ollH!CAC0ES

C.I.PACIOAOE
CD
PAJU
HENOER

SISTEMA
OEIU.NOA

CE
CE

TRANSMISSÃO OE TEXTO E OE CACOS.

( 1223-050220134 .515 1 .0001

EXPA/'6ÀO E loOOERtHZAÇÀO DO SISTEMA OE TELECOIIC.JNICAÇ0ES
NACIONAL DE TEXTOS E DADOS
~ACESSO DA REDE OE DADOS OEDICAOA CONTRATADO (UNIOJ• 517
TELECO!rolJNICAÇÓES 00 PARA S/ A

'1(:26.050220134 .5151

EXPANSÀO E ~OERNIZAÇÁO DO SISTEiotl OE TELECOIIC.JNICACÓES
-.ACIDNAL OE TOTO E DADOS
AU.IIENUR
A
C.IJIACIOAOE
::0
S!STO.U.
CE
TELECOI.CJNICAÇ0ES PARA
ATENDER
DEMANOA
DE
TRAN$MISSAO DE TEHO E OE DADOS.

41226

E~P.ANSÁO E I.()DERNIZAÇÃO 00 SISTEMA OE TELEC()ot.JNICAC0ES
NACIONAL OE TEXTOS E OAOOS
ACESSO 0.1. REDE OE DADOS DEDICADA CONTIUTAOO IUNIOI• O
ACESSO DA REDE DE CACOS DEDICADA II'STALAOO IUNIO) ·• 0
ACESSO DA REDE DE DAOOS COMJTAOA COHTRATAOO <UN!OJ• O

05022013~

5151 0001

2.000.000

166 . .t9A

5.165.'9'

ACESSO DA REDE DE i:lAOQS CCJ.l.ITAOA !NSTUAOO (LIN!Ol • 0
T::::lECOMJNICAÇÕE.S DO PARAIIIA S/ A

15 967.015

4 1227. DSOZ20 134.5152

EXPANS.i.O E lo(JQERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO
ATEti:IER
J
OE!oU.NOA
PQR
SE.~VIÇOS
-~
TELECQt.tJNICAÇÓES ATRAVES DA Alof'L!AÇÀO DOS S!STE),I,AS
COhl MAIOR Oi'ERTA DE FACILIDADES ~OS USUARIOS.
BUSCAR CAPACJTAÇÃO TECNQLOGICA E CONTRIBUIR
PlRA
MELHORIA
DAS
CONOIÇOES
SOCIO·ECONONICAS
:;~
CQMJNIOADE

1S 957.015

'1227. 050220134 '5152.000 1

EXPAHSÀO E )()()Ef!HIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO
• ~ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL CONTRATADO (UNIOADEJ • 17987
• ACESSO TELEFONICO CONVENClOI«L INSTALAOO (UNIDAOEJ • 10747J

15.967.015

CT~

CELULAR S. A.

2.526.000

'1232. 050220134.5152

EXPA.NSÁO E t.()QERNIU..ÇÀO 00 SISTENl TELEFONICO
ATaiOER
A
DEMANDA
POR
SERVIÇOS
::E
TELECOMJNICJ.ç0ES ATRAVES DA AW'LIAÇ.i.O DOS SISTEMAS.
COM MAIOR OFERTA OE FACILIOAOE.S AOS USUARlOS·.
BUSCAR CAPACITAÇÀO TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
CONOIÇ0ES
SOCIO-ECONON!CA.S
:~
COWJNIDADE

2.526.000

'1232. 050220134.5 152.0002

lt.f'LANTAÇ.i.O DE TELEFONIA CELULAR
• ACESSO TELEFONICO CELULAR CONTRATA-DO (UNIDADE) • 3000

2.526.000

TELABAHIA CELULAR S. A

56.300.000

41233.050220134.5152

EXP.t.NS.i.O E r.ooERNIZAÇÀO 00 SISTEloiA TELEFONJCO
ATE!Cl(R
A
OE.W.NOA
POR
SERVIÇOS
DE
TELECOIIIJHICJ.ç0ES ATRAVES DA Allf'LlAÇÀO DOS SISTENlS,
COM t.IAIOR OFERTA OE FACILlOAOES AOS USUARJDS;
BUSCAR CAPACJTAÇÀO TECNOlCXiiC.I. E CONllUBUIR
PlRA
MELHORIA
DAS
CDNOiçOES
SOCIQ·ECONONICAS
DA
COIIl.IH!DAOE.

56.300.000

.. 1233.05022013.4.5152.0002

!W'LANTAÇÀO DE TELEFONIA CELULAR
- ACESstl TELEFONICO CELUlAR l~TALAOO {UNIDADE)• 39700

56.300.000

TELASA CELULAR S. A.
'1234. 050:ZZ013-'. 5152

EXPANSÃO E lo()OERNIZAÇÃO DO SISTEr.u. TELEFONICO
ATOOER
A
DEMAMlA
POR
SERVIÇOS
OE.
TELECOMJNICA~ES ATRAVES OA Alof'l!Açio DOS SISTEIUS.
COM t.IAIOR OFER!A OE FACJLIOAOES AOS USUARJOS;
BU$C.I.R CAPACITA.CAO TECNOlOGJCA E CONTRIBUIR
P•RA
IELHORIA
DAS
CONDIÇÕES
SOCIO·ECONONICAS
DA
CQMJNIDAOE.

.t.15.t.OOO
4. 15.t.OOO

I
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: ~VEST l ~HTO

ESPECIAL

SUPLE"'ENTAÇ.i.O

E S P E

O O l G O

~123~

050220134 5152.0002.

I C A Ç .i. 0

V l l

lllf'LANUÇÃO OE TElEFONIA CELULAR
~

ilCESSO TEI.EFO~<t!CO CELULA!l INSULADO IUNIOAOEl• 810

TELEGOIAS CEt..ULAR S A.
41235.050220134-5152

30.577.000

EXPANSÃO E r.()QERNilAÇÃO OQ SISTEW, TEL~F"QNICO
ATFiJIOER
A
OE.IUNDA
PQA
SERVIÇOS
OE
TELECOMJNICAC0ES ATRAVES 0._ At.f>LIAÇiO DOS SISTEIU.S.
COM lo!AIOR OFERTA OE FACILIDADES .1.05 USUAAIQS;
BUSCAR CAP.I.C!TAÇ.i.O TECNOLOGIC.I. E CONTRIBUIR
P.UU

MíLHORU.
D~S
COMJNIOAOE
• 1235. 050220134 '5 152.0002

0 R

CONOIÇÓES

SOCIO~ECONOlllCAS

30.677.000

DA

lr.PLANTAÇÀQ OE TELEFONIA CELULAR
~ ,I,ÇE;SSO TELEFOHICO CELULAR COHTRlUCO \UNIOlOEl • 15500
~ lCESSO HUFOHICO CELULAR INSULADO lUHlDAOEla 12500
TELEM.l T CELULAR S A

30.577.000

15 171 000

• 1236. 050220134' 5152

f)lf'AHS.i.Q E KIOERHIZAÇ.i.O DO SJSTE)IU. THfFDNJCO
AT00ER
~
OEIU.NDA
POR
SERVIÇOS
OE
TELEC01ot.JHICAÇ0ES ATRAVES DA AloPLlAÇ.i.Q DOS SiSTEkt.S,
CQW: MAIOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS:
BUSCAR CA?ACITAÇAO TECHOLOG!CA E CONTRIBUIR
FIA!U
WELHORI A
DAS
CCNOIÇOES
SOCIO~ECQHQW!CAS
'JA
CO!otiNIDAOE

15 171 000

•1ZJ5 050220134 5152.0002

lr.PLAHTAÇÃQ OE TELEFONIA CELULAR
~ ACESSO HLEFQH!CO CELULAR CONTRAUOO WH!OAOEl • •0992
- ACESSO TELEFiJN!CO CElULAR INSTALADO (UHIOAOEl• 10720

15.171.000

TELPE CELULAR S A
41237.050220134 5152

EXPANSÃO E .I()QERNIZAÇÃO DO SISTEIU. TELEFOHICO
ATENOe.R
OE.IWOA
POR
$E..'lVIç0S

~0.

146.000

TELEC0t.UNICAC0ES AHiAVES DA Ar.PLJACÃC DOS SISTE,.AS
CDU MAIOR OFERTA OE FACILIO.I.OES o~.QS USUARIQS
BUSCAR CAf'ACITAÇÀO TECNOLOG!CA E CC!-!TRIBUIR
"'::a
l.IELHORIA
DAS
CCNO!ÇOES
SCCJO~ECCNOW:ICAS
-~
COM..IHIOAOE.

• 1237-050220134.5 152. oooz

lr.PLANTAÇÃQ DE TELEFONIA CELULAR
- lCESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (UHIOADEl• '0000
TELUWA CELULAR S. A.

• 1238.050220134-5152

E;(f'ANS.i.O E ~ERHIZAÇÃ.O 00 SISTEMA TELEFON!CO
ATOOER
A
DEMANDA
I"QR
SERVICOS
CE
TELEC0t.IJHICAÇ0ES ATRAVES DA At.f'LIAÇÃO DOS SISTE"'-lS
COW MAIOR OFER!A OE FACILIDADES AOS USUARIQS.
BUSCAR CAPACITAÇAO TECHOLDl:iiCA E CONTRIBUIR
Pu~A
MELHORIA
DAS
CO~IÇÓES
SOCIO-ECONOWICAS
CA
COMJNIOAOE.

41238. 05022013-t. 5152.0002

lr.f'LANTAÇÀQ OE TELEFONIA CELULAR
-ACESSO TELEFOH!CO CELULAR CONTRATADO (UN!OAOEJ • •300
- ACESSO TELEFOHICO CELULAR INSTALADO (UHIOADEJ• 1$00
TELESP CELULAR S. A.

~o

146.000

I 254.000
1.264.000

505.000.000

41239.050220134. 5\52

EXPo\NSÃO E KlOERNIZAÇÀQ 00 SISTEMA TELEFOHICO
ATEffjER
A
QEIWC)A
POR
SERVIÇOS
CE
TELECOM.IHICA.ç.0ES ATRAVES DA AloPLIAÇÃO DOS. SISTEM4S.
COM MAIOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS:
8USCAR CAPACITAÇAO TECNOLOG!CA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
COMJICÓES
SOCIO-ECONOWICA.S
:JA
COM.IN I OAOE.

SO!i.OOO.OOO

41239.050220134.5152.0002

UPLAHTAÇÀQ OE TELEFONIA CELULAR
~ ACESSO TELEFOHICO CELULAR CDKT"RATAOO (UHIOAOEl • 1200000
- ACESSO TELEFOHICO CELULAA INSTALADO (UNIDAOEl'" 505000

6015.000.000

TELE.ACRE CELULAR S. A.

"1240- 050220134.5152

EXPANSÃO E r.IJDERNIZJ.Ç.i.O 00 SISTEMA TELEFONICO
ATOOER
A
DEMANDA
POR
SERVIÇOS
OE
TELECOMJNICAÇ(IES ATRAVES DA AloPLIAÇÃO DOS SJSTEIU.S.
COM MAIOR OFElf!A DE FACJLIOAOf,S AOS tiStJARIOS:
BUSCAR CAPACJT.t.ÇAO TECNOUlGICA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
COMJ!Ç0ES
SOCIO-ECONQw:ICAS
DA
COMJN IDADE.

;..

23

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

RS 1.00
:~VEST!~ENTO

CREOlTO ESPECIAL

SUPLEME~TAÇÂQ

ESPECIF"i

OO I GO

.. 12.40. 0502.2.0134.5 152..0002.

V A L 0 R

AÇÁQ

Illf>LANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELEFONICO CELULAR CONTRATADO (l,lt-IIOAOEJ • 4000
- ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (UNICAOEl• 4000

5.530.000

TEL.t.w.ZON CELULAR S. A.
~1'2:41

0502.2.013-t.SISZ

412.4 I. 050220134 _5152. _0002.

EXPANSÃO E lo()[)ERNIZAÇÃO 00 SISTEMA TELEFONICO
ATENDER
A
OEIIWIJi.
POR
SERVIÇOS
OE
TELECOMJNICAÇÕES ATRAVES DA Alof'LUÇÃO DOS SISTOU..S.
C0W MAIOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUAAIOS;
9USC.lR CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
CONOIÇ0ES
SOCIO-ECONOI•HCAS
'Jl
COWJNIOAOE.

6.1530.000

lloPLANUÇ.i.O OE TELEFONIA CELULAA
- ACESSO TELEFONiaJ CELULAR INSTALADO (UNIDADE)• 16062

6.fi30.000
10.43~.000

TELEST CELULAR S. A.

41242.05022.013-' 5152

~12n.oso22.otJ•

SlSZ.ooaz

2.252.000

EXPANSÃO E ~OERNIZAÇ.i.O 00 SISTEMA TELEFONICÔ
ATENOER
A
DEMANDA
POR
SERVIÇOS
CE
TELECDiotJNICAÇ0ES ATRAVES DA AloPLIAÇ.i.O DOS SISTEMAS.
COM W.IOR OFERTA OE FAC!LIOAOES AOS USUARIOS
BUSCAR CAPACITAÇ.i.O TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
CDNOIÇÓES
SOCID-ECONOiotiCAS
:A
COKINIDADE.

10.439.000

llof'LANUÇÃO OE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELE.FONICO CELULAR INSTALADO (UNIOAOEl• '60H

10.439.000
12.379.000

TELEPARA CELULAR S.A
41243.05022.0134 5152

EXPANSÃO E ICJOERNIHÇÃO 00 SISTEMA TELEFONICO
ATOOER
A
DEMANDA
P~R
SERVIÇOS
-TELECQt.tlNICAÇÓES ATRAVES OA AloPL!AÇÃO DOS SISTEioLI.S.
COW W.IOR OFER~A OE FACILib.t..OES AOS USU.lR!OS:
BUSCAR C.t..PACITAÇAO TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PAR.t..
wELHORU
OAS
CCI-CIIÇÓES
SCCIO-ECONQWICAS
:A
COilJNIOAOE.

12.379.000

4 IZU. 050220134.5 152.0002

II•PlANU.ÇÃO OE TELEFONIA CELULAR

12.3N.OOO

-ACESSO TELEFONICC CELULAR INSTAlADO (UNIDADE)•

-~571

THEP!SA CELULAR S. A

6.365.000

4 1:;2.U- 0502.20134-5152

EXPANSÃO E KlOERNIZAÇÃO DO S!STEM.A. TELEFONICO
ATEHOER
OEM.ANOA
;>QR
SESV!ÇOS
TELECOKJNICAÇÕES AHlAVES DA AloPLlAÇÀO DOS S!SH).'..A$
CO!ot MAIOR OFERTA DE FAC:L!CADES AOS USUARICS.
BUSCAR CAPACITAÇÀQ TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
P!'1A
WELHORU
DAS
CCNOIÇÕES
SOC!O-ECONOMICAS
:~
COKJNIDAOE.

6.355.00D

' ,,,,. 05022.0 134.5 152.0002

llof'LANTAÇÀO OE TElEFONIA CELULAR
-ACESSO TELEFONICO CELULAR CONTRATADO (UNIDADE) • 633.t
-ACESSO TELEFONJCO CELULAR INSTALADO (UNIDADE)• 2SU

5.36fi.OOO

TELERN CELULAR $_A,

12.075.000

41245.05022.0 IJ.t _5 152

EXPANSÀO E loiJCERI-{lZAÇÀO 00 SISTEM.t. TELEFONICO
ATENDER
A.
DEMANDA
POR
SERVIÇOS
:E
TELECOMJHICAÇÓES ATRAVES DA AloPL!AÇÃO DOS SISTEW..S.
COM MAIOR OFERTA DE FAClLlOAOES AOS USUARIOS:
BUSCAR CAPACITAÇ.i.O TECNOLOGICA E CQt.ITRIBUIR
PIRA
loiELHORIA
OAS
C:JND!ç0ES
S:JCIO-ECONOWICAS
:.&.
COiollNIOAOE.

12.076.000

'12.45. 050220134.5 152..0002

Ilof'LANTAÇÃQ OE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELEFONICO CELULAA CO!ó!RATAOQ (UNIOADEl • 12958
- ACESSO TELEF~ICO CELULAR INSTALAOO (UNIOAOEl• 16H2

12.076.000

TELEBRASlLIA CELUlJ.A S. A.
41246.050220134.5152

EXPANSÃO E lo()QERNIZ.I.CÃO DO SISTEirU. TELEFONICO
ATOOER
A
OElWIOA
POR
SERVIÇOS
::tE
TELECOMIHICACÓES ATRAVES DA Alof'LIAÇÃO 005 SISTEIU.S.
COM IUIOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS:
BUSCAR CAPACITACÃO TECNOLOGIC.l E COHT'RIBUIR
P.&.II:A
MELHORIA
DAS
COK:IIet)ES
SOCIO-ECONOMICAS
:l.&.
COltiHIOAOE.

42.1158.000
42 168.000
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CREOJ":

~ECIAL

SUPLE!o!ENTAÇÀQ

COOIGO

'1246.0502.20134. 6152.0002

S P EC

V A L 0

!loPUNTAÇÃO OE TELEFONIA CELULAR
ACESSO TELEFONICO CELULAR CONTRATADO (l!NlO.C.DEl • 20000
ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (L:~-H::;.&.QE)• SC~C
TELE..fJW'A CELULAR S. A.

R

42. 158.000

2.306.000

.fl247. 050220134.5152

EXPANSÃO E ~ERNil.AÇÃO DO SISTEMA TELEFCN:::::;:
ATEM:IER
A
DOIANOA
POR
S~RV!ÇCS
-~
TELECOioUNICAÇÕES .!.TRAVES DA A'*'l!AÇÀO CCS S:S7E\OJ.S
COM W.IOR OFER!A OE FACILIOAD<.:S .I..CS ~SC:.I..PíCS.
BUSCAR CAPACITAÇAO TECNOLOG!CA E ::;s!RIS!J!R
~~'"
IELHORIA
DAS
CCNOIÇÓES
S:JCIO-ECÇ~C~>HC:.S
:"'
COMJNIOAOE.

2. 305.000

41247. 05022013.f. 5 !S;t. 0002

IIIPUNTAÇ.i.O OE TELEFONIA CELU~AR
-ACESSO TELEFONICO CELULAR t~STA~ACO (LJ~I:l.t.GEl•

2.306.000

19~5

TELERGIPE CELULAR S. A.

4.912.000

•12.48. 050220 13.(. 6152

EXI"ANSÀO E loCJOERHIZAÇÀO 00 SISTE""'- TELEFC~ICC
ATEHOER
A
DOIANOA
POI'I
SERVIÇOS
:;::
TELEC()I,IJN1CAÇ0ES ATRAVES DA AIIPLIAÇÀO DOS SISiõ:)o(.AS.
COW Ml!OR OFER!.I. OE FACILIO.I.OES ACS US:.:J.RtOS.
BUSCAR C.A.PACITAÇ.I.O TECNOLOGIC.I. E CCIHRI61.J1R
"«a
IEUtORU
DAS
CONOIÇÓES
SCC!O··ECC~C~!C~.S
:•
COK!NIOADE.

4 1248. osozzo 1J.f. 5152.0002

IIIPLANTAÇÀO DE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELEFONICO CE~UL.I.R C81"<TiHToi..DO (~'<~:A-:~·.
,;:;;;s
• ACESSO TELEFONICO CELULAR !SSHloi..CO (U."<:·~;)E\• 85::
TELESC CELULAR S. A

.f

1249.050220 IJ.f _5 152.0002

30.029.000

EXPANSÃO E ~OERN!Zoi..ÇÀO OC SISTEMA rE~~F:::s:CC
ATENDER
o~..
DEW.NOA
POR
S~'<VIÇCS
__
TELECOMJNICAÇÓES Afl:IAVES Ool.. ~~LUÇÃO o:::S s:S~EW..S
CON MA!OA OFERTA OE FACIL:C:OCES AGS ~S~:.Rt::s
8USC.I.R CAPACITAÇÁO TEC~OLC::i!CA E CCNTil<õUIR
~A'<l
NELNO!l!A
C.lS
CCNO!ÇOES
SGCIC-ECC":::":ClS
:._
COM.JH!OAOE.

30.029.000

lllf'LANUÇjQ OE TELEFONIA CELUL.I.R
- ~CESSO HLEFONICO CELULA~
·ACESSO THEFON!CO CELULoi..FI

30.02.9.000
CONT~lTAO:l
l>~SULAJ:)

,-.~IDA~~·
·JiDAC:~,.

• •rJGOil
::9~7

THER!)-4 CELULAR S A

412.50.050220134. 6152

4,g72.000

1 020.000

Eki'ANSÃO E lo(lOERNIZAÇÃO DO SISTU.U. TE~EFOHICO

7 .OZO.OOO

ATENDER
CEMA'"OA
::-:~Y!Ç::;S
__
TELECO!ofJN!CAÇCES Aii'IA'IES VA Alof'LJA::;~::; OCS S:S7E..._.S
CO!ol MAIOR OFERTA ;)E FACil!DAOES ~:::s USJA~:CS.
BUSCAR CAP.I.C!TAÇÃO õECNOLOG;ÇJ. E C:'iõ'l!S~l~
~iRA
NELHORlA
DAS
CC.'<OIÇOES
s:::::c-:-::::;~:)ió!CL$
. CQI.t.rN!O.t.OE.
v

.. 1250. 05022013.(. 5152-0002

1'-"'LANTAÇÀO OE TELEFON!.I. CELULAR
• ACESSO TELEFON!CO CELULAR

7 020.000
!NSHLA~O

(:.JNlDAO::l• 23!23

TELOHG CELULAR S. A

105 005.000

41251.050220 tJ.f. 5152

EXP.t.f;SÀO E loCOERNIZAÇÂO DO SISTEMA TELEFC~;ç::;
ATENDER
A
DEIAA.NOA
?DR
SERVIÇOS
~~
TELECOioi.IHICAÇCES ATRA\IES DA A""'L!AÇ.i.O DOS SiSõEM.-I.S
COM ""'-IOA OFERTA OE FACILIDADES .!.OS USU.t.R!CS:
BUSCAR C.APACITAÇÃO TEC!'IDLOG!C.I. E CCNTRJSUIR
PAR•
WELHORIA
D.I.S
CCNOICÓES
50('10-ECONCiollCAS
::;~
COioi.INIOAOE.

\05.005.000

41251.050220134.5152.0002

1'-"'l.ANT.I.ÇÂC OE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELEFONICO CElULAR CONTRHADO (UN!CAOEl • 105000
- ACESSO TELEFONICO CELULAR !NSTAUOO (UfUOAOEl• 92283

105.005.000

TE LP .I. CELULAR S _A
41252.050220134.5152

314.000

EXPANSio E lroiJOERNlZAÇÀO DO SISTEMA TELEFC~ICO
ATOOER
A
DEMlNO.I.
POR
SERVIÇOS
~t
TELECI:MJl.IICAÇÕES .I.TR.I.VES 0.1. AloPLIAÇ.i.O DOS SlSTEW.S.
COW WAIOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS;
BUSCAR CAPACtTAÇÀO TECNOLOGICA E CCNTR!BUIR
i>~RA
IEUIORI.I.
DAS
COI<IltÇÕES
SOCIO-ECCNON!CAS
OA
CCM.INIOAOE.

----------

JU.OOO
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RS 1,00

CREDITO ESPECIAL

:~vESTir.tENTO

' ' c
~NEXO

SUPLEMEHTAÇÂO

ES.P.ECIFICAÇ.i.J

CODIGO

V ~ L 0 R

'
41252.050220134.5152.0002

5.31-&.000

n•LANTAÇÃO OE TELEFOHU CELULAR
- AIXS$0 TELEFOHICO CELULAR COHTAAT.I.OO (UHIOADE)

~

6QOO

- lCiSSO TELEFONICO CELULAR INSTALAOO (UNIDAOE)• 6880
175.5A7 .000

TELERJ CELULAR S.A.

"1253 .050220134.5152

BUSCAR CAPACITAÇAQ TECNOLOGICA E COtn'RtBUIR
CONOIÇ0ES
SOCIO·ECONOWICAS

MELHORIA
DAS
COM.lHIOAOE.

'1253. 050220134-5152.0002

175.547.000

EXPANSÃO E lo()QERMIZAÇÀO DO SISTEMA TELEf()IICO
ATEt(IER
A
DEirW<lA
POR
SERVIÇOS
OE
TELECOiolJNICAcÕES ATRAVES DA Alof>LUÇÃ.O OOS SISTEWAS.
COM IAAIOR OFER!A DE FACILIDADES AOS USU.lRIOS;

PAA:A
OA

175.60.000

I'*'LANTAÇ.i.O OE TELEFONIA CELULAR
• ACESSO TELEFONICO CELULAR CONTRATADO (UNIOAOEl • 660000
• ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (UNIOAOEl• 163165

4.393.000

TELIM CELULAR S. A..

41254.050220134.5152

EXPANSÃO E MJOERNIZAÇÃO 00 SISTEt.u. TELEFONICO
ATEt«lER
A
OEWJ<JA
POR
SERVIÇOS
DE
TELECOr.lJNICAC0ES HRAVES DA AI.PLUÇ.i.O OOS SISTE*S.
COW MAIOR OFERU OE FACILIDADES AOS USUARIOS;
6USI:A.R CAP•CITAÇÃQ TECNJLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
CCNOiçÕES
SOCIO·ECONJWICAS
OA
COIIJNIOAOE.

4.393.000

"1254. 050220134.5152.0002

!lof>LANUÇÃO OE TELEFONIA CELULAR
• ACESSO TELEFON!CO CELULAR CONTRATADO (UNIOADEl • 900
• ACESSO TELEFONICO CE!.ULAR INSULADO (UNIOAOEl• ~009

~.393.000

TELE?AR CELULAR S _A.

100.878.000

41255.050220134' 5152

EXPANS.i.O E "'-lOERNilAÇÃO 00 SIStEMA TELEFONICO
ATEhtiER
A.
OEMlt()A.
POR
SERVIÇOS
DE
TELEC0r.&JNICAÇ0ES ATRAVES OA. A14''LlA.ÇÃO DOS SISTEt.u.S,
COW IUIOR OFER~A OE FA.Cll!OAOES A.OS USUARIOS:
BUSCAR CA.PACIUÇAO TECHOLOGIC.I. E CONTRIBUIR
PU~A
WELHORIA
OA.S
CCHO!ÇCES
SOCIO·ECONOWICAS
OA
COioi.JNIOAOE.

100.818.000

41255.050220134 5152.0002

!loPLANUÇÃO CE TELEI"OH!ol CELULAR
- .!.CESSO TELEFON!CO CELULAR !NST.!.LAOO (UN!OA.DEl• 76092

100.878.000
9.534.000

TELECEARA CELUL.!.R S A
41256.050220134 51S2

EXPANSÃO E lo()DERNIZAÇÃO 00 S!STEWA TELEFON!CO
HEHOER
OtiUNOA
POR
SERVIÇOS
~E
TELECOr.&JNIC.!.ÇCES .I.TR.I.VES OA .!.llf'LIAÇÁO DOS SISTEt.u.S
CCW lollo!QR OI"ERTA DE I"ACILIOAOES AOS USU.t..RIOS,
BUSCAR CAPACITAÇAO TECNOLOGICA E CCH'TRJBUIR
PARA
WELHOR!A
DAS
C:>c:lltllES
SOCIC·ECOtOIICAS
OA

41256.05022013-' 5152.0002

:t,f'LANUÇAO DE TELEFONIA CELULAR

9.534.000

CCr.&JNIOADE

g 534.000
11

199.000

41257.050220134 5152

EXPlNS..iQ E lo()QERNllAÇÁQ 00 SISTEMA TELEFQNICQ
ATENDER
~
OEt.u.NO.I.
?DR
S~ilVIÇOS
~TELEC0r.t.INICAÇ0ES .I.TRAVES OA AloPLUÇÃO DOS SlSTE~..IoS
CC!II W.IOR OF'ERTA OE F'ACILIOAOES A~S USUARICS
BUSl:AR CAPACITAÇÃO TECNOLOG!CA E C:NTR!BUIR
~•RA
WELHORU
OAS
CCNO!ÇÕES
SOCJO~ECONQIIIICAS
:.1.
COWJN!OADE.

11

199.000

41267.05022013.( 5152.0002

lloPLANT.I.ÇÃC OE TELEI"QNU CELULAR
ACESSO TELEFONJCO CELULAR CO.'ITRAHOO (UNIOAOEl • ')156
• ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (t:NIOAOE)• 1~033

11.199.000

~ELEMS

CELULAR S A

T 0 T A L

AS OUAHTIOAOES OA.S METAS REPRESENTAW SUA POSIÇÃO ATUAL

I .638.694.661
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RS 1,00
~RECJTO

l

ESPECIAL

N

E XC

:!'o'VESTIMEHTO
CANCELJ.IoiENTO

SPEC

COOIGO

FlCAÇ

V A L 0 R

M!N!STERIO DAS CO/IIJNICAÇÓ~S

1.888.587.661

TELECO"'-!NICACÕES BRASILEIRAS S/ A
4 1202. 050220134-5 152

5.537.000

EXPAJo<SÃO E KlDERNIZAÇÃO 00 SISTEMA TELEFONICO
ATENDER

~

OE:tAAHOA

PCR

S~VIÇOS

2.822.-465
:::

TELECOM.JNICACÕES ATRAVES DA AloPLIAÇÃO DOS SISTOUS.
CO!ot MAIOR OFER!A OE FACILIDADES AOS USUAfUOS;
BUSCJ.R CAPACITAÇAO TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
P'RA
loiELHORIA
DAS
CONOIÇÓES
SOCIO·ECONOMICAS
::A
COiolJNIDADE.
~1202.050220134

5152.0048

!M"UNTAÇ.i.O OE REDE INTELIGENTE
• PONTO OE ACESSO DE SERVIÇO INSTALADO (UNIOADEl • 8000

2.822.-&65

SISTEMA DE TESTE DE EOUIPAioiENTOS E IAATERI.I.IS
HOKILOGAR PROCUTOS E MATERIAIS 0.1. PLANTA OE
TELECOioiJNICAÇÓES DA TELEBRAS -EM CONFORMIDADE COM O
SISTEMA OE OCOJWE.NTAÇÃO TELEBRAS • SOT.

2.-499.619

2.-499.619

41202.05022013.C.572.4 0001

SISTEMA OE TESTE OE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

• 1202.050220134.5725

loiJL TI CENTRO OE NOVOS SERVIÇOS OE TELECOr.IJNICAÇóES
ESTI14.1LAR O OESEHVOLVIMENTO E A llof>L.t.NTAÇÃO DE
AIIBIENTE PARA C!I!AÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS !NTERATIVOS
OE TELECOMJNIOAÇÓES. O!SSE.WINANOO A NOVA CULTURA
EXIGIDA PELO AIIBIE.HTE t.IJLTIIoiiOIA.

250.000

41202.050220134 5725.0001

loiJLT!CENTRO OE NOVOS SERVIçOS DE TELECOt.lJNICAÇóES
- CENTRO SUPORTE A SERVIÇOS TELECOM.IHSTALAOO (I..:NIDl• O

250.000

41202.050220134 6013

WJ«JTEHÇ.i.O E loOOERNIU.ÇÃO DO SISTEMA OE
TELECOioiJN I CAÇóES
AOIIIINISTRAR
E
PROIICVER
A
t.W«JTENÇÃO
E
IG)E..RHIZAÇÃO TEOIOLOGICA DA CAPACIDADE INSTALADA DO
SETOR OE TELECOMJHICAç0ES. EXEOJTAR PESQUISA E
DESEHVOLVIMENTO TECNOLOGICO, VIS.lNDO AUWENTAR .1.
AUTtl·SUFICIENCIA NACIONAL NA ARE.I..

S.UI16

41202.050220134.6073.0001

WJ«JTEHÇ.i.O E lo()OfRHIZAÇÃ.O 00 SISTEMA OE
TELECOioiJN I CAÇOES

5-&.916
23.999.000

COM"ANHIA TELEFONICA 0.1. SORO.I. 00 CAioPO

• 1203.050220134. 5151

EXPANSÃO E ~E.RNIZAÇÃO DO SlSTEMl DE TELECOI.UNIC.AÇÓES
NACIONAL OE TEXTO E D.I.OOS
AUWENTAR
A
C.lPACIOAOE
DO
SISTail
DE
TELECDI.UNICAÇÓES PARA
ATENOER
DOIANDA
DE
TR.lHSI<I!SSÃO DE TEXTO E OE DADOS.

4.061.000

41203.0502201 :H. 5 15 1 . 0001

EXPANSÃO E lo()()ERNIZAÇÃO 00 SISTEMA OE TELECOr.tJNICAÇÔES
NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
ACESSO DA REDE DE DADOS DEDICADA CON'mATAOO CUNIO)• .(15-&
ACESSO DA REDE OE DADOS OEOICAOA INSTALADO (UNIDl • O
- ACESSO DA REDE OE O.I.OOS COMJTAOA CONTRATADO (UNJO)•
- .t.CESSO DA REDE OE DAOOS COI.UTAOA INSTALADO (UNIO) • 203

•. 061.000

uzz

41203.050220134. 5 152

EXPIJ-ISÃO E loiXlE..RHIZAÇÀ(I DO SISTEI.IA TELEFONICO
ATEJC)ER
.1.
OEIW()A
POR
SERVIÇOS
DE
TELECQiolJNICAÇ0ES .I.TRAVES DA Aloi'LIAÇÀO DOS SISTEMAS.
COM IAAIOR OFER!A DE FACILIDADES AOS USUARIOS:
BUSCAR CAPACITAÇAO TECHOLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
CONtJIÇOES
SOCIO~ECONONICAS
DA
CQMJNIOADE.

• 1203-0502201 J4 -5 152.0001

E~ANSÃO E II()()ERNIZACÃO DO SISTEMA TELEFONICO

19.9-48.000

ACESSO TELEFONICO COI-<VENCIONAL COHTRUAOO (UNIOADEl ~ •:3960
ACESSO TELEFONICO CONVEt«::IONJ.L INSTALADO (UNIDADE) • U636
COWANHIA TELEFQNICA WELKIRAWE.NTO E RESISTENCIA

5.178.000

41204.050220134 '5151

EXPI.HSÃO E lo()OERNIZACÃO DO SISTEW. OE TElECer.tJt.IICAC(IES
NACIONAL OE TEXTO E DADOS
AUioEHTAR
A
CJJ>.I..CIOADE
00
SiSTEMA
DE
TELECOM.JNICAÇ0ES PARA
.I.TENOER
OEIIWIJA
OE
TR.lNSNISS.i.o OE TEXTO E DE DADOS.

332.000

41204.050220134.5151 0001

EXPANSÃO E lo()OERNIZAÇÃO DO S!STEN.I.. OE TELECOK.IHICAÇ0ES
NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
ACESSO OA REDE DE DADOS OEDICAOA CONTRATADO ((JN!Ol• 1166
- ACESSO OA REDE OE OAOOS DEOICAOA INSTALADO (UNIO\ • I 166

332.000
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:-.vt:ST!ME

ECIAL

~SP~C!FiC~ÇAQ

: D1 G O

~1204

050220134.5152

I, UU

~J\PAI'ISÀO E O(JQERMIZ.I.ÇiO 00 SISTEMA TELEFONICO

ATENDER

~

DEIW<IA

õ>()A

SERVIÇOS

:E

TELECOY.JI.UCAÇÓES ATR.I.VES 0.1. I~I.U.ÇiO DOS SISTEIU.S.

COM

WAIOR

OFERU

DE

FAClLlOA.OES

•OS

USU.t.AIOS.

aUSCAil CAPAC!TAÇAO >EC~OLOG!C~ E ;:::sTR!BUlR
ME.lHCR!A
D~S
CCSO!ÇOES
SOC4C-EC0N01.1l[A.S

=;:a
:~

CCM.miOADE
412<)4

4

05022013~

5152.0001

I 204 _050220134 _5152.0002

~XPANSÃO E I(JDERNIZAÇÁO 00 SISTEMA rE~EFOI'IlCO
-ACESSO TE~E:FONlC:l C:::NVENC\ONAl C:::NTRHAOO ll:'<lOACEl
- ACESSO TELEFON\CO CO!."VENCICNAL JNSTI.LAOO (t)N\UAOEl

2.85~.260

•8J6

63l0

>WLANUÇÁO OE TEL!õ:FON!A CELULAR
-ACESSO TELEFONIC::: CELULAR -INSTAlADO IUNIOAOEl•

2.59\.HO

EWRESA 6RASlLEiRA OE TELECOioi.JN!CAÇÓES S/ A

41205.050220\34.5 150 •

EXI'ANS.\0 E ).(JOERN!ZAÇÁO DO SISTEiotl. S.!.SlCO OE
TELECOMJN!CAÇÓES NACIONAL E CONE)(ÀO INTERNACIONAL
.
AUWEHTAR
A
CAPACIDADE
00
SiSTEMA
CO!oi.JNJCAÇCES PARA
.HENOER
A
OOIANOA
T~LEFCNIA NAClONAL E INTERNAC;ONAL.

117.255.000
92.265.000
=>E
~OR

412:05 050220134.5150.0001

EXPANSÃO E loiJOERNJZAÇÀO CDS SlSTEW.S 6~SlCOS NACIONAL
E lNTE;<.NACIONAL
JIJNTOR NACIONAL C:STRATADG I~N!O.O..OEl • 193820
JUNTOR NACIONAL INSTALADO iUN!DAOEl • 155lS0
TRANSCE?TCR iNSTALADQ (UN!OJ.Dfl • 0
Ti:U,NSCEPTOR Of>TICC !NST.!.LJ.DQ lt;N\DAOEl • 36
H!ANSCEPTCR OPT!CC CCNTRATJ.OO (UNIOAOEl • 1210

41205.050240134.515 l

EXF-'NSÁO E KlOERN!ZAÇÁO 00 S!STEi,U. OE TE!.EÇ:)'(JN!CAÇCES
NACIONAL OE TEXTO E DADOS
AUMENTAR
A
CAPACIDADE
élO
SISTEMA
JE
TELECCM.JNICAÇ0ES PA~~
ATE!-iOEP:
DEMANDA
:JE
TRAXSMISSÃ.O DE TEXTO E DE DAXS.

41205.050220134 5151.0001

EXP-'NS.i.O E ~ERNIZAÇÁ:J DO SISTE~o4.l DE TELECOMJN!CAÇCES
NACIONAL OE TEXTOS E 0-'00S
•CESSO DA REDE DE DADOS DEDICADA !NSTALAOO (UNI O) • 6000
- ACESSO DA í!EDE ;>E DADOS CC"'-iUDA CONTRATADO (IJNID)• 5600
- ACESSO DA REDE DE DADOS CC,.JH.:JA INS"!ALAOO (UNJO) • 693
TELECOMJNICAÇÓES DA 9AH!A S/ A

41206.050220134 5152

EXPANSÃO E ;cJOERNIZAÇ.iO DO SISTEM.A TELEFON!CO
ATEHCE.R
A
CE!U..~A
poq
SERVIÇOS
::lE
TELECQioi.IN!CAÇÕES ATRAVES DA A'-f>LIAÇ.i.o DOS S!STEIM.S.
COW W.iQR OFERTA DE fACillOAOES AOS USUARICS;
BUSCAR CAPAC!TAÇ.i.O TECNOLOGICA E CO.'óTR!6UlR
;>.&.R-'
MELHO~JA
DAS
CCNOIÇ0ES
SCCIO-ECONOMICJ.S
DA
COJCJNIOJ\OE

41206.050220134 5152 0001

EXPANSÃO E loClDERNIZAÇÁO 00 SISTEMA TELEFONICO
- ACESSO TELEFON!CO CONVENCIONAL C:::NTRATAOO (U-.JDADEl • 15660
-ACESSO TELEFONICO CQNVENClONAL INST.I.LAOO (\JNIOADEl • 52869

41206.050220134 5152.0002

ll!f'LANTAÇ.i.O OE TELEFONIA CELULAR
ACESSO TELEFQNICO CELULAR JNSTAL-'00 (UNIDADE)• O
TELEÇO),IJNJCAÇ0ES DA PAiUIBA S/ A

92.255.000

25.000.000

25.000.000

35.304.000
35.30.l.OCO

5.583.001

29.720.999

12..089.000

4 1207 .050220134.5,5 1

EXPANS.i.O E loQOERNIZAÇ.i.O DO SISTEMA. OE TELECOt.tJNICAÇ0ES
NACIONAL DE TEXTO E D.t.OOS
-'UIIIEHTAR
-'
CAPACIDADE
DO
S!STEM.l
DE
TELECOioi.INICAÇ0ES PARA
ATENOER
OEM.ANOA
:lE
TRAMSitiiSS.iO CE TEXTO E DE DADOS.

1.113.000

41207 _050220134.515 I_ 0001

EXP,.,NSÀO E !o()DERNIZAÇÃO D:J SISTEiotl. DE TELECOKJNICAÇ0ES
NACIONAl DE TEXTOS E DADOS
-ACESSO DA REDE OE DAOOS OEO!CAOA CONTRATADO (UN!Dl• 12.00
- ACESSO 0-' REDE OE DADOS OEOICAO-' INSTALADO (UN!Ol
O

1.113.000

4 1207 '050220134- 5 152

EXPAHS~O E IIOOERNIZAÇ.iO 00 S!STE~ot~. õELEFONICO
ATENDER
A
OEW.NO-'
"DR
SERVIÇOS
:E
TELECOKJHIC.O.Ç~ES ATRA'o'ES OA A....LIAÇÀO DOS SlSTEioti.S.
COM W.IOR OFER!-' OE FAClLlCAOES AOS USUARIOS;
BUSCAR CAPAC!TAÇAO TECNOLQG!CA E CONTRIBUIR
PARA
WELHORIA
DAS
CONDIÇ0ES
SOCIO-ECONONICAS
DA
COKJN\OAOE

10.976.000
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:svESTI'-IENTO

S~NCELAMENTO

s e

J D

41207 050220134 51Sl.0001

~XPANSÃO

F!CAÇ.i

E loOOERNIZAÇÃO 00 S!STEMl TELEFONICO

\f

A L C R

6.951.808

l(ESSO TELEFON!CO CONVENCIO .. AL CONTRAT.I.OO (UNIOADEl • Ul80
- l(ESSO TELEFQI'OICO CONVENCIONAL INSTAL.lOO (UNIOAOEl • !gJ85
412Q7_C50220134 5152.0002

i""LANTAÇÁO OE TELEFONI.I. CELULAR
;-ELECO~NICAÇ0ES

OE ALAGOAS S/ A

(.024.192

a. 293.000

ol1208.050220134 51'52

EX.Po\NS.i.O E ~ERNIZAÇÃO DO SISTEW. IELEFCINICO
ATE.IoOER
A
OEIIUHO.I.
POR
SE.FIYICOS
::JE
TELECO"l/NICAÇÕES o\TFUVES OA Alot>LIAÇ.i.Q DOS SISTE!o!.AS.
::::M MAIOR OF~RTA DO FAC!L!O~O!!S ACS USU.I.R!OS.
0 1'1A
BUSCAR CAPAÇJUÇÁO ":"EC~OLOGICA E ::~TR!BUJR
MELHORIA
DAS
C:~OIÇOES
S:':JO-ECONQMICAS
:~
CO'-'JNIOAOE

8.2.93.000

41208.050220134 5152.0001

EXPANSÁO E KlDU!Nil.I.ÇÂO DO S!STE!wl.l. TELEFON!CO
- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL ÇÇ)HRAT.I.OO (UNIO.I.OEl • :;:u
- ACESSO TELEFONICD CONVENCIONAL INST.I.LAOO <UNIOAOEl • '915

5 007. 162

' 1208- 050220134-5 152.0002

l~l.lNTAÇÁO OE TELEFOHI.I. CELULAR

3.285.838

- ACESSO TELEFOHJCO CELULAR CONTRATADO (UNIDADE) • O
- ACESSO TELEFOHICO CELULAR INSTALADO (UNIDADE)• O
TELECO"l/NICA.ÇÕES OE BRAS! LIA S/ A

70.448.000

4 1209.050220134. SIS 1

EX,>.I.NSÀQ E M:JOERHIZAÇÁO 00 SISTEMA OE TELECO'-'JHICAÇÓES
HAC!OHAL OE TEXTO E DADOS
AUI<EHTAR
A
CAPACIDADE
DO
StSTEMA
:e
TELECOr.tJHICAÇÓES PlRA
ATE~ER
OEMANCA
~E
TRANSWISSÀO DE TEXTO E OE DADOS.

2.533.000

41209.0502.20134 5151.0001

EXPA~ÁO E M:JOERNIZAÇÀO DO SISTEMA OE TELECO~HICAÇÓES
NACIONAL OE TEXTOS E CACOS

2.533.000

41209.050220134 51'52

EX?AHSÀO E lo()OERNIZAÇÁO DO SISTEMA TELEFOHICO
.HOOER
A
OEMANCIA
POR
SERVIÇOS
:e
TELECOt.IJHICAç.0ES ATRAVES DA AloPLIAÇÁD DOS SISTEMAS.
COW MAIOR OFERT.I. DE FACILIDADES AOS USUARIOS;
BUSCAR CAPACITAÇÃO TECHOLOGICJ. E CO~TRIBUIR
PARA.
WELHORU
DAS
CCNIIÇÓES
SOCIO-ECONOr.IICAS
:lA
COM.JHIO..I.OE.

67.915.000

'12()g. 0'50220 134-5152.0001

EXPAHS.i.O E ~ERHIV.ÇÁO DO SISTEMA TELEFOHICD
• ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL CONTR.HAOO (UNIDADE) • 60932
- ACESSO TELEFONICO COHVE.NCIOHAL INSTALADO (UNIO..I.OEl • 19613

22.009. 188

'120'3. 050220134-5 152.0002

IIIPLANTAÇÃO OE TELEFOHI.I. CELULAR
- ACESSO TELEFOHICO CELULAR CONTRATADO (U~IOAOEl • O
- ACESSO TELEFOHICD CELULAR INSTALADO (UNIOA.OEJ• O

31.995.664

41209 _050220134 _5 1'52. OO<tJ

EXP.t.NS.i.O E MJOERNIZAÇÁO 00 SISTEMA. TELEFOHICO OE

407.298

TOCAHTI~

- ACESSO TELEFONICD CONVENCIONAL CQN"TRATADO (UNIDADE) • 78t
- ACESSO TELEFONICO CONVEHCIONAL INSTALADO {UNIO.I.OEl • 208
1.103.204

4 1209.050220134. 5152. OO<t4

!!oPLAHTAÇÁO 00 SISTEMA OE TELEFONIA II(JVEL TOCANTINS
• ACESSO TELEFONJCO CELULAR CON"ffi.t.TADC (UNIOAOEl • O
- ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (UNIOAOEl• O

41209.050220134 5152.0347

li!PLANTAÇÃO OE TELEFONIA RURAL HO ESTADO DE GOlAS

41209.050220134 5152.0348

lloPLANT.I.ÇÃO OE TELEFONIA RURAL HO ESTACO 00 fOCANTINS

41Z09.0SOZ20134 5152.0353

l'*'LANTAÇÁO OE TELEFONIA CELULAR HO ESTACO DE GOI.t.S
- ACESSO TELEFOHICO CELULAR COHTRAT.I.OO (lJNIOAOE) • O
- ACESSO TELEFOHICO CELULAR. INSTALADO (UHIO.lDE)• O

3. 759.166

'1209. 050220 13<1. 5 152.0357

EXPANSÃO E r.()CIERNIZ.t.ÇÁO DO SISTEMA TELEFOHICO NO
ESTADO OE GOlAS
- ACESSO TELEFOHICO CONVENCIONAL COHTfiATAOO (UHIO.lDEl • 3152
- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL INSTALADO (UHIO.I.OE) • 5680 .

7.86&.-tSO

TELECOKJNICAÇÓES OE GOlAS S/A
'12 10.050220134.5\51

EXPANSÃO E MJOERNIZAÇÃO 00 SISTEMA. OE TELEC0r.IJNICAÇ0ES
NACIONAL OE TEXTO E DADOS
AUW:H"TAR
A
CAPACIO.lDE
00
SiSTEMA
OE
TELECOMJHJCAQlES PARA
ATENDER
OEMAKIA
DE
TRANSr.IISSÁO OE TE)(TQ E OE DADOS

50-4.000

2.6!.000

55.789.000
1. 2.46.000

I
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:RECITO ESPECIAL

i.'~Vf:STl1-4ENT0

CANCRAMENTQ

E

OO I GO

~1210.05022013•

5151.0001

se

!FICAÇÁQ

EXPANSÃO E ~ERNIZAÇÂO 00 SISTEIAA OE H.LECOMJNICAÇ0ES

1 .Z.. Ii.OOO

NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
EXPANSÃO E !.C)DERNIZAÇÃO 00 SISTEMA TElEFONICO

ATENOER

A

OE~A

P~

SERVIÇOS

DE

TELECOr.tJNICAÇÓES ATRAVES OA .l.loPLIACÀ.O DOS SISTEWAS.
COM

IUIOR

OFERTA

DE

FAC!Ll0,1.0(5

AOS

USUARIOS·
CONTfi!BUIR
PUlÁ

auSCJ.R CAF'lCITAÇÀO TEC"'OLOGICA E
I<ElHJRU
DAS
CQ/oDIÇ(JE:S
SOCIO-ECONIJN/O.S
COiol.IHIOAOE
41210.0502.20134 5152..0001

OA

E~PAHSÁO E loCJOER~IZACÃO DO SISTEw.A TELE~OHICO

15.290.529

• ACESSO TELE~ONICO COI<IVENCION.I.L CONTRAUOO !UNIO.r.OEJ • t2JSO
-ACESSO TELEFOHICO CONVEHCIONJ.L~INSTALAOO (UNIOJ.OEJ • 4690<4

l1210.050220134 5152..0002

!Wl..AHTJ.Ç.i.O OE TELEFOHIJ. CELUL.I.R

~1210.05022.0034

~XPANSÃO

5152.0043

~2.205.595

E '-<lOERN!ZAÇÀO 00 S!STHIA TELEFONICO OE

70CAHTINS
- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAl CONT'R.I.T'AOO W~!040El • 1>96
-ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL INSTALADO <UNIOAO(l • •795
~

1210.0502.20134.5 ISZ.DDH

3.623.300

í~LANTAÇÀO

DO SISTEMA OE TELEFONIA io(lVEL TOCANTINS
- ACESSO TELEf'OtHCC CELULAR CONTRATADO (UNIOADEl
- ACESSO TEl.EfO/ollCO CELULAR INSTALADO (UNIDADE)•

;!5.111 000

TELECOJ.l!NICAÇdES DE MATO GROSSO DO SUL S/ A

1_401 598

-41211.050220134' 5151

EXPANSÃO E KlDERN!ZAÇÃ::J DO SISTEMA DE TELECOM.JNICAÇdES
NACIONAL OE TEXTO E DADOS
AUMENTAR
A
CAPACIDADE
DO
SIST!JQ.
::::
TELECOKJNICAç0ES PARA
ATENDER
OEWANDA
~E
TRAHS"'l SS.i.O CE TEXTO E DE CACOS_

4121 t .oso:zzot:K 5151. oco1

EXPANSÃO E I.()QERNIZAÇÃO DO SISTEMA OE TELECOt.IJNlCAÇÓES
NACIONAl DE. TE:HDS E DADOS
- ACESSO DA REDE OE CACOS DEDICADA COifTRAT.I.OO (UN!Dl• 800
- ACESSO DA REDE DE D.I.DOS DEDICADA INSTALADO {UNJO) • 1004

'1211 .050220134' 5152

EXPANSÃO E lo()DERNIZAÇ.i.O DO SISTEMA TELEFONICO
ATENDER
~
OE!IV..NOA
POR
SERVIC\)S
~"TELECCKJ~ICAÇÓES ATRAVES DA Ar.PLIAÇÂO DOS S!STE'-'.AS.
COM M.liOR OFERTA D!i: FACIL!Ir.A.OES AOS USUAR!OS;
BUSCAR CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA E CO~TRI8UIR
P-RA
~LHOR!A
OJ.S
C0!'()1ÇÕES
SOCtO-ECONOWIC.A.S
DA
COKJM!DJ.OE.

2 ... 769.402

412.11 OS02.201J.t_S\52.0001

EXPANSÃO E to«JJERMIZAÇÃO DO SISTEWl TELE~ONICO
- ACESSO TELEFDNICO CONvENCIONAL CONTRATADO <UMIDAOEl • 7192
- ACESSO TELEFONICO CQHYENCIONAL I~STALAOO (U~IOAOE) • 25023

15.916.89..

.C.lt 11.050220134.5152-0002

!r.PLANTJ.ÇÃO OE TELEFOHt.l. CELULAR
- ACESSO TELEFOHICO CELULAR CONTAATAOO (UMIOAOEJ • O
- ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALAOO (UNIOAOEl• O

8.1&2.508

26.668.000

TELEt:OiotJNICAÇÓES DE loi.I.TO GROSSO S/A
41412. OS02l0 lJ..C. 5 15 I

EXPAHSÃG E loC:JDERHlZAÇÂO DO SlSTE/oiA DE TELECDWNIC.tçCES
~ACION.J.L OE TEXTO E OAOOS
AUMENTAR
A
CAPACIDADE
DO
SISTE/oiA
OE
TELECOM.J~ICAÇ0ES PARA
lTENDER
DEioiA)IDA
DE
TRANSMISSÃO DE TEXTO E OE DADOS.

'1212.0!i0220134 .5151.0001

EXPANSÃO E r.()OERNIZAç.i.O DO SJSTEW.I. OE TELEI:()ltiNICAÇÓES
NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
- ACESSO Ol REDE DE O.lOOS OEDICAOA CONTliAT.I.DO {UtHO)•
ACESSO DA REDE DE DADOS DEDICA.DA INSTALADO lUNJOl •
• ACESSO 0.1. REDE OE DADOS COr.tJTAOA CONTRATADO (UNIO)•
- ACESSO 0.. REDE OE DADOS CQ.\IJTADA INSTALA.DO HJNJOJ •

820.000

820.000
.!;37
HS
O
D

'12 12.050220134.5152

EXPANSÃO E loWER"'IZAÇÃO DO SISTOIA TELEFONICO
ATEP«)ER
A
OE.Jw«)A
POR
SERVIÇOS
CE
TELECOKJNICA(;OES ATRAVES DA At.f'LIACÃO DOS SISTEWAS.
COW MAIOR OFEFf!A OE FACILIDADES AOS USU.I.RIOS:
BIJSCAR CAPACITAÇAO TECNQLOCiiCA E CONTRIBUIR
PARA
MELHORIA
DAS
eot-OiçOES
SOCIO-ECOHOWICJ.S
OA
COiilJHIOADE.

25.7<46.000

'1212. 050220134-6 152.0001

EXPANSÃO E KJOERNIZAÇÃO 00 SISTEMA TELEFONICO
- oi.CESSO TELEFONICO CONVENCIONAL CON1RATAOQ (UNIOAOE) • O
- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL INST.ALJ.OO <UNIOADE) • 13857

15.209 ...07
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N

~

:" ê:STU.IENTO

()

ANEXO

E:SPEC!F!CAÇ

COOIGO
4 12.12. 0502.20134-5152.0002

O

V A L 0 R

10.536.693

!lof'LAHTAÇÀO OE TELEFONIA CELULAR
~ oi.CESSO TELEFOHICO CELULAR CONTRlTAOO (UNIO.t.OEl • O
- ACESSO TELEFOIHCO CELULAR IHST.I.LAOQ (UHIOAOEl• O

184.339.000

TE.LEC0MJHICAÇ0ES DE MINAS GERAIS S/.l

41213.0502.20134.5151

9.590.000

EXPANSÃO E t.()DERNIZAÇÃO DO S!STEIU OE TELECOMJHICAÇ0ES
H'CIONAL OE TEXTO E QAOOS
AUWEHTAR

A

TELEC0J.IJNICAÇ0ES

CAPACIO.I.OE

PARA

:>O

SlSTEI.IA

AiEM:lER

OEMANJA

OE

OE

TRA/I&ollSSÃO O~ TEJI70 E OE 0ACOS.

4 1213.05022.0134.5 IS 1.0001

021J.OSOn0134 5152

EXPANSÃO ; KlOERHlZAÇ~O DO SISTE'« DE TELEC01oUN!CAÇ0ES
HAC10HAL OE TEXTOS E OAOOS
ACESSO OA REDE DE OAOOS DEOIC.I.O:. COHHUTAOO (UN!Ol•
ACESSO 0.1. REDE OS DADOS OEOlCAOi (HSULAOO tUHlOl •
- ACESSO O• REDE OE O.O.OOS (:QI.(JTl<lA CONTRATADO rUH!Ol•
- •CESSO DA REOE OE DAOOS COil.JUOA INSTALAOO (UN!Ol •

9.590.000
2598
uzO
SS

O

EXPANSÀO E KlOERHlZAC~O 00 SISTEI(A TELEFON!CO

ATOIJER

OOWI)A

POR

tH.749.000

SUI\'ICOS

TELECOK.INICAÇÕES AT'<AVES 04 AI-FLllCÁG DOS S!STE).IJ.$
CGM tAAJOR O~ERTA OE FACILIDADES AOS ~SUAR!CS,
BUSCAR CAPACITAÇÁO TECNOLOG!CA E C~NTRIBUIR
~~Rl
l.tELHORJA
CAS
C8NOlÇOES
s:c:G-'<CQNQ;.;JCAS
~~
CO!oUNlDAOE
~l:Z.l3.05D22:;t34

5152.0001

EXPA~SiO E 1.()0ERN!<:AÇÀC 00 S!STE!.IA TE~EFCN!CO

57.493.434

- 4CESSO TELEPDNICC CONVENÇ/Qio/AL C[;NTR.HAOO /UNIO.tOEJ • !'9000
- .I.CESSO TE'-EFOH!CQ CCNVENC!ONA~ lSST"-LAOO (UNIDADE) • Zt72U
412 \J.050:Z.ZO 134

-~

152.0002

!l-PLANTAÇÃO DE TELEFONIA CEi..ULAR
~ ACESSO TELEFCNICO CELUU.R !NSTJ.LAOO (UNIO.lOEl• O

107 255.566

TELECOt.l.INICAçjES OE PERHAt.ISUCQ S/ A
~1214

050220134.5151

'IZI4.050ZlOIJ4 5151.0001

73

EXPAI>ISÀO E r.«JJERHIZAÇÀO DO SISTEMA OE TELESCI.t.ltHCAÇGES
~ACIONAL DE TEXTO E ;..AOOS
AUMENTAR
A
CAPACiDADE
:)0
SISTEMA.
CE
TELECOMJNICAÇ0ES PARA
ATOOER
OE'«r-!CI.l
OE
TRANS~lSSÃO DE TEiíTO E O~ OADOS.
EKP.ANS.iO E j,()OERf.IIZAÇiC 00 SISTE/,(.1, OE Ti:LECQI.(JI>IICAÇCES
NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
- .lCESSQ DA RE!JE DE OA!JOS OE:l!CAOA CONTR~UOO (:JHlt))•
- ACESSO DA REDE OE DADOS OEOICAOA INST.lLAOO (UH!Q)·'•
- ACESSO DA REDE OE DAOCS COKJTADA CONTRATADO {UN!Dl•
- ACESSO OA REDE DE DADOS CDioi.HAO,t., INSTALADO (UNIO) •

4~9.000

2.573.000

2.573.000
2808
21308
O

O

41214.050220134.5152

EXPANSiO E lo()()ERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONIC1l
ATENDER
A
OEIU.t.IOA
POR
SERVIçOS
DE
TELECO!IlJN!CAçi:ES ATRAVES DA A~LIAÇÀQ DOS SISTEMAS.
COW MAtaR o;:ERTA OE FI.CILIDAOES AOS USUARIOS;
BUSCJJI C:..PACITAÇÁO TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
ltiEl.HORU.
DAS
COICHÇCES
SOCIO-ECONOIIIICAS
DA
COK\NIOAOE.

70.856.000

41214.050220134.5 152.0001

EXPANSÃO E lotOOERHIZAÇÀQ 00 SISTEW. TELEFON!CO
- ACESSO TELEFONlCO CONVENCIONAL CONTRHADO (UNIDADE I • 85000
- ACESSO TELEFONICO COHVEHC!ONAL INSTALADO (lJNlO.lOEl • 57146

1Z.IOZ.673

41214-050220134.5 152.0002

Uf>LANTAÇÃO OE TELEFCHIA CELULJJI
- ACESSO TELEFO!IIIC1l CELULAR CONTRAH.OO (UNlO.t.OEl • O
- ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (UNIDAOEl• O

58-05l.JZ7

TELECOIIlJNICAÇ0ES OE RONOOHU S/A

\6.148.000

'1215.0502.2.0134 '6151

EXPANSÃO E l.llOERNIZAÇÀO 00 SISTEioCA OE TELECOiotJNICAÇOES
NACIONAL DE TEXTO E OACOS
AUMENTAR
•
CAPACIDADE
DO
SISTEMA
C:E
TELECDAIJN1CACi)ES PARA
ATEI«>ER
DE.IMHDA • DE.
TRANSIIIISS.i.O DE TEXTO E OE DADOS.

3!0.000

41215.050Z2.013.ol 5151.0001

EXPANSÃO E loi)OEJNJZACÃC 00 SISTEIM OE TELEC0t.tJHECAÇ0ES
NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
ACESSO DA flEOE OE DADOS OEíHCAOA CONTJUT.f.O(l (UNlOl• O
- ACESSO 0.1. REDE OE OAOOS CO!oUTAD.t. CONTRATADO (UN!Ol• O

350.000
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AN[)(Q

SPEÇ-lFIC~ÇÂO

41215.05022013.C.6 152

EXPANSÃO E IG)ERN!v.ç.i.O 00 SISTEMA TELEFONICO
ATEMXA
A
OEMAKIA
POR
SERVIçOS
OE
TElttCIIJNICAÇÕES ATRAVES DA Allf'LIAÇÃO DOS SISTDIAS,
C0111 W.IOR OFER!A OE FACILIDADES AOS USUAIUOS;
BUSCAR CAPACITAÇAO TEOIOLOGICA E CClH'TRIBUIR
PARA
IEUOUA
O.tS
COKHCÓES
SOCIO-ECOHOMICAS
DA

'1215 .osozzo 13... 5152.0001

EXPAHSÃO E III)()ERtHZACÃO DO S!STEMl TELEFOHICO

V A L 0 R

16.D8.000

CQIIIIJHltwlE.

- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL CONTRAT.I.OO (UHIOADEl • 26340
- ACfSSO TELEFONICO CONVENCIONAL INSTALAOO (UNIDADE) • 132..6
41215.050220134.5152.0002

lliPLANTAÇ.iO DE TELEFONU CELULiR
~ ACESSO TELEFONICO CELUL.lR INSTALiOO (UNIDAOEl• O

7.!111.\179

TELECOWJN1Ciç0ES DE RORiUU S/A

• 1216.050220134.5152

EXPiNS.io E lo()OERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFOHICO
ATOOER
ol
OENANOi
POR
SERVIÇOS
OE
TELECOWJHICiCllES URAVES Di ,...,LUCÃO DOS SISTEWA.S.
COM MAIOR OFERU OE FACILIDADES ·AOS USUJJIIOS:
BUSCAR CAPACIUÇ.i.O TECNOLOGICA E CONTRI9UIR
PARA
!IELHORIA
DAS
CO.'CJIÇOES
SOCIO~ECOHOtoltCAS
O.t.
Coa&JNIOAOE.

~12113

~lPAHSÀO E I(JOERNIZAÇÀO 00 SISTEMA TELEFOHICO

050220134 5152.0001

2.614.000
2.81~.000

1 ...155.589

- •CESSO TELEFONICO COH'f'ENC!OIU.L CONTRATADO CUNIOAOEl • '5248
- .:.CU$0 TELEFONICO CO~NEHC!ONAL INSTALADO <UNIDAOEl • 9862
.. 1216.050220134' 5152.0002

IIIPUNTAÇÃO DE TELEFOHlt. CELULAR
- •CESSO TELEFONICO
-ACESSO TELEFONIC::J

1.157.311

CE~ULAR CCNT'lAUOO (UNIDADE"•
CE~UL.IR l~SULAOO i-UNIOAOEl•

TELEC0WJNJCAÇ0ES DE SANTA CATARINA S/ A
4 1217. 0SOZ:Z0134.5151

EXPANSÃO E t.CJDERNIUÇ.i.O DO SISTEMA DE TELECOiolJNICAÇ0ES
NACIONAL OE TEXTO E DADOS
AUMENTAR
A
CAPACIDADE
:C
SISTEMA
:E
TELECOI.lJNICAC0ES PARA
ATENOER
DEIU.NOA
CE
TRANSMISSÃO OE TEXTO E OE DADOS.

4 \217.050220134 _5 15 I. 0001

EXPANSÃO E MJOERNIZAÇÃO DO SISTEtü OE TELEC0MJNICAÇ0ES
NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
- iCESSO OA REDE OE CACOS OEOICAOA CONTRATADO lUNIOl•
- ACESSO DA REDE DE DAOOS DEDICADA INSTALADO (UN!Dl •
- ACESSO DA REDE OE DADOS COI4!TADA CONTRATADO (UNIDl•
- ACESSO OA REDE DE DADOS CO!ol!TAOA INSTALADO (UNID) •

51 663.000

1.182..000

1 182..000

O
2DOO

250
21D

.. 1217-050220134.5152

EXPANSÃO E loCXlERNIZAç.iO DO SISTEMA TELEFONICO
ATOOER
A
DEWAHDA
POR
SERVIÇOS
~E
TELECOIIJHICA~ES ATRAVES DA Alof'LIAÇÃO DOS SISTEMAS.
COM WA.IOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS:
BUSCAR CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
IEUOIU
DAS
CCNOIÇ0ES
SOCIO-ECOHOMICAS
:A
COitliNJOAOE.

50 ...81.000

4\217.050220\34.5 152.0001

EXPANSÃO E r.«JJERHJZAÇÃO DO SISTEIU. TELEFONICO
• ACESSO TELEFQHICO ÇQ,.;vEHCIOOL CONTHATAOO (UNIOAOEJ • 3858
-ACESSO TELEFOHICO ÇQ,.;vENCIOHAL INSTALADO (UNIDADE) • 71800

15.6J..t.673

41217. 050220134. s 152.0002

llf>LANTAç.i.O OE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELEFONICO CELULAR CONTlUTAOO (UNIOAOEl • O
- ..cESSO TELEFOHICO CELULAR INSTALADO (UNIDADE)• O

34.8A5.327

TELECOioCJNICAç0ES OE SÃO PAULO S/A

621.153. 15Z

.. 1218.050220134.6151

UPAHSÃO E lollOERNIZACÃO 00 SISTEIU. OE TELECOKIHlCAC0ES
HACUJUL OE TEXTO E DADOS
Al.IENTAR
A
CAPAC10AOE
00
SISTEMA
DE
TELECOM.INICAr;llES PlRA
ATEIUR
OEMAK:IA
OE
TlUNSNISsiO OE TEXTO E OE DADOS.

59.431.000

.. 12.18. 050220134.6 161.0001

EXPANSÃO E KlCIERMIV..ç.i,O 00 SISTEMA DE TELECOM.IHIC~ES
NACIONAL OE TEXTOS E OAOOS
- ACESSO DA REDE DE DADOS OEDIC.lOA CI:NrRATAOO (U~IDl*' O
- ACESSO DA REDE OE DADOS DEDICADA INSTALADO (UNIO) • 13799
~ ACESSO OA llEOE OE OAOOS COt.IJTAOA CONTRATADO (UNIDl• O
~ ACESSO DA REDE DE DADOS COWJTAOA INSTALADO (UNI O) • 5~ 13

59.~31.000
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l N E X 0

I

CANCELAMENTO

ESPECIFIC.lÇ.i.O

COOIGO
~ 1218.050220134.5152

V .l L 0 R

EXPANS.i.O E ~ERNIZAç.i.C 00 SISTEMA TELEFONICO

567.822.152

ATENDER
A
OEMAHOA
POR
SERVIÇOS
OE
TELEcmtlNICAcÕES ATRAVES DA Ailf'LIAÇÃO DOS SISTEMAS.
COM MAIOR OFER!A OE HCIL10AOES AOS USU.lRIOS;
BUSCAR CAPAClTAÇ.lO TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PUtA
WEUCRU.
DAS
CONDIÇ0ES
SOCIO·ECQNONICAS
OA

CCIIINIOAOE.

41218.050220\H. 5152.0002

S61.82t_152

!loPLANTAÇÁO OE TELEFONlA CELULAR
- ACESSO TELEFOMICO CELULAR CONTRATADO (UN!OAOE) • O
- 1CESSCI TElfFOH!CO CElULAR !N'SUlAOO (UN!DADfl• O

8.531.000

TELECOioiJNICA.ç0ES DE SERGIPE S/ A
.t 1219.050220134.5151

EXPANSÃO E r.a:IERNIZAÇÂO 00 SISTEIIIA OE TELEC'.QM.INICAçeES
N~IONAL CE TEXTO E O.f.OOS
A~TAR
A
CAPACIOACt
00
SISTEMA
OE
TELEC0r.cJNICAÇ0ES PARA
.t.Ttt(lER
OEMAHOA
CE
TR.lNSMISSÁO OE TEXTO E CE DADOS.

41219.050220134.5151.000 I

EXPANSÃO E loWERNIZA.ÇiO 00 SISTEMA OE TELECOM.INICAçCES
NACIONAL OE TEXTOS E OAOOS
- ACESSO DA REDE OE OAOOS DEOICAD.I. INSTALADO (UNIOl
- ACESSO DA REDE OE OAOOS COll,ITADA INSTALADO <UNIOl

E.!i&t_ooo

UifliLOOO

1726
256

• 1219' 050220131' 5152

EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISHIM TELEFONICO
.I.TENOER
A
OOIAM:IA
P(m
SERVIÇOS
DE
TELECOiot.INICAÇ0ES ATRAVES OA Alof>LIAÇ.i.O DOS SISTEMAS,
COW WA.IOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS
BUSCAR CAPACITAC.i.Q TECNOLOG!CA E CCNTRIBUIR
P-R.I,
loiELKlRU.
DAS
CONOICCES
S'JCIO-ECONOMICAS
CA
COWJNIOAOE.

7.084.000

~12\9

OPANS.i.O E lo()OfRNIZAÇÃO 00 SISTEIIIA HLEFONICO
-ACESSO TELEFONICO CC!>NENC!ONAL CONTRATADO (UN!OAOE\ "515
- ACESSO TELEFQNICO CDtNENCIONAL INSTALADO (UNIO.I..OE\ " 2991

5.208.309

llot'l.f.,..T:OÇ.i.O OE TELEF()o~U CELULAJI

1.871.flill1

050220\34.5152.0001

• 1219.050220134. !j 152.0002

-ACESSO TELEFONICO

C~'..UL.l.R

INSTALADO (UN\DADEl• O

TELECDr.t.TNICAÇÓES OC ACRE S/ A

~

968.000

• rzzo. osozzo r3• _s 152

EXPI.NS.i.O E }I(]OERNlli.Ç.i.O Da SISTEMA. fELEFCNICO
ATENDER
~
OEIAA.NOA
POR
SERVIÇOS
OE
TELECOKJN!CAC0ES ATRAVES DA AloPLUÇÃO DOS SISTEM.I.S.
COM I(AJOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS;
BUSCAR CAPACITAÇÀQ TEC!-!OLOGICA E CONTRIBUIR
P-RA
WELifJRlA
DAS
CGNOIÇOES
SOCIO-ECONOWICAS
DA
COliJNIOAOE.

41220. OSOZZOIJ-'. 5 152.0001

EXPANSÃO E I,()OERNIZ.lÇÃO DO SISTEM.A TELEFONICO
- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL CONTRATADO (UNID.lOEl • 5900
- ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL INSTALADO (UNIDA.DE) • 5900

2.~18.554

41220.050220134.5152.0002

lt.f>LAtiTAÇÃO OE TELEFONIA. CELULAR
- ACESSO TELEFONICO CELULAR CONTRATADO (UNIOAOEl • O
- ACESSO TELEFONICO CElULAR INSTALADO (UNIDADE)• O

2.549.446

TELECOioiJNICAç.0ES DO Alolo\PA S/ A
41221 . 050220134-5152

EXPANSÃO E lo()QERNIZ.lÇÂO DO SISTEMA TELEFONICO
A.TENOER
A
OEw.A.toiOA
POR
SERVIÇOS
CE
TELEC0MJNICAÇ0ES ATRAVES o• AloPLUÇÂO DOS SISTEIIIAS.
COM IAAIOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS;
8USCAA CA.PAC!'TAÇÃO TECNOI..OGICA E COHTRlBUIR PARA
MELMlR:IA
DAS
CO~IÇ0ES
SOCIO-ECOHOIIIICAS
DA
CCMJH I OAOE.

412.21 05022013.C.5152.0001

ExPANSÃO E lo()[)EJIN!l.AÇÃO 00 SISTEMA TELEFONICO
- ACESSO TELEFOHICO CONVENCIONAL INSTALADO (UNIOAOEl • 2256

1.814.152

-4\ZZI 050220134.6152.0002

Uf'lAHT.lÇÃO OE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELEfONICO CELULAR C1ltl'mATA00 (UNIDADE) • O
- ACESSO TE'..EFOHICO CELULAFl: INSTALADO {UNIDADE)• O

2.553.848

T'EI.ECOilJNICAÇ(IES DO Aw.A.ZQNAS S/A
• 1222.050220134.5 151

EXPANSÃO E t.()[)Ef!t.41l.AÇÃO 00 SISTEMA OE TELECOIIJHtCAçOES
HACIC»>AL OE TEXTO E OAOOS
AUIIIEHTAR
A
CAPACIOAOE
00
SISTEMA.
OE
TELEC0r.tJNICAÇ0ES PARA
ArEMJER
A Oawt.:IA
OE
TRANSMISSÃO OE TEXTO E OE OAOOS.

18.2&8.000
1. 7iQ.OOO
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RS 1.00

lNVE!iTit.IOITO

CREDITO ES?ECJAL

CANCELAioiENTO

V A L 0 R

COOJGO

'1222. 05022013.1..5151- coo t

E1P.t.HSÁ0 E '-OOE~IZAÇÀO DO SISTEMA OE TEI.tc0MJNICAÇ0ES
NACIONAL -DE TE1TOS E OAOOS
ACESSO 0.1. REDE OE DADOS DEDICADA CONTRATADO (UN!Ol•
ACESSO DA REDE OE DADOS DEDICADA INSTALADO (UNID1 •
- ACESSO 0.1. REDE OE DADOS COMJTAOA CONTRATADO <UNIOl•
- .tCESSO DA. REDE OE DADOS COioiJTAD.I. lNSTAHDO WNlD) •

1.799.000
O
O

O
O

16.157.000

'122.2. 050UO 13.1.. 5 1'52

EX?ANSÁO E KlDERN!ZAÇÀO 00 SISTEMA TELEFON!CO
ATENCER
A
OEIIJ.NOA
POR
SERVTÇOS
DE
TELECOMJHICAÇ0E!i .HRAVtS DA Allf'LIAÇÀO DOS SISTEMA.S.
COM MA.IOR QFER!A DE FACILIDADES AOS USUARIOS:
BOSCAR CAPAClTAÇAO TECNQLOG!CA E COWTlUBUIR
P.I.RA
IE:LHIJRIA
DAS
COt--IOIÇÓES
SOCIO-ECONOlHCAS
0.1.
CQI.L!H!OADE.

'1222. 05022013.1..5152.0001

EXPANS.à.a E t.O:IERNIZAÇÃO 00 SISTEMA TELEFOHICO
- ACESSO THEFúNlCO CCNVENCICH.~.l CON'TRAT.I.DO (UHIOAOEl • O
- ACESSO TELEFON!CO CC~ENCIONAL INSTAL-1.00 (UNIOAOEJ • 18499

8.2815.361

• 1222 _oso:z2o 134 _5 152. ooo2

!loPL.tNUÇÃ>l DE H.LEFON!.o. CELULAR
- ACESSO IELEFONICO CELULAR CONTRATADO (UNIDAOEJ • 0
- .\CESSO TELE.FONICO CElULAR INST.I.L.I.OO (UHIDAOEJ• O

8. 171.&3fi

T<:LE~!o!lCAÇÓES DO CEAR.t S/ A

20.2.34.000

4 1223. OS DUO 13~ '5 152

O:P.>.HSÁO E ~ERN!ZAÇiO 00 S!S'i"EioU, TELE:F'OHICO
HE.'.VER
A
OEMA.JooD.o.
POR
SERVIÇOS
OE
TELECO~.O!C.t.ÇCES HRAVES DA Alof-LIAÇ.i.O DOS SISTEMAS.
C~ W..!OF!
JFEII~l
C<: I'AC!LIDAOES AOS USU.I.RIOS:
SUSC.I.R CANC!TAÇ.t.:J TECNCLOG!C.&. E CONTRIBUIR
PlRA
~LHC!IlA
JAS
C:J~lÇÕES
SCCIO~ECONOMICAS
OA
CoYJNID.O.DE

l0.%34.000

.1.1223 050220134

EJI1>ANSÁG E lo()UERNIZAÇ~Q 00 S!STEioi.A TELEFOH!CO
- A.CESSO H~EFON!CO CONVEI-ICIOHAL CClHTRAUOO (UI'4IOAOE) • 55000
- •C:::SSO T!:.LEFQN!CO CONVENCIONAL INSTALADO (UNIOAOEl ~ 6()527

11.853.875

'5\~2.0001

:\f>LM-ITAÇÃQ OE TELEFCNIA CELULAR

13.380.12.5

TELE::ow.JNIC.o.ÇCES DO EsP!RITQ S-"NTO S/-"

'122.1.- 050220\3'. 6151

Z.IS1.000

EKPA.NSÁO E ICXIE>INilAÇÃO CC SISTEMA OE TELECOW.INIC.i.ÇOES.
NACtl).u.L OE TEilTü E DADOS
.I.U~EHõAR
A
O?.I.Cli)AOE
"""
T<.:i..ECOKJNlCAÇÕES ?~~ATE~O€R
TRA~SõllSSÁG D~ íEX70 E DE DADOS.

4122.1..05Q220134 St51.COOI

:Z•.592.000

SiSTEitiA
OEMANO.o.

EXPANSÃO E K!OEi'lNIZAÇ.i.O o:; S:S'E.MA OE TE'..<:COKJHICAÇCES
r-1-'.C!QNAL DE TEX70S E CASOS
~CESSO OA PEDE O<: DADOS DEDICADA CCNTRAUOO lt.;>;!Ql•
ACESSO D.l. REDE OE DADOS DEDICADA INSTALADO (UNiDl •
- ACESSO OA REDE DE OAOOS COioi.!T.I.DA COHTilATAOO (L'KlDl•
• ACESSO DA REDE DE DADOS COt.UTAOA INSTALADO (UNiDl •

:Z.SSLOOO
166
'2.966
0
O

'122.1.. 050220134.5152

E~AHSÀO E ~ERNII.AÇÃO 00 SISTEIA.l TELEFONICO

'1224 '050220 13'' 5152.0001

EXP.....SÃO E h()Q~RHIZ.I.ÇÀO DO SISTEMA TELEFOH1CO
- ACESSO TELEFONICO CONVENCIOIUL CONTRAT.I.OO (UNIDAOEl • 63930
- ACESSO TELEFOf.IICO CONVENCIONAL INSTALADO (UNibAOE) • 3593-4

'122,- 050220134-5 152. 0002

lllf>LANTAÇÀO Df TEL.EFONU CELULAR
- ACESSO TELEFQHICO CELULAR CONTRATADO CUHIDAOE1 • O
- ACESSO TELEFONICO CElULAR INSTALADO (UNIO.I.OE)• O

22.041.000

ATOOER
A
D8U.NOA
POR
SERVIÇOS
::E
TELECOt.UNICAÇÕES ATRAitES DA Allf'LIACÃO DOS SISTEMAS.
COM MAIOR OFERTA OE FACILIDADES .tOS USU.tR!OS;
BUSCAR CAPACITAÇ~O TECHOLOGIC.l E CONTRIBUIR
~>•i!A
~ELHORIA.
DAS
C::NOtÇÕES
SOC10-ECONONICAS
DA
COIIIJNI:lAOE

TELECOJri,.'HlCAÇÓES 00 ~ÁO S/A

5.969.565

16.081.435

\ •. 098.000

• 1225.050220134. 5151

E)(J>ANSÁO E lollOERNtZAÇ.i.O DO SISTEMA DE TELECOM.IHTCAÇÕES
tiACION.lL DE TEXTO E CAOOS
.I.UWENTA.R
A
CAPACIDADE
DO
SISTEMA
OE
TELEcmt.INICAÇ0ES PARA
ATEM:IER
DENANJA
DE
TRAKSNISSÀO OE TE)(TO E OE DADOS.

2.121.000

.1.1225 .05022013'. 5151.000 I

E)I?ANSÀO E t.O:IERHIZAÇÂO 00 SISTEMA OE TELECOKINtCAçO(s
NACIONAL CE TEXTOS E DADOS
- ACESSO DA REDE OE DADOS DEDICADA CONTRATADO (UNtO)• O
- ACf.SSO OA REDE DE D.t..OOS OEOICAD4 INSTALADO (lJNIO) • 205

2.12.4.000
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"" 1.00
CREOITC f

' c

'"

C0 D I G0

é;SPEC

-----------7-'12.25 .0502.2.0134. 6152.

:NVESTI~TO

F!C.l.Ç.i:C

V A L 0 R

ExPAHSAO E loOOEANIUÇ.i.O 00 SISTEIM TELEFONICO
ATEIClER
A
OOW<IO.t.
POR
SE~IÇOS
OE
lELE.COMJNICAr;.OES ATRAVES O" .uf'liAC.iO DOS SiSTEtu.S.

COI& t.t.t.JOR

Of:"ERTA

OE

fACILIDADES

AOS

11.674.000

USUARJOS;

EWSCAR CAPACITAÇ.i.O TECNOL0GIC.I. E CCHT~IBUJR
IIELHOfll.l.
DAS
CCNOIC0ES
SOCIO-ECONOM!CAS

~-I.IU

OA

COMJNIOAOE.
4 1225-050220134 '5 152.0001

EXPANS.i.o E loCIDERNIZAÇ.i.O DO SISTEid. TELEFONJCO
~ ACESSO HLEFONICO CONVEHCION.l.l CC~RATADO (UN!OAOEl • 8800
- .t..CESSO TELEFONICO CONVENCIONA~ !NST.I.LAOO WNIOAOE) •

~

12.25. 050220134- 5152.0002

8. Hil. 119

10858

J.!it%.!81

Il.f'LANU.ÇÁO DE TE.LE.FOMIA CELULAR
~ ACESSO TELEFOtHCO CELULAR CQNTR.I.TAOO (UNIOAOEl • O
~ ACESSO TELEFONICO CELULAR iNSTALADO (IJNIOAOEJ• O

39.201.494

TELECOKINlCAÇ0ES DO PARA S/A,

39.201.49-l

4 1226.0502.20134.5 152

EJII'.lNS.i.O E lolJOERNIZJ.ÇÂO DO SISTE...._ TELEFONICO
.a.TEN:IER
A
DEIWllA
POR
SERviÇOS
OE
TELEC0r.IJNICAC0ES ATRAVES DA Alif't.IAÇÂO DOS SISTOU.S.
C0W lti.AIOR OFERU OE FACILID.lOES AOS USU.ut!OS;
8USCAA C.lPACIT.a.ÇiO TECNCILOGICA E COHTA!BUIA
i>lRA
~LHOAIA
DAS
CO~IÇ0ES
SOCIO-ECONCIWICAS
DA

4 1226. '150220 134. 5 152.. 000 I

EXPANS.iO E MJOEAN!l..AÇÃO DO SISTE'-1.1. TELEFONICO
~ o\CES$0 TELEFON!CO CONVEHCIONAL CONTRATADO (UNIDo\OEl • JJHO
- o\CESSO TELEFON!CO CONVENCIONAL INSULADO (UNID.lOEl • ~28-l4

COAlJN l OA.OE.

TELECOiolJNICAÇ0ES DO f>ARANA S/ A
4 12.27-0502201 ~ .... 5 15 1

EXPANSio E KlOEANIZAÇiO 00 S!STEW.~ DE TEL EC014JNICAç.0ES
NACIOH.I.L OE TEXTO E DADOS
AUW:NTAA
A
CAPACIDADE
DO
S!STEiol.l.
TELECOMJNICAC0ES PARA
ATEJ<IER
OE
TRAH$ti!SSÁO OE TEXTO E OE DADOS.

6.2:41.000

ExP.lHSiO E KlOERNI2:AÇiO DO S!STE.J,t.a. OE TELECOI4JNICAÇ0ES
NACIONAL OE TEXTOS E QAOOS
ACESSO QA REDE OE 0400$ OEOIC.lOA CONTRATADO (UN!Ol•
ACESSO DA REDE OE OAOOS DEDICADA INST.I.LAOO IUNIDl •
- ACESSO OA REDE OE DADOS CO~U:>A CONTRATADO CUNIOl•
- ACESSO OA REDE OE O.t.OOS COtoaJUDA INSTALADO (UNIOl •

6.241.000

"

41227.050220134 '5 151 .0001

41221.050220134-5152

2DOO
3300
O
206

ExPANSÃO E '-COEANI2:AÇ.iO 00 SISTEiol.l TELEFOHICO
ATEMIER
0fJWI()4
P()lil
S~VIÇOS
'ELECOI.UNICAÇÕES ATRAVES D..l. .u,f'UAÇÃO DOS S!STE.W..S.
COM W.!OR OrERT.I. DE FACILIDADES AOS USUAR!OS:
BUSCAR CAPACITAÇÂ.O "T<:CNOLOG!CA E C::iHHIIBU!R
PARA
.._ELHORI.I.
DAS
CCNDICOES
SüC!O-ECONOMICAS
:lA
CCKINIOADE.

':2.2.1 _osozzotJ• _s 1s2 _oooz

l!of'LANT.I.ÇÂO DE TELEFONIA CELULAR
- A.CESSO TELE.FONICO CELULAR \NSTALA.DO (UNIDADE!• O
TELEalifJN!CAÇ6ES 00 PUUl SIJ.

75.693.016

11.882.000

4 1228.050220 lJ4. 5 151

EXPANSÃO E loCOERNlZAÇiO 00 SISTOO DE TELECO!.I.JNICAÇ0ES
NACIOW.L OE TEXTO E OAOOS
AUMENTAR
A
CAPACIOAOE
00
5 iSTEloiA
OE
TELECOKIN1C.lç0ES PARA
ATENDER
OEMAHO.I.
DE.
TRANSMISSÃO OE TEXTO E DE DADOS.

386.000

~

EXPANSÃO E lo()QERHIZAÇ.i.O 00 SiSTEiol.l. OE TELECO.IIJNICAÇÕES
NACIONAL OE TEXTOS E DADOS
- ACESSO DA REDE OE DADOS DEDIC.lOA C~AT.I.DO (\JNIO)• O
- ACESSO OA REDE OE DADOS DE.DICAO.I. IKSTAUCO (UNIO) • O

386.000

122.8. 05022.013-l. 5151.0001

4 12.28. 050220 !34. 5" 152

EXPANSÃO E .lo()()fRNJUÇ.iO DO SISiEiotl TElEFOmCO
ATEJ«lER
A
DEw.HDA
POR
SERVICOS
OE
TELECOKINlCAÇÕES .&.TRAVES DA .l~LIAÇÃO DOS SISTEMAS.
CON MAIOR OFERTA DE FACILIDADES 40$ USUARIOS;
BUSCAR CAPACITAçio TEO()LOGICA E CONTRI9l.I1R
PARA
WEUOU.l
DAS
CQIII)IÇÕES
SOCIO-ECONQNICAS
DA
COYJMIDAOE.

41228. 0502.2.013.(. 5152.0001

ExPANS.i.O E MXIERNIZAÇ.i.O 00 S!Sl'"EMA TELEFONICO
ACESSO TELEFONICO CONVf:.JICIONAL COHlliAT400 (UNIOADE} • 4000
- ACESSO TELEJ'ONICO COHVOCIONAL INSiALAOO (UNIDADE) • 1230

IL4itLOOO

5.'5911.31!5
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CREOlTO

1.00

í~VEST!ME~TO

ESPECl~L

C~NCELAWE~TO

OO I GO

"1228. 0502~013.&. 6152.0002

ESPECIFICAÇÃO

5.891.685

IWLAHTAÇÃO OE TElEFONIA CElUlAR
- ACUSO TELEFOHICO CElUL.t.R Ctlrnli.T.lOO (UHIOADEl • O
- ACESSO TELEFONICO CELUI.JJI INSTALADO (UHIOADE)• O

29<1.116.000

TELECOiolJNICAç0ES DO RIO OE JAHEIRO S/A
"1229. 05022013.&. 615 1

EXP-'JoiSÃO E KlOERNIZAÇÃO 00 SISTEMA OE TELECOIIIJHJCAÇOES
tiACIOMAL OE TEXTO E DADOS
AUIENTAR
A
CAPACIOAOC
00
SISTEMA
OE
TELEC0111.1NICAC0ES PARA
ATOOER
A Dau.tc:lA
OE
TRANSMISSÃO OE TEXTO E OE DADOS.

115.S-t8.000

"1229. 050220134.515 1. 0001

EXP.tNSÃD E NlOERNJZAÇÃO DO SISTEMA OE TELECOM.JNICAç0ES
tW:ICJüL OE TEXTOS E DADOS
- ACESSO DA REDE OE DADOS DEOJC..lOA INSTAL.lOO (U~IO) • 5946
- ACESSO OA REDE OE DADOS COioiJTADA COHTRATADCJ (UNJO)• 1300
- ACESSO DA REDE DE DADOS COioiJTADA INST"'-ADO (UNJO) • O

16.848.000

41229.050220 1'34. 5152

EXPAHS.\0 E NlOERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFOHICO
ATEtCER
A
OEIWC)A
POR
SERVIÇOS
OE
TELECOMJNIC-'-CÓES ATRAVES OA .li!PLIAÇ.i.O DOS SISTEMlS.
COM MAIOR OFERTA OE FACILIDADES AOS USUARIOS;
BUSCAR CAPACITAÇ..i.O TECNOLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
WELHORU
DAS
COtoOJç0ES
SOClO-ECONOlUCAS
DA
COMJNIOADE.

"1229. 05022013.&. 5152.0001

EXPANSÃO E NJOERNIZACÃO 00 SISTEMA TELEFONICO
- ACESSO TELEFONICO CONVEM:IOJW. CONTRATAOO (UHIDA.OEl • 12068
- ACESSO TELEFOHICO CONVENCIOIW. INSTALADO (UNIDADE) • 254657

41229.050220 13.&. 6 152.0002

lt.PLAHTAÇÃO OE TELEFONIA CELULAR
- ACESSO TELEFQNICO CELULAR INSTALADO <UNIDADE)• O

277.468.000

7 .8011.1&2

269.1!562. ua
22.9158. 000

TELECOWJNICAç0ES 00 RIO GRANDE DO r<JRTE S/A
41230.050220 13.&. 5151

EXPANSÃO E ).(lOtRNIZAç.i.Q 00 SISTEMA OE TELECOM.INICAÇÓES
NACIONAL OE TEXTO E OAOOS
.lUYEHTAR
A
CAPACIDADE
DO
SISTE!ü
OE
TELECOWJNICA~ES PARA
ATEKIER
Oau.tc:l.l.
OE
TRANSWISSÀO CE TEXTO E OE DADOS.

1.22.1.000

4 1230.050220 13.& .5151 . 0001

EXP&NS..i.O E loClO!RHIZACÃO DO SISTEW.I. DE TELECOM.INJC.lçOES
~ACIONAL DE TEXTOS E DADOS
- ACESSO OA REOE OE OAOOS OEOICAOA CQHTRATAOO (UN.IOJ• O
• ~ OA REDE OE DADOS OEOIC.tOA INSTAUOO (tJHIO) • O

1.221.000

4 1230- 05022013.&- 5152

EXP.I.HSÂQ E NlOERNIZAÇ..i.o 00 SISTEMA TELEFONICO
ATEKIER
A
DEM.llo(JA
P(ff
SERVICOS
OE
TELECOMJNICA~ES ATRAVES DA AloPLIAÇÀO CDS SISTEMAS.
COW lol.liOR OFER!A OE FACiliO.t.OES AOS USUIJIIOS;
BUSCAR CAPACITAÇAO TECM:lLOGICA E CONTRIBUIR
PARA
IElHORIA
DAS
CCMliÇ()ES
SOCIO·ECONOMICAS
DA
COIIIJNIOAOE.

4

1230.050220134. 5152.0001

4 12'30. 050220134-5 152.0002

21.730.000

EXPANSÃO E IIQDERNIZAÇÀO DO SISTEMA TELEF~ICO
- ACESSO TELEFO~ICO CQHVENCIONAL CONTRATADO (UH!OAOEl • 3000
• ACESSO TELEFONICO CONVENCIONAL INSTALADO {UNIDAOEl • 900-'

11.559.73'

!t.PLANT.I.ÇÃO OE TELEFONIA CELULAR
ACESSO TELEFONICO CELULAR C(}ITRAT.I.DO (UNIDADE) • O
• ACESSO TELEFONICO CELULAR INSTALADO (UHIDADEl• O

10.170.266

T 0 T A L

--------------

1.888.587.661
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~N-:xo

ACRESCI~

.\NEXO

41000 - MIN!STERIO O.t.S COI,IJNICACÓES
~ 120-' - CCr.f>ANHIA H.LE.FONICA loiE.LH0RAioiE.NT0 E RE.S!SiE.NCIA

OETALHAMENTO OAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

c ,1, ç

E.SPECIF!

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

.i.

o

v AL O R

RE.CVRSOS PARA ..WWEiffll DO P•TRIMJNIO LIQUIDO
11.000

OUTRAS FONTES

TOTAL

11.000

III

U~(l(Q

ANEXO

ACRESCIIo()

41000- MiNISTE.RlO DAS COI.lJNICAÇÓtS
'1205 - EWRESA BRASILEIRA OE TELECOKJNICAÇÓES S/A.

OETALHAMENTO DA$

FONTES

O~

FINANCIAMENTO

'

ESP EC

r

CDS
!'"

r

(RS 1.001

INVESTIMENTOS

C A Ç

V ,t. L 0 R

i. 0

OPE.RAÇ0ES OE CREDITO OE LONGO PRAZO

40.1530.000

!NTERtd..S

TOTAL

1 N E

~

40.1530.000

0

ACRESCJKI

A1000 - M!NISTERIO CAS COI.IJNICAÇÕES
41206- TE.LE.COONIC.t.ÇÔES OA BAH!A S/A.

OETALHAMENTO DAS

FONTES DE

FINANCIAMENTO DOS

(RS 1.001

INVESTIMENTOS

E.SPE.C!F!CAÇ i

o

VAL0 R

RECURSOS PARA AUMENTO 00 PATRIIOOIO LlOUIOO

1 .076.000

OUTRJ.S FONTES

TOTAL

1.015.000
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A ,_ E X O
~NEXO

ACRESC:lloiJ

~1000- MIN!STER!O DlS COt.UNIC.i.CÓES
~1207 - TELECOioliNICAÇÓES DA PARA!SA S/A

DETA~HAMEN~O

DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO OOS

INVESTIMENTOS

ESPECIF!CAÇ i

(RS 1 00)

o

v"

OR

OPERAÇÓES OE CREDITO DE LONGO PRAZO

HUERNAS

10.000.000

OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO

OUTRAS F'OHTES

5.000.000

I
TOTAL

15.000.000

ACRESCJt.(l

,QQO
:208

.. !N!STE'I;Q O.t.S CCt.UN!CACÓES
T~LECCw.JNIC:..ÇC:ES DE AL.I.GOAS $/A

OETA~HAMENTO

DAS

FONTES

OS

F!NANC!AMENTQ

DOS

INVESTIMENTOS

I RS 1. 00)

~SPEC:FJCAÇ.i.:

l<ECURSOS PAOPR!OS

10 383.000

TOTAL

!.'<éXO

'1000

"l'<iSTER:Q DAS COt.UN!CAÇCES

>12\0

:~c~C'Jt.U"IC.I.~OES

OETA~HAMENTO

\0.383.000

ACRESC:Kl I

DE :J.;)!AS S/.1.

DAS

FONTES

OE

FINANCIAMENTO

CDS

INVESTIMENTOS

• RS 1 ,00)

l

~ECURSCS

ounu.S

L O R

P.I.RA AUI.IEIHO DO PATR!)o()N!O ll:IJ!OO

62.. 752

FO~TES

OUTROS RECURSOS OE

LQ~GO

f>RAlO

8.666.000

CONTROLAOO!'Il

TOTAL

8.728 7S2
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ACRESClKl

~1000
~ 1211

~lN!ST!;:RIO DAS CO!.C.JHICJ.Ç0ES
TC:L.ECCM.IN !C,.I.ÇCES D~ MA TO GROSSO OC SUL S/~

OETALHAMENTO DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

I

ESP EC l ' l

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

c AÇ Ã0

V .1. L O R

:JPE!I:AÇÓES OE C!<EOlTO DE LONGO PRAZO

I

46.000.000

lNTE.~.I.S

I

TOT.ll

ooo
Z IZ

..6.000.000

"''"!s:;::o<!O o•s CJ'-(JNICACCEs
~~~:OC8).(JN!CA~CES ~;::

~ET~LHAMENTO

MATO GROSSO S/.>.

DAS

FONTES OE

FINANClAMENTQ 00S

' SPEC l '
"lECURSCS PARA AUME.NTO DO

PATR!~NIO

(RS 1,00)

lNVEST!MENTQS

V .1. L O R

l C A Ç Â0

LlCUlDO

52.000

CUTRAS FCNTES

0'.111'<05 RECURSOS OE LONGO PRAZO
OUTRAS

~;)NTES

1.883.000

TOTAL

1.935.000

ACRESCI r.()

'1000

ioi!"!STE;:WJ DAS COt.t.m!C.I.Ç(iES

tiZ13

TE~.;:c.:;~otJNIC.I.ÇCES OE ,_.ao.s ú~RA!S S;;.

OETALHAMENTO OAS

FONTES DE

FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

lNVESTIMENTOS

<:SPECIF"ICAÇÀO

>IECURSOS PARA

AU~EJ"TO

DO PAfRlt<lNIO LlCI.!!OO

1.(.618.000

OUTRAS FONTES
OPERAÇ0ES OE CREDITO DE LONGO PRAZO

70.000.000

TOTAL

-----------

84.618.000
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lNEXO

III

ANEXO

~1000
~ 1216

ACRESCI~

W!Nl$TERJ0 DAS C014JNIC.lC0ES
TELECOWJNIC.I.ÇCES OS RORA !lU S/ A

OETAL~AMENTO

DAS

FONTES CE

FINANCIAMENTO OOS

I

ESPECIFICA

REC1JRSOS PAR.Io.
OUTRAS

.tU~<E!OTO

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ç .i. o

I

00 P.I.TRJ)o()HlO LIOUIOO

234.000

FO~ES

TOTAL

1NE~C

oiiOOJ
•\21i

V A L 0 R

234.000

ACRESCIICJ

"I!«lSTE";G c;A$ CCI4.:NICACCES
TELECOt.tJ,.lC!ÇCES DE. S.I.NU CAT.I.Rl!<A S/:

OEi~~HAMENTO

DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1.00)

ESPECIF!C.:.Ç.i.O
~EDJRSOS

Plío:• lUl.IE:MiO DC

PA7R!~IO

V A L 0 R

L!OUJOO

27.709.000

OIJTIU.S FOf<'TES

TOT.I.~

~NEXC

27-709.000

I::::

uoEI':O

ACRESCIIoiJ

41000 • lo!INISTERI:J DAS C014JNICAC0ES
412~9- H.LECOKJ~<ICAÇOES DE SERGIPE S/A

OETALHAMENTO DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

(RS l,OOl

INVESTIMENTOS

vAl OR

ESPECIFIC A Ç i. 0

12..620.000

RECURSOS PROPR I OS
RECURSOS PARA AUWE1'1TO DO PATR!r.«;JNIO LI CUIDO

3.339.000

WlTi!OLI.OORA

TOTAL

16.969.000
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l),EJ;Q

~ 10X
~1221

ACI'!ESCIM:l I

t.jl"!STERIO DAS CO!oiJN!CACC~S
TE~ECOiolJN!U.ÇCES DO .UU..i'A St~

OETALHAMENTO OAS

FONTSS OC

FINANCIAMENTO DOS

<Rt

INVESTIMENTOS

tSPECIF!CAÇÃQ

OUTROS RECURSOS OE LONGO

I,OC)

V A l 0 11

?s:uzc

CONTROL.fJ:OOIU

3.000.000 1

TOT.I.l

I2:I
ACRESCI I.()

• ·.;JéJO
-~lZ.•

COI.tJNIC•.::~~S
;~~::::OiolJ>dC~~:}ES DO ES~:Ri7:.; SA~;;c s·~

"i"<ISYE'<lC DAS

(RS 1,00)

ESPEc:e:c~cÃo

V A L 0 R

, .000.000

TOTAl

uq:xo

41000
~ 1225

1.000.000

III

WINISTERIO O.I.S Cl)lttJN!CAC(lES
TELECQiotJHIC.I.ÇÕES 00 IU.RAr.tl.iO S/ A

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS
'
'

(Rf 1,00)

INVESTIMENTOS

V A L O R

ESPECIFIC.l,!;:.i.O

5.902.000

REOJRSOS PROPRIOS

TOTAL

5.902.000
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41

III

""""

ACRESCJKI

41000 - WINISTERIO DAS COil!NICACOfS
41226 - TElECOI.INICAÇtlES 00 P.t.RA S/A

OCTALHAMENTO DAS FONTES OE FlNANCJAMENTO OOS lNVESTlMEHTOS

fRS 1,00)

ESPECIFIClClO
~ECURSOS

VAL 0 R

PARA AUJEHTO 00 PlTRIIIOIIO LIQUIDO

()JTJU.S FONTES

4.256.000

TOTAL

ANEXO

4.256.000

IIi

41000 • WINISTERIO DAS CllW.INICACÕES
41227 - TELECDYJNICJ,COES DO PARltU. S/l
OKTA~HAMENTO

DAS

~ONTES

OE FJNANClAMENTO OOS JNVESTlMENTOS

(RS 1,00)
V AL O R

ESPECJFICAClO
RECURSOS PARl AUWEHTO 00 PlTRIKINIO LIQUIOO

259.000

OIJTRI.S FONTES
QPaU,ç0ES DE CREDITO DE LOM:iO PRAZO

46.434.000

INTERNAS

OOTROS RECuRSOS OE LOtGJ PRAZO
10.556.000

OOTRAS FONTES

TOTAL

ANEXO

57.259.000

III

41000 - lillNISTfRJO D.4S COIIJHJCAÇOfS

41228 - TELEC!MIN.ICACQES 00 PUUI S/A

O&TALHAMENTO DAS

~ONTES

CE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS

ESPECIFIClClO

1,1XU

VAL 0 R

RECURSOS PARA AU\ENTO DO PATRIKINIO LIQUIDO
llllRAS FOOES

18.000

TOTAL

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

----------

18.000
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AHEKO

III

41000 - IUHISTERIQ DAS CCJI,I.ihJCAÇ!lES

.41229 - TELE.COWJNICAC{JES 00 RIO OE JANEIROS/A

b.TALHAM&NTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 005

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

V A L O R

ESPECIFlCAClO

53.884.000

RECURSOS PRQ>RIOS

TOTAL

AHEli:O

63.884.000

III

41000 - W1HJSTERJO DAS COWHJCAÇt)ES
•1230- TELECOM.INICAç0ES DO RIO GJI:Ato()E 00 ltiORTE S/ A

OETALHAMENTO OAS

FONTES OE

Fi:NA.NCIAMENTO

DOS

(R$ 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIF!C ... ÇlO

V AL 0 R

OPERAC0ES DE CREDITO OE LONGO PRAZO
EXTERNAS

10.662.000

TOTAL

AIHli:O

10.562.000

III

AHEKO

41000 - MlNISTERJO DI.S cor.tlNICACÔES
41232 - CTIIR CELULAR S. A

OETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS

(R$ 1.0(1)

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESPECIFICACÃO

2.626.000

RECURSOS PRCf'RIOS

TOTAL

- ~-------- ------- ------~---- ----·+··--

2.626.000
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III
ACRESCIICI

41000 - MINISTERIO DAS COIIlJNICAC0ES
4 U33 - TEUBAHIA CELULAR S . .lo

'

CETALHAM&NTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

ESPECIFICAClO

V A L 0 R

RECURSOS PR(J'RIOS

314.000

OPERAÇÓES DE CREJ:IITO DE LCNGO P'RAZO

.......

""""''

OOTROS RECURSOS OE LONGO PftAZO
OOTRAS FOHTt:S

66.000.000

tOTAL

ANEXO

66.300.000

III

41000 - IUNJSTERIO DAS C~Jto~JNICACOES
4123.( - TELlSA CELULA.R S. A.

OETALHAMENTO OAS FONTES OE FINANC1AM&NTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

V .l L 0 R

ESPECIFICACiO

RECIJRSOS

4.164.000

~Ias

TOTAL

"NEXo

4.164.000

III

AHEXO

ACRESCUCI

41000 - WINIST!RIO O.I.S ctMJNtCAÇ(!ES
41236 - TELEGOU.S CELULlR S.l.

OKTALHAM&NTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

ESPECIFICAÇÃO

VAL O R

3.576.000

RECURSOS PROPRIOS

RECURSOS PARA AUIENTO DO PATRUOUO LIQUIDO

1.1100

WTJl.\5 FONTES

OOTROS REO.IRSOS OE LONGO PRAZO

27.000.000

CONTROl:A!l(IU,

TOTAl.

--···--·----

30.1517.000

---·---~---------·--·

44

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

111

ANEXO

ACRESCI-'0

ANUO

~1000 - IIIMISTERIQ OAS CIJI,IJNICAçt!ES
"1236- TELOIAT CELULAR S.A.

OETALHAMENrO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS
ESPECIFI

INVESTIMENTOS

c "ç

i

(RS

o

1,00)

V A L 0 R

RECURSOS f'ftOPRIOS

15.171.000

TOTAL

ANEXO

16.171.000

III

ANEXO

ACRESt.rlo(J

41000 - YINISTERIO DAS COMJNICAç0ES
41237 - TELPE CELIJLAR S. A.

OETALHAMENTO DAS FONTES CE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

{Rf

T.OOJ

V A L 0 R

ESPECIFI C A Ç Ã O

4. 1-46.000

RECURSOS PROPR I OS

OPERAçdES OE CREOiro OE LOf(i(l PRJ.lO

36.000.000

EXTERNAS

TOTAL

...,.,

A H E X 0

40. 146.000

III
lCRESCIKI

41000 - WIMISTEAIO DAS COMJNlCAct!ES
41238 - TEUIMl CELULAR S. A.
(R$ 1,00)

OETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS lNVESTlMENTOS

V A L 0 R

ESPECIF l C A Ç .i 0

1.2&4.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

---·-------- ·----------

1.Z64.000
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IJ[
ACRESCIKl

'"'-''
41000 - WtMISTERtO OA$ COIIlJNlCAçÕES
41239 - TELESP CELULAR S.A.

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS
ESPECI FICAÇ.i.O

(Rt 1,00)

VAL O R

'

'

RECURSOS PROPRIOS

-139.439.000

(ftRA.cclfS OE CRE.01TO DE LONGO PRAZO

''"""""

4.350.000

OUTRAS FONTES

61.l11.000

OOTROS RECURSOS OE LOtoK;Cl PRAZO

'

ANEKO

TOTAL

505 . 000. 000

III

ANEXO

ACRfSCIMJ'

41000 • MINISTERIO DAS CCIIIJNICAÇ'ÓES
41240 - TELEACRE CELULAR S. A.

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(Rt

ESPECl FICAÇi.O

r 001

VAl O R

II.EOJRSOS PROPRIOS

2.252.000

TOTAL

AHEXD

Z.Z5Z.OOO

III

ANEXO

ACRESCIMJ

41000 - 1mnsrauo o•s ttKJNtCACOE'S
41241 - TEUJMZIJH CELtllAR S.A.

DETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS

(Rt: 1,00)

'

VAl 0 R

ESPECIFICAÇÃO

6.UO.OOO

RECURSOS PROPRIOS

roTAJ.

6.&30.000
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ANEXO

ACRESCIIoll

41000 - MINISTIRIO DAS COKJNICAC(IES
41242- TELEST CELULAR S. A.

DETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS

INVESTIMENTOS

{RS 1,00)

ESPE:CIFICAClO

V A L 0 R

REOJRSQS PROPRIOS

10.439.000

TOTAL

ANEXO

10.439.000

III

ANEXO

ACRESCI)()

41000 - MINISTERIO DAS COr.tJNICAC(IES
412<&3 - TELEPARA CELULAR S. A.

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

{R$ 1,00)

ESPECIFI C A(: i 0

VAL OR

RECURSOS PROPRIOS

12.379.000

'!'OTAL

ANE XO

12.379.000

III
.lCRESCUIJ

ANEXO

41000 - IIIINISTERIO DAS COMJHICAÇ(IES
11244 - TELEPISA CELULAR S. A.

OETALHAMENTO DAS FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,CIO)

INVESTIMENTOS

VAL OR

ESPECIFlCAÇlO

6.366.000

REOJRSOS PROPRIOS

tOTAl

6.366.000
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III

ANEXO

ACRESCUil

41000 • IIIIHISTERIO DAS COKIHIC.lÇOES
4124S ~ TELERH CELULAR S. A.

OETALHAMENTO OAS FONTES DE FINANCIAMENTO OOS

INVESTIMENTOS

(RS 1.01))

ESPEC-1 FICAÇÃO

V A L 0 R

REQIRSOS PROPRIOS

12.0115.()00

rom

... NEXO

12.076.000

II

"''""

ACRESCI..:!

41000 • MIHISTERIO O.t.S CQt.tlNICAC0ES
412.46- TELEBRASILU. CELULAR S.A.

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO 005

INVESTIMENTOS

(RS t,OOJ

ESPECIF I C A Ç i 0

VAL OR

Rtt1mSOS PRCPRJOS

42. 158.000

TOTAl.

AME XO

12. 158.000

III
ACRESCIMl

"'""'
41000 - loiUUSTERIO DAS COKINtCI.ÇOES

'1247 - T.ELfAMAPA CEUJUR S.A.
CETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1.00)

VAL OR

ESPECI FI C.t.ÇlO

2.306.000

REOJRSOS PROPRIOS

TOTAL

2.3«;.000

48

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

LII

.&.NEKO

.&.NEKO

.& 1000

ACRESCIKI

- MINISTERIO DAS COMJHICAÇÕES

412-48 - TELERGIPE CELULAR S . .t..

{R$ 1,00)

OETALHAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO 005 INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESPECIFICAÇ{O

-1.972.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

.

"'

,,972.000

III
ACRE.SCIKI

.\NEXO

41000 - MINISTERIO O.I.S COiolJNICACi)ES
412-49- TELESC CELULAR S.A.

OETALHAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIF l C A Ç

.i. O

VA L OR

30.029.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

30.029.000

ANEXO!ll
ACRESCI lo()

41000 - WIHISTERIO OAS COIIIJNICAç0ES
41250- TELERON CELULAR S. A.

OETALHAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIFI C A Ç

.i.

\' A L 0 R

O

7.020.000

REctJRSOS PROPRIOS

TOTAL

7.020.000
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III

"""'

.lCRESCUIJ

41000 - WIHISTERIO DJ.S aM.INIC\ÇtiES
41251 - TELEMIG CElULAR S.A.

OETALMAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

ESPECIFICAClO

V A L 0 R

78.60&.000

REQ.IRSOS PROPRIOS
OOTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO

ca.mtt.S F'OO'ES

26.600.000

roTAI.

ANEXO

105.006.000

III

AHEXO

ACRESCIMJ

41000 - W!HISTERIO OAS Cl:MJNIC@ES
41252 - TELPA CELULAR S.A.

OETALHAM&NTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO 005

INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

ESPECIFICAClO

V A L 0 A

5.314.000

RECURSOS PRCJ>RIOS

TOTAL

ANEXO

5.3U.OOO

III

ANEXO

ACRESCIIIID

41000 - MIHISTERIO OJ.S CCllolJMICI.cOES
4125 3 - TELERJ CELULAR S. A.

OaTALHAMENTO DAS FONTES DE

FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1.0())

V A L. 0 R

ESPECIFICAClO

46.647.000

AEOJRSOS PRCJ't!IOS

OPER.lÇOES OE CREDITO OE LONGO PRAZO

'"'"""'

129.000.000

TOTAL

17S.!i47.000
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III
ACRESCllll

.41000 • IIIINISTERIO DAS COII.IHICACOfS

41254 • TEUil CELULAR S.A.

DaTALHAMaNTO DAS FONT&S DE FlNANClAM&NTO·DOS INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

ESPECJFICAÇlO

VAL OR

4.393.000

RlQlRSOS PMPRIOS

TOTAL

ANEXO

4.393.000

III
ACRESCI I()

'""'
41000 - IIIINISTERIO DAS COtoi.INICActlES
412&6 - TElEPAR CELULAR S. A..

o•TALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

ESPECIFICAÇÃO

V A L 0 A

RECURSOS f'RCPRIOS

51.401.000

IPwçOfS DE CREDITO OE LOMlO PRAZO

m.-s

573.000

ll1T'ROS RECURSOS OE LONGO PRAZO

IIU1liAS FONTES

48.904.000

roTAl

o\IIIEllO

100.878.000

III

ANEXO

ACRESCIMJ

41000 - MINJSTERJO DAS CQIIl.tNICAÇOES
41256 - TELECWA CELULAR S. A.

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS

(RS 1.00)

ESPECIFIC.t.ÇlO

V Al 0 A

9.633.000

RECURSOS PPOPftiOS
RECURSOS PARA AUWEH'TO 00 PATIUOIO LIOOIDO

UlOO

CONtliOUDORA

TOTAl

------·---------

9.634.000

-----
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III

ANEXO

.tNEXO

ACRESCI '-C

41000 - MINISTERIO DAS COMJNlCAt;OES
.&1257- TELEMS CELULAR S. A.

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,001

INVESTIMENTOS

ESPECIFI C A Ç

.i.

VAL OR

0

11.199.000

RECURSOS PROPRIOS

TOT.t.L

ANEX.O

11. 199.000

III

lNEXO

RWUÇÃO

41000 - loiUHSTERIO DAS COMJHICA~ES
4\202- TELECOKJHICA~ES BRASILEIRAS S/A

DETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇ

i

(RS 1,00)

o

V A L 0 R

RECURSOS PROPRIOS

5.637.000

TOTAL

ANEXO

5.637.000

III
REDUÇÃO

ANEKO

41000 - MJHISTERIO DAS COMJtUCAÇÕES
(1203 • CO""ANHIA TELEFOHICA DA BlJroA DO CAitf'O

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESPECIF ICAÇÃO

23.779.013

RECURSOS J>ROPRtOS

RECURSOS PARA AUIENTO 00 PATRU(JNIO LIOUIOO

188.000

CONTROLADORA

31.987

OOTRA$ FONTES

TOTAL

23.999.000
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III

ANEXO

REOOÇ.i.O

COt.IJNICA~ES

41000

r.IINISTERIO DAS

41204

Crn.f>ANHIA TELEFONICA MELHOFIANENTO E RESISTENCIA

OETALHAMENTO DAS FONTES OE

FINANCIAMENTO OOS

INVESTIMENTOS

ESPEC!FI C A Ç Ã

(FlS 1.()())

o

V A L OR

RECURSOS PROPRJOS

S. 789.000

TOTAL

ANEKO

III

ANEXO

41000

WINJSTERIO DAS COMJNICAÇóES

41205

Et.f>RES.I. BRASILEIRA OE TELECOt.IJNICAÇÕES S/A

OETALHAMENTO OAS

FONTES OE

5.789.000

REDUÇÃO

FINANCIAMENTO DOS
ESPECIFICA

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ci o

V .1. L O R

SB.o.&6. 726

RECURSOS PROPR !OS

Of>ERAÇÕES OE CREDITO OE LONGO PRAZO
99.718.274

EXTERNAS

TOTAL

uu

X

157.795.000

o III
REOUÇ.i.O

ANEXO

41000 - MINISTERIO DAS COMJNICAÇÕES
41206 - TELECOr-IJNICAcfiES OA BAHIA S/A

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS
ESPECIFI

INVESTIMENTOS

{R$ 1,00)

c· A c .i. o

V A L OR

RECURSOS PROPRfOS

23.257.000

OUTROS RECURSOS OE LOtiGO PRAZO
CONTROLADORA

13.000.000

TOTAL

36.257.000
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III

ANEXO

41000

~INISTERIO

"1201

TELECOKJNICA.ÇÕES DA f>,t.,RAIB.l S/A

53

DAS C0t.IJNICAÇ0ES

CETA~~AMENTO

DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇ

; o

V A L 0 R

7.091.000

RECURSOS PROPRIOS
RECURSOS PARA AU.IENTD DO f>ATRJKlNJO LJ0UJ00

19.998.000

OUlliAS FONTES

Z7.089.000

TOTAL

ANEXO

III
R!OUÇÃO

A./l/EIIO

41000 - MIN!STERIO OA.S CC14JNICAÇ0ES
41208 - TELECOWJNICAÇ0ES DE ALAGQ.f.S S/ A

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS
ESPECIFIC.I,

INVESTIMENTOS

{R$ 1,00)

c i. o

-

V A

l 0 R

RECURSOS PiRA .I.Uio!E!<HO 00 P,t..T!11K)HI0 LlCUIOO
CONTROLAOQR,I.

·-~00.000

OUTRAS FONl'ES

... 200.000

OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO
CONTROLADORA

10. 12.0.000

TOTAL

ANEXO

18.$20.000

III

"NE.IIO

41000 - NIHISTERIO DAS C014JHICAcÕES
41209 - TELECOiolJNICAÇÕES DE BRASILIA S/A.
OETA~HAMENTO

DAS FONTES DE

FINANCIAMENTO OOS
ESPECtF!

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

V AL 0 R

c' ç l o

67.023.000

RECURSOS PRO~tOS

TOTAL

67.023.000

• ---·t.
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.ud.

K

o III

.t.Hf.XO

REDUÇÃO

-41000 - MINISTERIO DAS C:Oioi.JNICAçeES
41210- TELECOW.IHICJ.ÇOES DE GOlAS S/A
OETALHAMENTO

DAS

FONTES

DE

FINANCIAMI:.NTO

(RS 1,001

OOS· INVESTIMENTOS

ESPECIFI C A C i 0

V A L 0 R

RECURSOS PROPR!OS

64.517.752

TOTAL

6-4.517.752

IIJ

ANEXO

,t..NEXO

REOOCÃO

41000 - MINISTER!O DAS COI(JNICAcÕES
-41211 - TE.LECOIIIJNIC,+.,Ç0ES OE JU.TO GROSSO DO SUL S/A

DETALHAMENTQ OAS FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTlMENTOS

ESPECIF! C A Ç i 0

V A L 0 R

12. !11.000

RECURSOS PRI)PRIOS

TOTAL

72.11!.000

III

ANEXO

ANEXO

REDUÇÃO

41000 - MINISTERIO DAS COI.IJHICAç0ES
41212 - fELECOioiJNICAÇ0ES OE MATO GROSSO S/A

DETALMAMENTO

O~S

FONTES OE FINANCIAMENTO OOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECJFJ C A Ç

.i 0

V A L 0 R

28.501.000

RECl.IRSOS PROPRIOS

TOTAL

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

28.601-000
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AHEICG

.

III
REDUÇÃO

''""'
41000 • IIIUUSTERIO DAS COiolJHICJ.CÓES
41213 - TELECOMJNICAÇ0ES OE MUlAS GERAIS S/A

OETAL~AMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS

(RI t,OO)

INVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇ Ã

o

V AL OR

168.957.000

RECURSOS PROPRIOS
OPEIUcÕES OE CREDITO DE LQIG) PRAZO

26.400.000

EXTERNAS
OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO

73.600.000

CONTROLADORA

TOTlL

A N E X 0

III
REDUÇÃO

ANEXO

41000
41214

268.957.000

W!NISTERIO DAS C01olJNICAÇ0ES
H.LECOioi.JHICActíES OE PERNA1o61JC0 50.

OETAL~AMENTO

DAS

~ONTES

OE

FINANCIAMENTO OOS

(RS 1,00)

lNVESTlMENTOS

ESPECIFI C A Ç À

o

V AL OR

RECURSOS PROPRIOS

11.988.000

RECURSOS PARA AUNE.NTO DO PATR!Io()N.IO LIQUIDO

".807.000

OUTRAS FONTES
OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO

.C0.634.000

CONTROLADORA

TOTAL

ANEXO

73.U9.000

II~

.t\000 - IIIIH1STE1110 OAS COIIJH!CAÇ0ES
-'1215- TELECOKIHICAcfJES DE RONOONIA S/ A
OETAL~AMENTO

DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS
ESPEClfl

(RI 1,00)

lNVESTtMENTOS

c .. c i o

VAL 0 R

5.ZU.OOO

REOJRSOS PROPRJOS
OUTltOS RECURSOS OE LOM;Cl f'lõ!AZO

10.600.000

CONTROLADORA

TOTAL

15.148.000
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III

41000 - MINISTERIO DAS COMJNICAÇ(!ES
41216 - TELECOliJHtCAC0ES OE RORAIIU, S/A

o•TALHAMENTO DAS FONTES OE F!NANClAM.NTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇlO

V A L 0 R

2..548.000

RWJRSOS PRtPRIOS

2.848.000

TQTAL

A H E X 0

III
REDUÇÃO

ANEXO

41000 - MIHISTERIO OAS COMJNICAÇ0ES
41217- TELECOiol.INICAÇÓES OE SA.NTA CATARINA. S/ A

DETALHAMENTO DAS

FONTES CE

FINANCIAMENTO DOS

(RS \, 00)

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESPECIFI C A Ç Ã 0

79.372.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

I

79.372.000

A.NExoiii
REOUÇÃÓ

ANEXO

41000

NIHISTERIO 045 COMJHICAç0ES

41218

TELEC0MJHICAç0ES OE SÃO PAULO S/A

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

V " L O R

ESPEC!Fl C A Ç Ã 0

209.396.000

RECURSOS PROf'R!OS
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMJNIO LlOU!OO

9.633.000

OUTRAS FONTES

TOTAL

219.02.9.000

··-·t
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ANEXO

III

ANEXO

REOOÇÀO

41000 • I•UiiJSTERIO DAS COIIIJNICAÇÓES
41219 - TELECOKJNICAÇÕES OE SERGIPE S/ A

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00}

INVESTIMENTOS

ESPEC!Fl C A Ç À O

V A L 0 R

RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIIOOIO UQUJDO

20.281.000

OUTRAS FONTES

,.

I

OPERAÇ0ES OE CREDITO OE LONGO PRAZO
4.313.000

EXTEFmAS

24.594.000

TOTAL

AHEXOJJJ

ilNEXO

REDUÇiO

4 1000 - MlNISTERlO O.tS COU.INICA.Ç0E.S

4 12ZO - TELECOflt.INICAÇÕES DO ACRE S/ A

DETALHAMENTO DAS FONTES OE

FINANCIAMENTO

DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1,001

ESPEC!FIC A Ç Ã 0

'i A L 0 R

RECURSOS PRDPR!OS

4.968.000

A. 968.000

TOTAL

'

ANEXO

III

ANEXO

REDUÇÀO

41000 - WIN!STERIO DAS COKINJCAÇÓES
41221 -

TELECOioUN!CilÇ0ES 00 AJUJ>A S./A

DETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1,00}

V

ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS PRCif'RIOS

TOTAL

·----

------- - - - - - -

.1.

L OR

1.

.cza.ooo

7_428.000
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III

ANEXO

REDUÇÃO

.t\000 - .,.INISTERIO DAS COMJNJCAÇ0ES

412.22- TELECOM.JNICAC{JES DO AMAZONAS S/A

OETALMAMENTO DAS FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESJ'EC!Fl C A Ç À 0

18.256.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

ANEXO

18.256.000

III
REDUÇÃO

ANEXO

.t\000 - MINISTERIO DAS COMJNJCACfiES
.t1Z23 - TELECCWJNICAÇ0ES DO CEARA S/ A

DETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO 00$

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIFI C A Ç .i. O

VAL OR
18.23.t.OOO

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

ANEXO

18.23.t.OOO

III

ANEXO

REOOÇÃO

41000 - MIHISTERIO DAS COioiJHICAçOES
41224 - TELEC()I.IJMICJ.ç0ES DO ESPIRITQ SANTO S/A

OETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS

(R$ 1,00)

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESPECIF I C A Ç À 0

25.692.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

25.592.000
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III
REOOC.i.o

ANEXO

41000 • MINISTERIO DAS COMJNIC,\ÇOES
41225 - TELECOMJNICAÇ0ES 00 MARAhHÂO S/A

OETALHAMENTO DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

ESPECIFI

{RS 1,00)

INVESTIMENTOS

c .q; i o

V A L 0 R

OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO

20.000.000

CONTROLAOORA

20.000.000

TOTAL

.\NEXO

III
REDUÇÃO

A.NEXO

41000 - lol!NISWHO DAS CO~NICAÇÓES
41Z:Z6- TELECOMJN!CAÇ0ES 00 P.I.RA S/A

OETALHAMENTO DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

(R$ 1,00)

INVESTIMENTOS

VA L OR

ESPECIFICAÇÃO

38.292.000

RECURSOS PROPRJOS

38.292.000

TOTAL

ANEXO

III
REOOÇÃO

41000- loi!NISTERIO DAS COMJNICACÓES
A12Z7 - TELECOMJNICAÇ0ES 00 PAR.A.NA S/A

DETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIF ICAÇiO

V

.t.

L 0 R

66.607.811

RECIJRSOS PROPR 1OS
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO

56.518.189

CONTROLADORA

TOTAL

123. 126.000
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.tlOOO - M!NISTERIO o-.s COioUNICAÇÕES
A.I2Z6- TELEC0KJHICAÇ0ES DO PIAUJ S/A

OETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 005

(R$ 1,00)

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESPECIFICAÇÃO

11.900.000

RECURSOS PROPRJOS

TOTAL

11.900.000

III

ANEXO

ANEXO

REout;io

41000- loi!NlSTERlO DAS COioiJNlCAç0ES

41229- TELECOiolJNICAÇÕES 00 RIO OE J.I.NE!RO S/ A

OETALHAMENTQ OAS

~ONTES

OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPEC!Fl C A Ç .i O

V Al 0 R

OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO

348.000.000

CONTROLADORA

TOTAL

348.000.000

III

A H E X 0

REOUÇÃO

41000 - lollHISTERIO O.I.S COKJNICAÇ0ES
41230 - TELECOt.t.IHICAÇÕES DO RIO GR.t.NOE DO NORTE S/J,

OETALHAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIF!CAÇ

'o

V A L O R

23.S23.000

RECURSOS PRQPRIOS
RECURSOS PARA AUWE.NTG DO PA'TRJIOHO UOUlOD

9.997.000

OUTRAS FONTES

TOTAL

33.520.000
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MENSAGEM N° 476, DE 1998-CN
(n' 865/98, na origem )

Senhores Membros do Congresso Nacionai.

Nos termos do artigo 61 da Constituição FederaL submeto

a elevada deüberação de

V assas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que "Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais federais. créditQ especial até o limite de R$ 155.786.645,00,
para os fins que especifica".

Brasília.

20

de julho de 1998.

EM n' 174/MPO

Brastlia. 14 de julho de 1998.
Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência, em atendimento ao prescrito no
art. 167, inciso V, da Constituição, com parecer favorável deste Minisu!rio, o anexo Projeto
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de Lei ·que abre ao Orçamento da Investimento para 1998, ap!l)'{ado pela-Lei no 9.598; de 30
de dezembro de 1-997, crédito especial até o limite de R$ 155.786.645,00 (cento e cinqüenta
e cinco milhões, setecentos e oitenta e seis mil e seiscentos e quarenta.e cinco reais), em
favor de diversas empresas.

2.
Com a federalização das empresas Companhia de Eletricidade do Acre,
Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais E1étricas de
Rondônia S.A., com vistas à preparação para a desestatização, toma-se obrigatória a
aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento de Investimento destas empresas. Para
tanto, està sendo proposto crédito de R$ 145.173.534,00 (cento e quarenta e cinco milhões,
cento e setenta e três mil e quinhentos e trinta e quatro reais), para investimentos em
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em suas àreas de atuação. Os recursos
necessàrios à cobertura das despesas decorrentes da inclusão dos subprojetos propostos
pelas empresas acima são advindes de repasses da controladora (ELETROBRÀS) e de_
geração própria.

3.
Para a Companhia Docas do Para esta sendo proposto crédito adicional de RS
9.183.111,00 (nove milhões, cento e oitenta e três mil e cento e onze reais), para ampliação e
melhoria das instalações dos panos fluviais situados em Barcarena (PA) e Macapa (AP),
bem como do pono marítimo em Santana ( AP), cujos gastos serão cobenos com recursos da
propna empresa .

O credito proposto para a Rede Ferroviària Federal S.A., no total de R$
1.430 000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais), destina-se. basicamente, a
melhoria das malhas terroviàrias ainda de sua responsabilidade. contorrne previsto nos
respectivos contratos de arrendamento. especialmente as das Ferrovias None-Sul e

.J

Transnordestina. Os recursos necessários ao financiamento desses gastos são provenientes

de geração própria.

5.
São essas as razões que me levam a propor a Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei que abre crédito especial ao Orçamento de Investimento das mencionadas
empresas, para os fins que especifica.

Respeitosamente,

~\Jl~

PAhiOPAIVA
Ministro de Estado do
P!anejamento e Orçamento
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~~ .07. !998c

I. Sintese.do problema ou da situação que reclama orovidéncias:
Inclusão de novos subprojeros M Lei Orçamemana àe 1998 (Lei n' 9 598. de 30 12.97), em tàvor dei
diversas empresas. no valor de R$ 155.786.645.00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, setecentos el
oitenta e seis mil e seiscentos e. auarenta e cinco reais)_

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

IProjeto de Lei que abre crédito especial.
3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

IA alternativa proposta é a única solução.
4. Custos:
Os recursos necessários para inclusão dos novos subprojeros na Lei Orçamentária/98 são advindos de
recursos próprios e de repasses da Controladora.
5. Razões que justifiquem a urgência:
Possibilitar às empresas a normalização de seus cronogramas de investimentos para 1998.

6. Impacto sobre o meio ambiente:
O Relatório de Impacto sobre o meio ambiente foi elaborado por ocasião dos estudos de viabilização dos
subprojetos propostos.
7. Síntese do parecer do órgão jurídico:
A Consultaria Jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento manifestou-se favoravelmente.

.
PROJETO DE LEI N" 32, DE 1998-CN
_j
I~--------------~-------Abre ao Orçamento de Investimento. em favor de diversas
empresas estatais federais. crédito especial até o limite de R$
155.786.645.00. para os fins que especifica.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

An. 1~ Fica aberto ao Orçamento de Investimento. aprovado pela Lei n° 9.598, de 30 de
dezembro de 1997, crédito especial até o limite de R$ 155.786.645,00 (cento e cinqüenta e cinco
milhões. setecentos e oitenta e seis mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), em favor de diversas
empresas estatais federais. para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
An. 2" Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são viabilizados
pelas próprias empresas ou provenientes de repasses da controladora. conforme demonstrado no Anexo II
desta Lei.
An. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

11$ 1,00

:NvESTIMENTO
SUPLEMEHT.I.ÇÃO

1NEX0

'E.SPEC!FlCAÇiO

:OOJGO

V A L 0 R

IWHSTERIO OE MINAS E ENERGIA

145.113.53-4

COIIPANHU, DE ELETRICIOAOE 00 ACRE

322.67.09051002.1.6011

COOROEHACÃO E MANUTENÇÃO OA IN~RA-ESTRUTURA

AOMIHISTR.UIVA E OPERACIONAL
ATENDER
AS
HECESSIOAOES
OPERACIONAIS DA Ehf>RESA.

1.198.000

AOWIHISTRATIVAS

32267.09051002.1 . 6011 . 0011

r.wt.!TENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E
.I.ONIHISTRATIVAS

1. 198.000

322.67.0905102.64.539-4

GERAÇÃO OE ENERGIA TERIELETRICA

5.334.980

SUPfUR A OEMANOA, TOTAL CU COioPLEMENTAR A GERAÇÃO
OE ENERGIA HIORAULICA, EM COHFORMICAOE COM AS
OIRETiHZES DO PUNO NACIONAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA

ELETRICA.
32267.09051025-4.5394.0015

USINA TERIELETRICA - ESTADO 00 ACRE
- UNIO.t.OE TERMELETRICA RECUPERADA (UHIDAOE) " 8

5.334.980

32.267.090510268.513D

EXPANS.i.O DO SISTEMA OE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA ELETRICA
ATENQER AS SOLICITAÇÓES DO loiERCAOO CONSUMIDOR.
tolA~ OS SISTEMAS NOS NIVEJS OE
QUALIDADE- E
SEGURANÇA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO E CONTRIBUIR PARA
O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
E ECOM:IMICO
DAS
COMJNIDAOES A QUE SERVE.

9.191.'684

32.267.090510268.5130.0001

SISTEM4 OE DISTlUBUICÃO DE.EJ.IERGU. 00 ESJAOO 00 ACRE
- REDE OE. OISTR18UIÇJ.O A,..LJAOA. (KM) • 193
- MEDIDORES OE ENERGIA ADQUIRIOOS/INSTALAOOS (UNIDADE) 30000

9.191.fi84

2.4.1524.000

COIIP.l/ooliiA EJ.IERGETICA OE ALAGOAS

3ZZ68.090S1002.1.6011

ATBI)ER
AS
NECESStDADfS
CPERACIONAlS DA aPRESA.
32.2.68.09051002.1.6011.0011

2.86.000

CI)CR)EHAÇÂO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTlJRA
ADMINISTRATIVA E OPERACIOW.L

AOMtNtSTli:ATIVAS

E

MfHJTEMÇÃO DAS ATIVIDAOES OPERACIONAIS E
ADMINISTRATIVAS

- - - - - · --

2.&.000

-------- ·-·--· ---- ------

... ·-

------··
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RS l,OC

:."EDITO ESPECIAL

N

X 0

:.WEST!MENTO
SUPLEMENTACÃO

:OO!GO

------

ESPECIFiCAÇÃO

v A L O R

I
----------------------·~----

32263.090510267. !i 137

EXPANSÃO 00 SISTEMA OE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRIC.&
ATOOER AO CRESCIMENTO OE CE~.& OE CARGA.
DEVIDO AS Allf'Ll.&Ç0ES DO PAflO:JE INDUSTRIAL
AOEOU.&ÇÃO DAS
CARENCIAS
OE
TRANSllllSSÃO
N.t.S
SUSESTAÇ0ES E LINHAS NA ARE.& DE C'l-ICESS.i.O.

15.371.80Cl

32263.0905 10257.5137. 005 t

SISTEMA OE TRANSMISSÀO DO ESTADO DE J;L·~· "'5
Llr+IA OE TRANSMISSÃO !W>LANT.I.OJ
! ~ 120
• SUBESTAÇÃO CONSTRUIOA (UNIOAOEl
• SU8ESTAÇÀO Alof'LI4DA (UNIDADE) s ~

1~.371.BlY.l

32258. 090510268-5130

EXPANSÃO 00 SISTEMA OE DISTRISUIÇÃO OE ENEF.::::;, ELETRIC.f.
.f.TENDER AS SOLICITAÇ0i.S 00 MERCADO CONS'JMIOCR.
MANTER OS SISTEMAS NOS NIVEIS OE OUALJO.&OE E
SEQIRANÇA PREVISTOS N.l. LEGISLAÇÃO E CONTRISl.Jl~ PARA
O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
E
ECCINOM!CO
DAS
ctllfMIO.l.OES .& QUE SERVE.

6.2.!13.7-CO

32268.090510268.5130. 0005

S!STEMA
-

6.283.200

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 00 ESTAOÕ OE .l.LAGOAS
REOE DE DISTRIBUIÇÃO Allf'LIAOA OUO • 52
REOE OE OISTRISUIÇÃO llof'LA.NTAOA {00 113
loiEOIOORES OE ENERGIA AOOUIR!OOS/INSTLLADOS (UNIDADE> 30000

CDiof'ANHlA ENERGETICA DO Pl.l.UI

50.66-4.0C:O

32269. 090510267-5! 37

EKPANSÃO 00 SISTEh!A OE T~ANSM!SSÃO OE ENERGIA ELETP.ICA
ATOOER AO CRESCIMEMTO DE DEw.A.NDA OE CARGA,
DEVIDO •s AloPLJAÇ0ES 00 PAROUE INDUSTRIAL E A
.t..QEOUAÇÃO DAS
CA.RENCI.l.S
DE
T!'IA!OISIIIISSi:C
~~5
SUSESUÇ0ES E LINHAS NA AREA OE CONCESSÃO.

l5~839.F3·1')

322:69.0905102:57.5137. 0053

S!STEIAA OE TR.l.NSMISSÃ.O DO ESTADO DO PIAUI
LINH.l. DE TRAHSioiiSSÃO !llf>LANTAO.I. (Oil ~ 350
- SU8ESTAÇÃ.O CONSTRUI DA {UNIDADE) • ! 1
- SU6ESTAÇÁD Allf'LIAOA (\JNIDAOEl • 6

2S.a39.F.C~

32:2:69.0905102:58.5 130

EXPAHSÁQ 00 SISTEMA OE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
HEI'()ER .t..S SOLIC!TAÇ0ES DO ~<~ERCAOO CONSIJlHOOR,
WAHTER OS SISTEhiAS NOS NlVEIS OE OUALIOAOE E
SEGuRANÇA PREVISTOS NA LEGISLAÇAO E CONTRISUIP. PARA
0 OESENVOLVIMEHTO
SOCIAL
E ECONiliiiCO
:lAS
COlii.JN!O.l.OES A OOE SERVE.

33.824.500

322:651.090510268.5 130.0015

S!ST~ OE OISTRIBUICÃO OE ENERGU.

DO ESTACO 00 PI~.Ul.

REDE DE D!STRISUJÇÃO AWLIADA !KMl s -~72
REDE DE ClSTRISUlCÁO !lof>LANTAOA {0.0 300
OOEQIDORES DE ENERGIA AOOUIRIDOS/iNSTALA::lOS (v'<iOAOEl 81COO
CENTRAIS ELETRICAS OE RONOON!A $_A_

4.t

32.2.7C. 0905 1026•. 539.t

GERAÇÃO DE ENERGIA TERI.IELETRICA
SUPRIR .l. OOONO.l., TOTAL OU COWLE~ENTAR A GERAÇÃO
OE ENERGIA H!ORAULICA. E~ CONFORM!OAOE CCIII AS
DIRETRIZES DO PLANO NACIONAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA.

322.70- 0905102.6• . 539.t- 0001

USINA TERiiCELETRICA - EST400 OE RONOONIA
- UNIDADE TERMELETR!C.& RECUPERAOA (UNIOADEl
-UNIDADE TERMELETRICA llof>LANUOA (UNIO.I.OE\

2.60.970
3J1.32.C

5.311.320
r

19

~

1

32.270. 090510267.5137

EKPI..'<SÂO DO SISTEMA. OE TR.l.NSM!SSÀO DE ENERülA ELETRICA
ATENDER AO CRESCIMENTO DE DEW.NOA OE CARGA.
DEVIDO AS AJof>LIAÇ0ES 00 PARQUE INDUSTRIAL
A
ADEQUAÇÃO DAS
CARENCIAS
DE
TR.l.NSMISSÃO
NAS
SUSESTAÇÕES E LINHAS NA AREA OE CONCESSÃO.

32270. 090510267.5137.0019

SISTEMA OE TRANSMISSAQ DO ESTADO OE RONOOHIA
• LINHA OE TRANSMISSÃO llof'LANTAOA (ICI.Il • 3
- SUBESTAÇÃO CQHSTRUIO.l (UNIO.lOEJ • 10
- SUBESTAçiO AJof>LIAOA (UNIO.lDE) • 5

32270.090510258.5130

EXPAHSlO 00 SISTEMA OE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA ELETRIC.l
UEM)ER .l.S SOLICITAÇÓES 00 MERCADO CONSUMIDOR,
UHTER OS SISTEMAS NOS NIVEIS DE OU.U.IOAOE E
SEIJJRANÇ.& PREVISTOS NA LEGISLACMl E CONTRIBUIR P.l.RA
O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
E
ECONOIIICO
DAS
aMIHIOADES A QUE SERVE.

- - - - - - - - - -----------------·

11.507.830

, _.,,_.30 1
Z7 .441.820
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f<S 1 .OJ
::;EDITO

:'lvESTit.tENTO

ESPEC!A~

SUPLEMENTA!;ÀO

ESPECIFICAÇÃO

COO!GO

322.70.090510268.5130.0003

V A L 0 R

SISTaiA DE DISTRIBUIÇÃO 00 ESTADO OE ROtCIONIA

27.441.820

- REDE DE DISTRIBUIÇÃO AIIPLIADA (I(M) • 20Z
- REDE OE DISTRIBUIÇÃO lloPLAHTAOA (KNJ 415
- IIEDIOORES OE ENERGIA ADQUIRIOOS/INST.I.LADQS {UNIOAOEJ 107000
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
COIIP~IA

10.613. 11 I

0000 00 PUa

9.183.111

39215.160900562.1560

CONSTRUÇÃO. A'*'liAC.i.O E RECUPERAÇÃO OE INSUUç0ES
PORTUAIIUS
EXECl.ITAR OBRAS, SERVIÇOS OU INSTALAÇ0ES
QUE
REPRESENTEM APRUClRAfriiEHTO DAS AREAS PORTUARUS •
DA
QPERACIOHALIDAOE
DE
•OSJETIVANIJO MELHORIA
CARGA/DESCARGA DOS NAVIOS. CAMI...0ES E
TRENS.
TRANSPORTES INT~ E ARMAZENAGEM OE PRODUTOS.

39215 _160900562. 1560. OO.t8

AloPLIAÇÃO DO PORTO FLUVIAL OE VILA DO CONDE EM
B4RCAREHA - PA
- INSTALAÇÃO POR11JARIA loiELHORAOA (UNIO) • Z

1.394.995

39215.160900562.5103

CONSTRUÇÃO, Alof'LIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTAUCI)ES
PORTUARIAS
EXECUTAR OBRAS, SERVIÇOS OU INSTALAC0ES
QUE
REPRESENTEM APRU()RAWEHTO OAS ARUS PORTliARUS.
OBJETIVAHOO MELHORIA
DA
OPERACIONALIDADE
OE
CARGA/DESCARGA DOS NAVIOS. CANINI-IOES E
TRENS.
TRAKSPORTES INTERNOS E ARMAZENAGEM DE PROOIJTOS.

7.788.116

39215.160900562 5103.0005

AloPLIACÃO DO PORTO FLUVIAL DE MACAPA - AP
- INSTALAÇÃO PORTl.JARIA t.=ELHORAOA (UHIO) • 2

~9215.160900562

5103.0010

39215.160900562.5103.0011

394.995

007.752

COHSTRUÇÃO 00 PATIO OE COHTE!NERES E REAPARELHAMENTO DO
PORTO OE SAHTANA - PA
- INSTALAÇÀO PORTl.JARU WéLHORADA (UNtO)
AloPLUÇÃO 00 PORTO loWIITI!oC OE SANTANA - AP
- INSTALAÇÃO PORTl.JARIA ~ELHORAOA (UNIO) • 2

25.664

2.754.700

REDE FERROVURIA FEDERAL S/ A

.430.000

39219. 160770'56. H49

PRESERVAÇÃO 00 MEIO Aloi!WHE
'IU.NTER, ORIENTAR E ACOIIPANHAR A POLITICA OE
PROTEÇÃO AO WEIO .lt.eiENTE VISAHOO DAR O SUPORTE
NECESSAR!O
AS
ATIV!OAOES
OE
FABRICAÇÃO
DE
CDteUSTIVEL NUCLEAR, nTIUÇÃO E BENEFICIAIEHTO OE
WINERJO OE URANIO E PROOUÇAO OE MINERAIS PESADOS.

3A8.000

39219 160770456 . .tU9.0002

PROGFUIII.l DE REESTRUTURlÇÀO 00 !olEIO AIII!IEHTE E
RE!iJLIJ,IENTAÇÀO

JA8.000

39219 160890021 .6028

EST1JDOS E PROJETOS OE ENG.Ef+tAR IA

A7 .000

PROIClYER O OESEHYOLYIIENTO OE PROJETOS BASICOS CE
E."<GENHARIA. BUSCANDO INTEGRAR AS AREAS PRODUTORAS E
A$ CCNO!ÇÕES A'-EIIENTAIS E DOTAR OS DIVERSOS CRGÀOS
DA E""RESA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.

39219.160890021.6023 0118

~LABORAÇÃO DO PROJ OE ENG.P/CONSTR.OO CONT.FERROV.OE
PELOTAS-RS

39219.1608905.t2 3311

FERROVIA NORTE-SUl
ATENDER O ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS
REGIÓES NORTE, NOROESTE E CENTRO-OESTE

39219.160890542 3311.0001

H.OOO

DAS

500.000

INFRA-ESTRUTURA SASICA DA FERROVIA NORTE-SUL
- FERROVIA CONSTRUIOA (KM) " 1

500.000

Alof'LI.I.ÇÃO DA IIIALHA FERRQVURIA
EXPAMJIR 0 SISTEMA. ATRAVE$ DA IloPLANTACÃO OE
NOVOS TRECHOS INTEGRADOS AOS EXISTENTES, COM A
FINALIDADE OE Alof'LlAR A CAPACICADE OOS CORREDORES
NA SUA ARE-' OE I~FLUENCIA.

100.000

39219. 1608905.&2 5.t29.0009

FERROVIA TRANSNOROESTTNA-LIGAÇÀO SALGUEIRO PETROLINA
- FERROVIA CONSTRUIOA (KMJ • 10

100.000

39219. 1608905.t2 5430

RECUPERAÇÃO DA MALHA FERROVIARIA
RECtJPERAR 0 PlORÀO OPERACIONAL. ATRAYES OE OBRAS
NA JNFRA E SUPERESTRUTURA, E~ PAT!DS. TERloii~AIS.
OFICINAS E
NOS
SISTEMAS
DE
SINALIZAÇÃO
TELECOMJN!CAÇÓES.

270.000
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_ :JitOJTO ESPEt IA•'- --

~lU

'WESTI~ENTO

S~PLEMEHTAÇÁO

ESPE

OO I G O

JF"ICAÇÁO

v

~

L 0 R

'

•

3921"9.1608905'-U.5430.0282

ASSOALH.UolaiTQ DE PONTE FERROVIARU EM
w.RCELINO RAiroiOS - RS

392.19.1608905-U.5701

CON'TROLE E SEGURAHÇA 00 TRAFEGO FERROVURIO
WELHORAR OS PADRÕES OE CUALlOAOE E SEGURANÇA 00
TRANSPORTE ATRAVES o• llof>lAtHAÇÂO
OE
SIS!Etü
INfORMATIZADO OE ctlNTROLE OE TRAFEGO. REC1JPERAÇAO E
IG:IERMIZAÇÀQ DO SISTEMA OE TERLECOJ,t,JNICo\ÇÓES E
SECiJRANÇ.l.

39219. 160890544.5 701 . 0008

SISTEMAS OE TELECOI.IJNICAÇÀQ E SINALIZAÇÃO

39219. 160890545.1008

VEIClJLOS DE SUPERFICIE DE TRAÇÃO MECANICA
DOTAR O toHNISTERIO DOS MEIOS OE
TRANSPORTE OE
SuPERFICIE NECESSAAIOS AO CU!of>RIWEPHO DA SUA MISSÃO
CONSTITUCIONAL.

100.000

39219.160890545.1008.0003

AOIJISIÇÃO DE VEICIJLOS OPERACIONAIS
- VEICULO AOOUIRIOQ (UNIOAOEJ • 6

100.000

270.000
66.000

55.000

I

T 0 T A L
AS OUANTIOADES DAS METAS REPRESENTAM SUA POSICÃO HUAL.

TSS, 7aé.6~5

--~-----

lCRESCi!o«J I

22000

32267

MINISTERIO OE MINAS E ENERGIA
COWANHIA DE ELEíRICI:ADE 00 ACRE

OETALHAMENTO OAS

FONTES

OE

FINANCIAMENTO

DOS

INVEST!~ENTOS

<Rs 1 c::n
V A L 0 R

'

RECURSOS PROPR!OS

. ""-'" I

OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO

11 184- coo

CONTROLADORA

TOTAL

'

I

15. 724. 5!54

E '
!CRESCI~.

32000 - M!~ISTERIO OE MINAS E E~ERG!A.
3Z2.68 - COWANH!A ENERGETICA OE ALAGOAS

OETALHAMENTO OAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO

DOS

(RS 1. 00)

INVESTIMENTOS

ESPEC:=tCAÇÃO

V l L C R

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

24.52.'.000

-------------···--- ··-·-··-·· -------·-·· · - - - - - - -
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32000
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:.C:RESCIKJ

DE ~!NAS E ENERGIA

CETALHAMENTO DAS

FONTES DE FINANClAMENTO DOS
E S P E C

:

~

INVESTlM~NTOS

I C AÇ i

(RS t.ODl

o

v

.t. L O R

\
RECURSOS PROPRIOS

16.961.000

OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO
CONTROLAOORA

43.703.000

TOTAL

60.664.000

~CRESC!Wl

.I.NEJIQ

I

32::JOO - >oiP-1\STE!'llO OE f-llNAS E E!•H:RGIA
CE.'<TRJI.iS ELURICAS OE R(]NOONl.t S A.

~2270-

DETALHAMENTO DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

\RS t. CO)

INVESTIMENTOS

ESPEC!f'ICAÇÀO

V A L C R

19.550.970

RECURSOS PROPRIOS
OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO

24.700.000

CONTROLADORA

TOTAL

U.260.S70

~CRESCJ.>,()

39000

~lN!STERlO

39Zt5

COWANHU DOCAS 00 PARA

005 TRANSPORTES

DETALHAMENTO DAS

FONTES OE

FINANCIAMENTO DOS

(R$ 1 ,00 l

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

g_ 183. 111

RECURSOS PROPRlOS

tOTAL

9.183.111

I
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~CRESCllo()

I

39000 - o.I!~ISTEri!O DOS TFIA~POATES
39219 - AEOE FERROVIARIA FEDERAL S/ A

OETALHAMENTO OAS FONTES DE FINANCIAMENTO OOS

INVESTIMENTOS

(RS 1 .OOl

V A L 0

R

1.•30.000

REct.IRSOS PROPfUOS

70T.I.L

1

~JO.OOO

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

MENSAGEM N" 4 77, DE 1998-C:.l
(n" 872/98. na origem )

Senhores Membros do Congresso Naclonal.
Nos rerrnos ào artigo 61 da Consriruição Feder.Jl. submeto à ele\'ada deliberação de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor ~hnistro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que "Abre ao OrÇamento de Investimento, em

favor de diversas empresas estatais. crédito suplementar até o limite de RS 57.197.30 1,00, para os
fins que especifica".

BrasiHa 22

de julho de 1998.

EM n' 176/MPO
Brasília_ 20 de julho de 1998.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica_
Submeto à consideração de Vossa Excelência_ em atendimento ao prescrito no an. 167,
inciso V, da Constituição, com parecer favoràvel deste Ministério, o anexo Projeto de Lei que abre ao
Ürçanlento de Investimento •crédito suplementar até o limite de R$ 57.197.301,00 (cinqüenta e sete
milhões, cento e noventa e sete mil e trezentos e um reais), em favor de diversas empresas, com o
objetivo de reforçar a dotação orçamentária aprovada pela Lei n° 9 598, de 30 de dezembro de 1997.

----------

--~--·------···--··----·----·-------··
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2.
A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
INFRAERQ . solicitou
suplementação ao seu orçamento·de investimento no valor de R$ 17.304.665,00 (dezessete milhões,
trezentos e quatro mil e seiscentos e sessenta cinco reais), que se destina, basicamente, à adequação do
seu orÇamento para 1998, para possibilitar a aquisição de equipamentos relacionados à segurança
aeroportuária e de proteção ao vôo. Os recursos necessários ao custeio desses investimentos são oriundos
do cancelamento de outros projetas. Cabe esclarecer que os subprojetos ora cancelados referem-se a
obras em bens da União, cuja execução constitui despesas para a INFRAERO, as quais estão previstas no
seu Programa de Dispêndios Globais - PDG, aprovado pelo Decreto no 2.453, de 6 de janeiro de 1998.
Assim, as obras dessa natureza não fazem parte do Orçamento de Investimento da empresa, uma vez que
não são agregadas ao seu ativo imobilizado.
3.
Os acresci mos de investimentos propostos pela DATAMEC - Sistemas de Processamento
de Dados, empresa vinculada ao Ministério da Fazenda, no valor de R$ 8.885.678,00 (oito milhões,
oitocentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais), destinam-se a dar supone a realização
de programa de ajuste. com o objetivo de melhorar os serviços prestados e de se preparar para a
privatização, em conformidade com o Decreto n° 2.422, de 16 de dezembro de 1997. Esses investimentos
serão custeados com recursos próprios da empresa.
4.
A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DAT APREV solicitou
credito adicional de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), com o objetivo primordial de modernização
dos serviços prestados à Previdência Social, inclusive dos controles de segurança dos sistemas de
utilização especifica do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Os recursos necessários à cobenura
dos investimentos propostos são de geração da própria empresa.
5.
Para as empresas do Setor Portuário está sendo proposto credito de R$ 23.745.958,00
(vinte e três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e cinqüenta e oito reais), para
ampliação e melhoria das instalações portuárias, com a finalidade, além de melhor atender aos seus
usuàrios, preparar as empresas para o processo de transferência das atividades de operação à iniciativa
privada. Os gastos serão cobenos com recursos viabilizados pelas respectivas empresas.
6.
A Rede Ferroviária Federal S.A. está sendo contemplada com R$ 1.261.000,00 (um
milhão, duzentos e sessenta e um mil reais) de credito, com vistas a elevar a dotação de recursos do
programa emergencial de recuperação do material rodante. Os recursos necessários à cobertura dos
investimentos propostos são de geraçio própria.
7.
São essas as razões que me levam a propor a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que
abre credito suplementar ao Orçamento de Investimento das mencionadas empresas, para os fins que
específica.
Respeitosamente,

\JL~-

JuwPAIVA
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçaniento

· - - - - - - - - · · ··--··-·····
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ANEXO À ExPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 176 I MPO. DE 20 07 1998.

1.

Síntese do problema ou da situação que reclama prov10encJas·

Suplementação a subprojetos constantes da Lei Orçamentaria de 1998 (Lei no 9.598, de 30 12.97), em
favor de diversas empresas, no valor de R$ 57.197.301,00 (cinquenta e sete milhões, cento e noventa e
sete mil e trezentos e um reais).
2.

Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

IProjeto de Lei que abre crédito suplementar.
3. Alternativas existentes às medidas ou aros propostos:
A alternativa proposta é a única solução para a situação.

4. Custos:
Os recursos necessarios a cobenura dos gastos com a suplementação aos diversos subprojetos são
viabilizados pelas próprias empresas.
5. Razões que justifiquem a urgência:
Possibilitar as empresas a regularização dos seus cronogramas de desembolsos.

6. Impacto sobre o meio ambiente:
O Relatório de Impacto sobre o meio ambiente foi elaborado por ocasião da implantação dos respectivos
subprojetos.

7. Síntese do parecer do órgão jurídico:
A Consultaria Jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento manifestou-se favoravelmente.
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PROJETO DE LEI No 33, DE 1998-CN
Abre ao Orçamento de Investimento, em
favor de diversas empresas estatais, crédito
suplementar
até
o
limite
de
R$
57.197.301 ,00, para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. P Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei n2 9.598, de 30
de dezembro de 1997, crédito suplementar até o limite de R$ 57.197.301,00 (cinquenta e sete
·milhões, cento e noventa e sete mil e trezentos e um reais), em favor de diversas empresas estatais.
para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são
viabilizados pelas próprias empresas, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília.

RS 1 ,00

CREDITO SUPLEMENTAR

INVESTIME.NTO

SUPLEMENTAÇiO

CDDIGO

ESPECIFICAÇÃO

MINISTERIO Dl AERONAUTIC.t.
EWRESA BRASILEIRA OE INFRA-ESTRUTURA AERQPORTUARl,l..

VA L 0 R

17.~.665

17.304.665

21202.030870523.6012

COORDENAÇÃO E IAANUTENÇÀO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIOH,t.L

21202.030870523.5012.0003

AQUISIÇÃO CE VEICULOS OPERACIONAIS

3.711.850

2 1202. 030870523- 60 12 . 0005

RE.t.PARELHAMENTO E MELHORIA OE lNSTALAç0ES OPERACIONAIS

7.685.002

21202.030870523.6012.001.4

ICJOERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

2.808.547

KDERNIU.ÇÃO DOS SISTEWA.S OE PROTEçio AO VOO E
TELEFONIA AEROPORTUARIA

3.099.266

IELHOOIA E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA. OE PROTEÇ.i.O AO VOO

3.099.265

21202.160870524.6278
21202.16087052ol.6278.0001

·MINISTERIO OA FAZENDA
O.lTAIIIEC S/ A - SISTEMA.S E PROCESSAMENTO OE DADOS

14.205.399

8.885.678
8.886.578

2.5221. 03007002ol. 5271

IO:lERNIZAÇ.i.O 00 PAROUE CQWUTACIONAL

7. 5-4~ .-48-4

25221.03007002-4.5271.0001

AQUISIÇÃO DE ECUIPAMEHTOS OE PROCESSAMEMTO
- OEPENOENCU. MJDERNIZADA (UNIO) • 302

7.000.574

25221.03007002-4-5271 . 0002

09RAS PARA INSTALAÇÃO DOS EOIJIPAMEKTOS OE PROCESSAMENTO
- OEPENOENCIA ADAPTAOA/REFORW.OA {UNJO) • 62

25221.03007002-4.6016

COOROaiAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AONINISTRATIVOS

---------~~------·~----·--~-~--~--~---~~~~

5-40.910
1.l-U.19~
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. CREDJTQ. SUPLEMENTAR-

I HYEST I MEHTO

A H E X 0

ANEXO

ESPECIFIC4ÇÃO

CODlGO

,

25221. 03007002-4~ 6016.0006

SUPLE'

V A l 0 R

MANUTENÇÃO DAS INSTALA~ES

1.344.194

IIIINISTER!O DA PREVIDENCIA E ASSISTENCU. SOCIAL

6.000.000

Er-f>RESJ. OE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIOEHCJA SOCIAL
33202. 15007002.t.601,
33202.150070024.6011 0001

6.000.000

COORDENAÇÃO E MANJTENÇÃO DA JNFRA•ESTRUTURA
AOIIIIHISTRATIVA E OPERACIOH.ll

6.000.000

tw«JTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADWIHISTRATIVA

6.000.000
25.006.968

MIHISTERIO DOS TRANSPORTES

9.&08. 745

COIII'ANHU DAS DOCAS DO ESTADO DA 8AHIA
39212.160900563.5103

:,-~Aç.iO

9.508. 7<16

CONSTRUÇÃO. AhPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE !NSTALAç!)ES
PORTUI.RUS

39212.160900563.5103.0004

MANJTEHÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS PORTOS
OA BAHIA

39212. 160900563.5103-0104

OBRAS OE INFRA-ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO 'PORTO DE

2.570.368

z. 76!5.094

ARA TU

39212.160900563.5103.0225

RECUPERAÇÃO DO CAIS 00 PORTO OE SALVADOR

39212.160900563.6103.0303

IELHORIJoiEI'OTO 1<'0 PORTO OE SALVADOR

J.b.OOO

273.283

COioPA~U. DOCAS DO MAR.l.MiÀO

3921-4.160900563.5103
3921-4. 160900563.5103.0082

3.5152.637

CONSTRUÇÃO, Alof>LIAÇ.i.o E RECUPERAÇÃO OE I~TALAÇ0ES
f>OOT\JARIAS

3.1152.1537

3.&52.637

CONSTRUÇÃO DO PIER PETROLEIRO DE lTJ.QUI
COW.l~IA

5.368.776

DOCAS DO PARA

39216.160900562.6103

CONSTRUÇÃO, AIIPLIAÇla E RECUPERAÇÃO OE INSTALAç0ES
PORTUJ.RIAS

6.388. 776

39215.160900662.5103.0095

REOJPERAÇ.i.() DA INFRA-ESmt.JT\JRA 00 PORTO OE SANTARE.Iol

2.50Q.446

39216.160900562.6103.0227

WELHQR:.I.MEHTOS 00 PORTO OE VILA DO CQt()E

2.1!i7 .331

6.317.800

CIJIIPAM-jfA OOCAS DO RIO GfW.I:IE DO ~TE
39217. 160900563.6103

CONSTRUÇÃO, Atof"LIAÇÀO E RECUPERAÇio OE !~rALAÇÕES
POfi:T\JARIAS

392H. 160900563.5103.0040

MELHORAMENTO DAS INST.I.LAç0ES DO TERWIHAL SALINEIRO OE
ARE I A 8RJ.JoCA

39217. 160900563.6103.0049

WELHOA:üiEt.rTOS DO PORTO OE NATAL
- CAIS A... LU.OO (UNIDADE) ~ 5
- DEFENSA MJNTAOA {UHIOJ • 24
- ENRDCAWENTQ CONSTRUIDO (UNIDADE) • 2
- EQUIPAMENTO RECUPERADO (UNIDADE) • 6
- DRAGAGEM CO~LUIOA (M3) • 500000
- .I.Riol.l.ZEW RECUPERADO (UNIOAOEJ • 3

39217.160900563.5103.0068

REFQRM.I.
-

6.311.800
879.0415

4.402.762

E A,..LIAÇÃO DAS INSTALAÇ0ES DO PORTO DE RECIFE
NICROCOloPUTAOOR AOOIJIRIDO (UNIDADE) • 1
VEICULO OPERACIONAL ADOUIRIDO (UNJO) • J
MJRO CONSTRUIDO (Wl • 4000
PREOIO CONSTRUIDO (lrQ) • 154
PISO RECUPERADO (M2) • 17510
EOUIPAMENTO REOJPERADO (UNIDADE) • 6
ARMAZEW REOJPERAOO (UNIDADE) • 1

35.993

1.261.000

REOE FERROVIARIA FEDERAL S/A
39219.160890545.5431

A.,.LUÇ.i.O E MJOERHI2ACÃO DA FROTA OE TRANSPORTE E DAS
OFICINAS

1.261.000

39219. 1608905-45.5"-431.0032

PROGRAMA EMERGENCIAL OE RECUPERAÇÃO 00 tu.TERIAL RODANTE

I. 21)1.000

T 0 T A L
AS CUANTIOAOES DAS NETAS REPRESENTAM SUA POSIÇÃO ATUAL.

57.197.301

74

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998
RS 1,00

CREDITO SUPLEMENTAR

AH E XO

INYESTIMENTll

li

"''""
COO I GO

ESPECIF I C A Ç Ã O

V A L 0 R

17.304.665

IIINJSTERJO DA AERONAUTJCA
EIIPRESA BRASILEIRA OE

INFRA~ESTRUTURA

17.304.665

AEROPORTtJARIA

21202.030870523.6012

COORDENAÇÃO E M.WJTEH;ÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL

17.304.665

21202. 030_870523.6012. 0002

CONSTRUÇÃO DA 3A. PISTA 00 AEROPORTO INTERNACIONAL
AFONSO PENA - PR

13.i82.160

21202.030870523.5012.0004

3.321.815

REFORMA/ .uf'LIAÇÃO/CONSERV.lç.\0 DO AEROP. INTERNACIONAL
OE MlC,I.PA - AP

T 0 TA L

17.304.665

AS OUANTIOADES DAS METAS REPRESENTAM SUA POSICÃO ATUAL..

A.NEXO

II
ACRESCIKI

ANEXO

39000 - MINISTERJO DOS TRANSPORTES
39212 - COWAHHU. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA

CETALHAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

VAL OR

ESPEC!Fl C A Ç Ã 0

9.508. 745

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

9.1508.7.45

i
!

ANEXO

II
ACRESCIKl

ANEXO

JlOOO - MIHISTERIO OA PREYIDEHCIA E ASSISTOCIA SOCIAL
33202 - EM"RESA OE f>!:!OCESSAMENTQ OE DADOS OA PREVIOENClA SOCIAL
{RS 1,00)

OETALHAMENTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS INVESTIMENTOS
ESPECIF I C A

r;

V A L OR

ÃO

6.000.000

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

6.000.000
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II

ANEXO

ACRESCU(l

25000 - MINISTERIO DA FAZENOA

25221 - OATAMEC S/A - SISTEMAS E PR0CESS4WENTO OE DADOS

OETALHAMENTO
DAS
.

FONTES OE FINANCIAMENTO OOS

INVESTIMENTOS

{RS 1 00)

ESPECIFI C A Ç Ã O

'

8.885.6:,

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

ANEXO

8.885.678

II

ANEXO

39000

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

392.1.&

COIIPANHIA DOCAS DO MA.RANH.i.O

O~TALHAMENTO

DAS

A L 0 R

ACRESCIIoC

FONTES OE FINANCIAMENTO DOS

(RS 1,00)

INVESTIMENTOS

ESPECIF ICAt;ÃO

V A L 0 R

3.552.637

RECURSOS PRQPRIOS

3.552.637

TOTAL

ANEXO!!

ACRESCIIoCl

ANEXO

39000 - MINISTERIO DOS TRANSPQflTES
39215 - COM"Af+IU DOCAS DO PARA

OETALHAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS

(RS 1,00)

ESPEClF JCAÇÃO

'

A L 0 R

5.356.176

RECURSOS PROPRIOS

TOTAL

5.366. 776

I
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ANEXO

II

ANEXO

ACRESCIIoCI

39000 - MINISTERIO DOS TR.lNSPORTES
392:17 - COioi'ANHIA DOCAS 00 RIO GRANDE 00 NOOTE

OETALHAMENTO OAS FONTES OE

FINANCIAMENTO OOS

(RS 1 00)

INVESTIMENTOS

V A L 0 R

ESPECIFI::AÇÃO

5.317.800

RECURSOS PROPR I OS

TOTAL

5.317.800

.un x o II
A/<lE)(Q

ACRESCtKl

39000 - ~INISTERJO DOS TRANSPORTES
392:19 - REDE FERROY!ARIA FEDERAL S/A

DETALHAMENTO DAS FONTES DE

~INANCIAMENTO

DOS

INVESTIMENTOS

(R$

ESPECIFICAÇÃO

I 00)

V " L OR

RECURSOS PROPRIOS

1.261.000

TOTAL

1.261.000

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

MENSAGEM No 478, DE 1998-CN
(no 873/98, na origem )
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti,.,os do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento. o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao

i
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.Orçan;ento Fiscal da União, em favor do Ministério do Meio Ambtente, dos Recursos Hídricos e da
Amazoma Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.747.479,00, para os fins que especifica".

Brasília,

EM n" 177

22

de

Brasília, 20

de

julho

de 1998.

!MPO
julho

de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep.ública,

O Mirústério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazõrúa Legal - MMA
solicita a abenura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da Urúão (Lei n' 9.598, de 30 de
dezembro de 1997), no valor de R$ 2.747.479,00 (dois milhões. setecentos e quarenta e sete mil,
quatrocentos e setenta e nove reais), em favor de sua Admirústração direta e do Depanamento
Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS.
2.
O crédito proposto objetiva o atendimento de despesas das mencionadas Urúdades,
na forma a seguir discriminada:

- Administração direta

·- Incorporação de recursos oriundos de convêrúo entre o Jardim Botãrúco do Rio de
Janeiro e a Caixa Econõmica Federal, no valor de R$ 927.479,00 (novecentos e
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vinte e sete rriil. quatrocentos e setenta e nove reais)", objetivando a restauração do

Solar da Imperatriz, prédio siruado na cidade do Rio de Janeiro e tombado pela
Organização das Nações Unidas para a EducaçãG, a Ciência e a Culrura - UNESCO,
e, conseqüentemente, o encerramento da Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público da União, devido ao estado de deterioração em que se encontra o Solar.

- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

- Recuperação de áreas irrigadas, visando à emancipação de antigos perimetros de
rrngação~ realização de obras complementares no Açude Truvisco~ objetivando a
melhoria da circulação da população e a recuperação de áreas degradadas. Os
recursos- ·necessários ao desenvolvimento de tais ações, no montante de R$
1,820.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte mil reais), são originários de
remanejamento de dotações do próprio Depanamento, e deverão ser aplicados no
Estado da Bahia.

3
Ressalte-se. por oportuno. que o remanejamemo proposto não acarretará prejuizo à
execução das programações objeto de cancelamento, uma ,-ez que foi dectdtdo com base em
projeções de suas possibilidades de dispêndio ate o tinal do presente exerctcio_

4
Este Ministério pronuncia-se tàvoravelmente ao atendimento do pleito. que requer
autonzaçào legislativa para ser viabilizado. estando amparado nas disposições do an. 43, § 1',
incisos fi e IIL da Lei n" 4 320, de i 7 de março de 1964. e obedecendo as prescrições do an. 167,
inciso N. da Constituição.

5.
Diante do exposto. submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo de
erojeto de Lei, que visa a autorizar a abenura do referido credito.

Respeitosamente,

PAULO PAIVA
Ministro de Estade> do
P1anejamento e Orçamento

Agosto de 1998
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ANEXO Á EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO N" 177
, DE 20
07 I 98

l. Sín\ese do problema on da sitnação que reclama providências:
Necessidade de recursos para realização de obras em perímetros de irrigação, no Açude Truvisco, e
de restauração em.prédio tombado pela UNESCO.

2. Solllf_ào e_ providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei n2 9.598, de 30 de dezembro de
1997)

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

A alternativa é única para a situação apresentada.

4. Custos:
R$ 2.747.479,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove

reais), sendo R$ 1.820.000,00 (um milhão, oitocentos e •inte mil reais) decorrentes do
remanejamento de dotações orçamentárias, e R$ 927.479,00 (novecentos e vinte e sete mil,
quatrocentos e setenta e nove reais) de excesso de arrecadação.

6. Impacto sobre o meio ambiente:
Positivo. Tendo em vista que parte dos recursos serão utilizados na recuperação de áreas
degradadas.

7. Alterações propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto atual
Texto proposto

8. Síntese do parecer do órgão juridico:

l
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PROJETO DE LEI N° 34, DE 1998-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito.
suplementar no valor de R$ 2. 747.479,00,
para os fins que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito suplementar no valor de R$ 2.747.479,00 (dois milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais), para atender à programação
constante do Anexo I desta Lei.
Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no w"iig•) anterior decorrerão

da:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias · dtsig,,ddas ao referido Órgão,
conforme indicado no Anexo II desta Lei, no valor de R$ 1.820.000,00 (um milhão, oitocentos e
vinte mil reais);
II - incorporação de recursos provenientes de convênio celebrado entre órgãos
federais, no valor de R$ 927.479,00 (novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e nove
reais).
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

---------------···--------·----·----
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MENSAGEM No 479, DE 1998-CN
(n' 875/98, na origem )

Senhores Membros do Congresso NacionaL

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto

a elevada deliberação de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, Interino, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial até o limite
de R$ 69.674.175,00, para os fins que especifica".

Bras ilia. 2 3

de julho de 1998.

L~ L· /L

I

EM n" 192 /MPO

Brasilia. 22 de julho de 1998.
Excelentissimo Senhor Presidente da República.

O Ministério da Justiça solicita a abertura de crédito especial até o limite de RS

69.674.175,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e cinco
reai:), em favor do Fundo Penitenciário Naciorial - FUNPEN e do Fundo Nacional de Segurança e

Educação de Trãns!lo . FUNSET.
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2.
O crédito pleiteado objetiva incorporar ao orçamento vigente o excesso de
. arrecadaçãO.. dos recm:soS oriundos dé- receitas diretamente arrecadadas e vinculadas daquelas
Unidades; conforme itens principais a seguir relacionados:
R$1,00
PROGRAMAÇÃO
GRUPO DE
VALOR
NOVA
DESPESA
Fundo Penitenciário Nacional- FUNPEN

- Capacitação de Recursos Humanos
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado de Rondônia
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado de Alagoas
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado do Ceará
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado de Minas Gerais
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado de Mato Grosso do Sul
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado de Mato Grosso
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado da Paraíba
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciário no
Estado de Pernambuco
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado do Piauí
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado do Paraná
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciário no
Estado do Rio de Janeiro
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado do Rio Grande do Sul
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciãrio no
Estado de Sergipe
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciário no
Estado da Amazônia
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciário no
Estado do Rio Grande do Norte
- Construção e Ampliação do Sistema Penitenciário no
Estado do Tocantins
- Mutirão da Execução Penal no Estado do Acre- AC
- Mutirão da Execução Penal no Estado do Amapá AP
- Mutirão da Execução Penal no Estado da Amazonas
-AM
- Mutirão da Execução Penal no Estado da Bahia -BA
- Mutirão da Execução Penal no Estado do Ceará - CE

21.974.175
Outras Despesas Correntes

250.000

Investimentos

500.000

Investimentos

2.000.000

Investimentos

500.000

Investimentos

1.500.000

Investimentos

1.340.000

Investimentos

2.000.000

Investimentos

500.000

Investimentos

!.000.000

Investimentos

1.000.000

Investimentos

1.000.000

Invesrimentos

2.!00.000

Investimentos

754.!75

Investimentos

1.000.000

Investimentos

1.000.000

Investimentos

2.000.000

Investimentos
Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente

800.000
40.000
40.000

Outras Despesas Corrente

40.000

Outras Despesas Corrente
Outras Despesas Corrente

50.000
40.000
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NOVA

DESPESA

- Murirão da Execução Penal no Estado do Distrito Outras Despesas Corrente
Federal- DF
- Mutirão da Execução Penal no Estado do Maranhão - Outras Despesas Corrente
MA
- Mutirão da Execução Penal no Estado do Pará - P A
Outras Despesas Corrente
- Mutirão da Execução Penal no Estado da Paraíba - Outras Despesas Corrente
PB
- Mutirão da Execução Penal no Estado do Piauí - PI
Outras Despesas Corrente
- Mutirão da Execução Penal no Estado de Rondônia - Outras Despesas Corrente
RO
- Mutirão da Execução Penal no Estado de Roraima - Outras Despesas Corrente
RR
- Cadastro e Controle da População Carcerária - MA
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - PE
Investimento
1 - Cadastro e Controle da População Carcerária- RO.
Investimento
I - Cadastro e Controle da População Carcerária - MT
Investimento
I - Cadastro e Controle da População Carcerária - PB
Investimento
· -Cadastro e Controle da População Carcerária- PA
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária -CE
lnvestimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - AL
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - RN
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - SC
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária- TO
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária- MS
Investimento
Cadastro e Controle da População Carcerária- ES
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária- MG
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária- BA
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - AP
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária- AM
Investimento
- Cadastro e Controle àa População Carcerária - RR
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - AC
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - DF
lnvestimento
- Cadastro e Controle da População Carcerána - PR
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - GO
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária -PI
Investimento
- Cadastro e Controle da População Carcerária - SE
Investimento
..

-

1

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
70.000
100.000
70.000
70.0ÓO
70.000

70.000
70.000
70.000
70.000
100.000
70.000
70.000
70.000
500.000
100.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
100.000
70.000
70.000
70.000
47.700.000

Fundo Nacional de Segurança e Educação de
Trânsito- FUNSET
- Desenvolvimento das Ações Relacionadas
Pesouisa. Educacão e Se~uranca de Trânsiro
TOTAL GERAL

50.000

a Outras Despesas Correntes
Investimenro

I

45.866.000
1.834.000
69.674.175

3.
No âmbito do FUNPEN, o crédito pleiteado objetiva permitir a capacitação de
recursos humanos. a continuidade de obras de consrrução em dezoito unidades do sistema prisional
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estadual, a melhoria do atendimento juridico, mediante a realização de mutirões de execução penal,
e a montagem de Un:J. sistema de cadastro da população carcerária.
4.

No que se refere ao pleito do FUNSET, os recursos propostos visam a possibilitar o
de ações relacionadas a pesquisa. educação e segurança de trânsito, no intuito de
contribuir para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Trãnsito.
desenvp~vimento

5.
O pleito viabilizar-se-á mediante projeto de lei, a ser submetido à apreciação do
Congresso Nacional, por se tratar de crédito especial, face ao atendimento de despesas para as quais
não constam dotações consignadas na Lei Orçamentária, obedecidas as prescrições do art. 167,
incisos V e VI, da Constituição, e em conformidade com o disposto no art. 43, § I' , inciso 11, da
Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964.

6.
Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente :10 atendimento da
presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente,

n~~
MARtUS TA V ARES
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento. Interino

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NQ 192 DE 22 1 07 1 98
I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:
de categorias de pro,b'Tamações, na Lei Orçamentána. do Fundo Penitenciário Nac10nal ln'existêncta
1
I FUNPEN e Fundo Nacional de Seh'llrança e Educação de Trànsno - FUNSET, para atender as ações
' relacionadas no quadro constante da Exposição de Motivos.

2. Solução e rovidências contidas no ato normativo ou na medida ro osta:
Abertura de crédito especial. objetivando a inclusão de categonas de programação ao orçamento
vigente.

i
I

i

3. Alternativa existente às medidas ou atos propostos:
Tecnicamente é a alternativa viáveL
4. Custos:
. R$ 69.674.175 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e cinco I
rears ). provem entes de mcorporação do excesso de arrecadação de recursos oriundos de recertas
diretamente arrecadadas e vinculadas, não gerando, portanto, custos adicionais, para o Tesouro ~·
Nacional.

i
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5. Razões que
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j~s!ificam a..ur:gência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Não há.

7.

Altera~;,::ões

Propostas: ( a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)

ITexto proposto
I

I Texto aluai

:

8. Sintese do parecer do órgão jurídico:

PROJETO DE LEI N" 35, DE 1998-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao

Orçamento Fiscal da União, em favor do
ty!inisterio da Justiça, credito especial ate o
limite de R$ 69.674.175,00, para os ftns que
especiftca.
O COJ\GRESSO NACIONAL decreta:
Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor do Ministerio da Justiça, credito especial ate o
limite de R$ 69.674.175,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e
setenta e cinco reais) para atender a programação constante do Anexo I desta Lei.

lut. 2.e Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
da incorporação do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas e vinculadas.
Art. 39: Em decorrência do disposto nos arts. 12 e 22. fica alterada a receita do Fundo

Penitenciário Nacional - FUNPEN e do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trãnsito FUNSET, na forma indicada no Anexo II desta Lei. nos montantes especificados.
Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MJNISTERlO DA JUST·IÇA

30907

FUNDO PENITENCJARID NACIONAL
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PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇAO)

RECURSOS OE

•o ItD.IfH

ESPfCtFTC.o.ÇlO
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oo:•

06 OJO 0020

•

t'f.SSO.U E

ENC. SOCIAIS
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CAOUTRO f COI<lll0l[ o• POPUlAÇlO CARCERARJO
• CAOUTI!O AEAliUOO [U"IOAO€[ • I

PI
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OUTRAS DESP
CORRENTES

/~(STII«NlDS

fi-

o~ol

70 ooo
70 000
70 ooo
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To
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000
ooo

--~
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ooo

~

-~---~·

"o .ooo

li 914 116

FISCAl

IINfRS!IES
FINANCEIRAS

ooo

70.000
70 000
To ooo
lO 000

SE

TOTAl

~

TRA><SIEREHCIU

70 ooo
tOO 000
100 000
r o o ooo

06 OJO 0010

102<1 002$
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10

000
ooo
000
000
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PR

1020 0026
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t.HEXO li

'"''''""'
J0000 • WINISTERIO 0.1. JUSTIÇA
30907 • FUIClO PENITEHCUR!O Jo~ACIIJNAL

RECEITA

RECURSOS OE TOOlS .+.S FONTES E TA.I.NSFEAENC!o\S

I ~·

ESI'EC I FI CAÇÀO

1000.00.00

1100.00.00
1120.00.00

1\22.08.00
1700.00.00

1710.00.00
1711.01.99

1900.00.00
1990.00.00
1990.99.00

DESOOBRAMENTO

"'
"'

RECEITA TRIBUTARIA
TAU.$

CUSTAS JUDICUIS

TRAHSFERENC!AS CORRENTES
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(RS 1,00)
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'"""""'
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'""""'
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75200C"'

TOTAL F!Sl-L

21974175

ANEXO I\

ACRESCI lo()

ANEXO

30000 - lollN!STOUO 0.1. JUSTIÇA

30910 • FUNDO N.I.CIONo\L OE SEGUR.l.'Ç.o. E EOUCAÇlO DO TRANSITO
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.....,,

IRS 1.00)
CATEGORIA

Ea:MIIICA

"'
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"'

41100000
47100000
.t7700000
41700000

TOTAL FISCAL

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

n100000
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MENSAGEM N° 537, DE 1998-CN
(n° 900/98, na origem )

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada ~eliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planej amento e Orçamento, Interino, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder ·Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e do Ministério da
Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 128.203.140,00, para os fins que especifica".

Brasília, 27

de

j u1ho

de 1998.
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EM n~ 190 /MPO
Brasília•. 22 de jullio

de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

A

Presidênci~

da República e o Ministério da Justiça solicitam a abertura de crédito

suplementar no valor g.lobal d·e R$ 128.203.140,00 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e três mil,
cento e quarenta reais) •. em favor de diversas Unidades Orçamentárias.
2.
O crédito pleiteado objetiva adequar o orçamento vigente daquelas Unidades às suas
reais necessidades de execução, bem como incorporar recursos provenientes de excesso de
arrecadação dos órgãos a seguir relacionados:

Discriminação

Natureza Suplementação

R$ I 00
Excesso de
Arrecadação

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete da Presidência da República
4900.0001 - Manutenção dos Serviços de Adm.
Geral

Corrente
Capital

650.000
200.000

Excesso de Arrecada~ão

850.000

Subtotal

850.000

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Administração direta
2090.0001 -Apoio à Execução das Ações
Relativas ao Trânsito

Corrente
Capital

39.000.000
3.000.000

850.000
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DisctiiÍlinação
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Natureza Suplementação

Departamento de Polícia Rodoviária Federal

2600.000 I - Manutenção da Polícia Rodoviária
Federal
3418.000 I - Reequipamento e Reaparelhamento
da Polícia Rodoviária Federal

Corrente
Capital

31.200.000
3.500.000

Capital

~.600.000

Fundo Penitenciário Nacional

4900.000 I - Manutenção dos Serviços de Adm.
Geral
I 017.0223 - Construção, Ampliação e Reforma do
Sistema Penitenciário do Pará
I O17.0249 - Construção, Reforma e Equipamento
do Sistema Penitenciário do Estado
de Santa Catarina
1017.0276- Construção, Ampliação e Reforma de
Penitenciárias no Estado da Bahia
1017.0278- Construção, Ampliação e Reforma de
Penitenciárias no Estado do Espírito
Santo
1017.0328- Construção, Ampliação e Reforma do
Sistema Penitenciário do Estado do
Acre - AC
2072.0003 - Mutirão na Execução Penal no
Estado do Alagoas - AL
2072.0008 - Mutirão na Execução Penal no
Estado do Espírito Santo - ES
2072.00 I O- Mutirão na Execução Penal no
Estado de Goiás - GO
2072.0012- Mutirão na Execução Penal no
Estado do Mato Grosso - MT
2072.0013- Mutirão na Execução Penal no
Estado do Mato Grosso do Sul - MS
2072.0017 - Mutirão na Execução Penal no
Estado do Paraná - PR
2072.0018 - Mutirão na Execução Penal no
Estado de Pernambuco - PE
2072.0021 - Mutirão na Execução Penal no
Estado do Rio Grande do Narte - RN

Corrente

400.000

Capital

500.000

Capital

1.500.000

Capital

1.300.000

Capital

1.000.000

Capital

800.000

Corrente

20.000

Corrente

33.000

Corrente

16.000

Corrente

20.000

Corrente

30.000

Corrente

16.000

Corrente

16.000

Corrente

23.000

Excesso de
Arrecadação
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Natureza

Discriminação

Suplementação

EAces.s9 de
Arrecadatio

2072.0022 - Mutirão na Execução Penal no
Estado do Rio Grande do Sul - RS
2072.0025 - Mutirão na Execução Penal no
Estado de Santa Catarina - SC
2072.0027 - Mutirão na Execução Penal no
Estado de Sergipe - SE
2072.0028 - Mutirão na Execução Penal no
Estado do Tocantins - TO

Corrente

16.000

Corrente

17.000

Corrente

33.000

Corrente

20.000
127.060.000

Excesso de Arrecada~ão
127.060.000

Subtotal
Natureza

Discriminarão

127.060.000

Suplementação Cancelamento

MINISTÉRIO DA JUSTICA
Administrarão direta
2087.0008- Apoio Financeiro as Casas de Abrigo
p/ Mulheres em Situação de Violência
2068.0001 -Promoção e Defesa dos Direitos
da Cidadania

Capital

293.140

Corrente

Subtotal
TOTAL

293.140

I

293.140

293.140

128.203.140

128.203.140

3.
O pleito em favor do Gabinete da Presidência da República destina-se a cobrir
despesas não previstas quando da elaboração da proposta orçamentária, relativas ao contrato
assinado entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento e
Segurança das Comunicações-CEPESC, unidade vinculada ao Gabinete da Presidência da República,
para o desenvolvimento de sistema criptográfico a ser utilizado nas urnas eletrônicas das eleições de
1998.
4.
Os recursos destinados à Administração direta do Ministério da Justiça têm por
objetivo a cobertura de gastos com nove projetas prioritários, relacionados ao Programa Nacional de
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Sexual, e, ainda, em ações referentes ao novo Código
Nacional de Trânsito, visando à prevenção de acidentes.
O crédito em favor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal visa a cobrir
5.
despesas relativas à renovação da frota e dos equipamentos de segurança e fiscalização, diárias,
aquisição de combustíveis, e, ainda, ao custeio dos contratos com o Serviço Federal de
Processamento de Dados- SERPRO e os Departamentos Estaduais de Trânsito.
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6.
. A solicitação do Fundo Penitenciário Nacional destina-se a fazer face' despesas com·
.a continuação de obras visando a reforma e ampliação de suas unidades prisionais.
7.

O crédito viabilizar-se-à mediante projeto de lei. a ser submetido à apreciação do

CongieSso Nacional. por se tratar de incorporação de recursos oriundos de excesso de arrecadação
de receitas diretamente arrecadadas e de recursos resultantes do cancelamento de dotação acima do

limite autorizado na Lei Orçamentária de 1998, estando o mesmo em consonància com as
prescrições contidas no an. 167, incisos V e VI, da Constituição FederaL e em conformidade com o
disposto no an. 43, § 1•, incisos II em, da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964.
8.

Ressalte-se, por oportuno. que os cancelamentos ora propostos não afetarão a

execução orçamentária das Unidades, uma vez que foram decididos após criteriosa avaliação das
suas possibilidades de dispêndio, no presente exercício.

9.

Nessas condições. este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento da

presente solicitação, razão pela qual submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei, que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

il'~q,yV'
I

MAR!fUS TA VARES
Mini~tro de Estado do
Planejamento e Orçamento, Interino

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVúS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 190 DE 22/ 07 I 98.

Insuficiência de dotações orçamentárias para cobertura de despesas relacionadas com

diversos projetas e atividades dos Órgãos elencados na Exposição de Motivos

99

100

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

2. Solucões e orovidências contidas no ato normativo ou na medida proposta
Abertura de credito suplementar, objetivando incorporar ao orçamento vigente os recursos
provenientes do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados e do cancelamento de
dotação acima do limite estabelecido na Lei Orçamentária

J
4 Custos

R$ 1:8.203 140.00 (cento e vinte e o!lo milhões. duzentos e trés nul. cento e quarenta reais)

5. Razões que iustífiguem a ur!léncia

6 Impacto sobre o meio ambiente

Não há.

7. Alterações Propostas: (a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto Atual
Texto Proposto

8. Síntese do parecer do órgão iuridico:
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PROJETO DE LEI N" 36, DE 1998-CN

-]

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da. União. e~ fa~or da
Presidência da Republica e do MIIDsteno da
Justiça. crédito suplementar no valor global
de R$ 128.203.140,00, para os fins que
especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1' Fie<- o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei
n2 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor da Presidência da Republica e do Mini,stério .da
Justiça, crédito suplementar no valor global de RS 128.203.140,00 (cento e vinte e oito milhões,
duzentos e três mil, cento e quarenta reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
Lei.
Art. 2' Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão:
I - do excesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas. no valor de R$
127.910.000.00 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e dez mil reais);

li- do cancelamento de dotação no valor de R$ 293.140,00 (duzentos e noventa e
três mil, cento e quarenta reais), conforme Anexo II desta Lei.
Art. 32 Em decorrência do disposto nos arts. 1' e 2', fica alterada a receita do Fundo
Penitenciário Nacional, na forma indicada no Anexo III desta Lei, no montante especificado.

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 198, de 1998 (nº 813/98, na origem), de 30
de junho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 7, de 1998 (nº 4.145/98, na Casa
de origem), que dispõe sobre a periodicidade de recolhimento das contribuições previdenciárias arreca-

dadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, sancionado e transformado na Lei nº 9.676,
de 30 de junho de 1998.
Nº 199, de 1998 (nº 832/98, na origem), de 2 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 29, de 1998 (nº 4.207/98, na Casa de origem), que altera dispositivos do Capítulo III do Título
VIII do Código Penal, incluindo na classificação dos
delitos considerados edíondos crimes contra a saúde

pública, e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998.
Nº 200, de 1998 (nº 838/98, na origem), de 6 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº
20, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União,em favor da Presidência da República, do Ministério da Marinha e do Senado Federal, crédito suplementar no valor global de R$ 52.496.315,00 (cinqüenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil
e trezentos e quinze reais), para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 9.679, de 6
de julho de 1998.
Nº 201, de 1998 (nº 839/98, na origem), de 6
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 21, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédrto suplementar até o limrte de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 9.680, de 6 de julho de 1998.
Nº 202, de 1998 (nº 840/98, na origem), de 6
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 22, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor de
R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de
rais), para os fins que especifica, sancionado e
transformado na Lei nº 9.681, de 6 de julho de 1998.
Nº 203, de 1998 (nº 841/98, na origem), de 6
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 23, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União,em favor
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, cré·
dito suplementar no valor de R$ 24.000.000,00 (vinte
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e quatro milhões de reais), para os fins que especifi-'
ca, sancionado e transformado na Lei nº 9.682, de 6
de julho de 1998.
Nº 204, de 1998 (nº 842/98, na origem), de 6
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 24, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor

de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais), para os fins que especifica, sancionado e
transformado na Lei nº 9.683, de 6 de julho de 1998.
Nº 205, de 1998 (nº 843/98, na origem), de 6
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 25, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédrto suplementar no valor de
R$ 2.351.646,00 (dois milhões, trezentos e cinqüenta
e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais), para

reforço de dotação consignada no vigente orçamento, sancionado e transformado na Lei nº 9.684, de 6
de julho de 1998.
Nº 206, de 1998 (nº 844/98, na origem), de 6
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 27, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor
de Operações Oficiais de Crédito - Recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar até o limite de R$ 517.484.344,00 (quinhentos e dezessete milhões, quatrocentos e oitenta e
quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais), para
reforço de dotação consignada no vigente orçamento, sancionado e transformado na Lei nº 9.685, de 6
de julho de 1998.
Nº 207, de 1998 (nº 845/98, na origem), de 6 de
julho ú~imo, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 23, de 1998 (nº 4.505/98, na origem), de
iniciativa do Presidente da República, que concede
pensão especial a Elysiário Távora Filho, sancionado e
transformado na Lei nº 9.686, de 6 de julho de 1998.
nº 208, de 1998 (nº 846/98, na origem), de 6 de
julho último restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 31, de 1998 (nº 4.600/98, na origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a aplicação da Gratificação de Condição Especial de Trabalho- GCET criada pela Lei nº 9.442,
de 14 de março de 1997, aos militares do Distrito Federal, sancionado e transformado na Lei nº 9.687, de
6 de julho de 1998.
Nº 209, de 1998 (nº 847/98, na origem), de 6
de julho ú~imo, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 1998 (nº 4.570/98, na ori-
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gem), que dispõe sobre a extinção dos cargos de Censor Federal e sobre o enquadramento de seus atuais
ocupantes e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n• 9.688, de 6 de julho de 1998.
Nº 210, de 1998 (nº 862/98, na origem), de 15
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei do Senado n• 146, de 1992 (nº 4.695/94, na Câmara dos Deputados), de autoria da Senadora Júnia
Marise, que dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais e de Municípios da região norte do Estado do Espírito Santo na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, sancionado e transformado na Lei n• 9.690, de 15 de julho de 1998.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO- SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 138/98, de 30 de junho último, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 156,
de 1996 (nº 3.734/97, naquela Casa), de autoria do
Senador Júlio Campos, que altera os arts. 100 e 102
da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
Nº 139/98, de 30 de junho último, comunicando.
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 3, de
1994 (nº 4.891/95, naquela Casa), de autoria do Senador Humberto Lucena, que dá nova redação ao
art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, que
trata do depósito recursal em ações trabalhistas;
Nº 140/98, de 30 de junho último, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 24,
de 1996 (nº 3.643/97, naquela Casa), de autoria do
Senador Joel de Hollanda, que altera o art. 151 da
Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, e o art. 186 da
Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para incluir os transtornos dos discos intervertebrais recidivantes entre as doenças e condições que dão direito
à aposentadoria por invalidez;
Nº 141/98, de 30 de junho úttimo, comunicando o
arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 169, de
1989-Complementar ( n• 198/89-Complementar, naquela Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que fixa as alíquotas máximas dos impostos sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos e sobre serviços de qualquer nature-

za, de competência municipal, nos termos do inciso
III do art. 156 da Constituição Federal; e
N° 142/98, de 30 de junho último, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 81,
de 1991 (nº 1.816/91, naquela Casa), de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que dá nova
redação ao § 2º do art. 1º da Lei n• 6.367, de 19 de
outubro de 1976, a fim de conceder ao empregado
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doméstico a proteção da legislação de acidentes de
trabalho.
N° 151/98, de 2 de julho último, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 70, de
1998 (nº 4.654/98, naquela Casa), de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que modifica a Lei n•
9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos
Politicas), para tratar de punição ao partido político
mediante suspensão de cotas do Fundo Partidário; e
Nº 152/98, de 2 de julho último, comunicando a
aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n• 5, de 1998 (n° 3.920/97, na Casa
de origem), que altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estação, objeto do
anexo III da Lei n• 9.472, de 16 de julho de 1997,
que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos

termos da Emenda Constitucional n• 8, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente vai à publicação.
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do Expediente lido, constam mensagens presidenciais enca-

minhando os Projetas de Lei n•s 28 a 36, de 1998CN, que vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetas:
até 8/8 publicação e distribuição de avulsos;
até 16/8 prazo final para apresentação de emen·
das;
até 21/8 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 31/8 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a devida comunicação á Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem n• 211, de 1998 (nº
866/98, na origem), de 21 de julho último, Presidente
da República, comunicando sua ausência do País
nos dias 23 e 24 de julho último, a fim de participar
da XIV Reunião do Conselho do Mercado Comum e
de Reunião de Cúoula do Mercosul, na Cidade de
Ushuaia, na República Argentina.

É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM Nº 211, DE 1998
(Nº 866/98, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informálos de que me ausentarei do País nos dias 23 e 24

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

109

de julho de 1998, para participar da XIV Reunião do
Conselho do Mercado Comum e de Reunião de Cúpula do Mercosul, na cidade de Ushuaia, Repúblcia
Argentina.
2. O Conselho do Mercado Comum é o órgão
máximo da estrutura institucional do Mercado Ccmum do Sul (MERCOSUL), ao qual compete a condução política do processo de integração e a tomada
de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no Tratado de Assunção. O Conselho, composto pelos Ministros das Relações Exteriores e da Economia ou Fazenda dos
Estados Partes, reúne-se semestralmente.
3. As reuniões do Conselho contam, tradicionalmente, com a presença dos Presidentes da República dos Estados Partes. Os encontros dos chefes de Estado constituem elemento fundamental
para reafirmar a vontade política dos países signatários do Tratado de Assunção de levar adiante o processo de integração do MercosuL
Brasília, 21 de julho de 1998.- Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem nº 902, de 1998, na
origem, de 27 de julho último, do Presidente da República, encaminhando, nos termos do§ 1' do art. 6º
da Lei n' 7.711, de 22 de dezembro de 1988, o relatório acerca da Retribuição Adicional Variável RAV, referente ao 2º semestre de 1997. (Diversos nº
17, de 1998)
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu o Aviso n' 464, de 1998, de 27 de julho último, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão nº 446, de
1998, adotada pelo referido Tribunal, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre auditoria operacional realizada na Superintendência de Seguros Privados- SUSEP, com o objetivo de verificar as atividades desenvolvidas e proceder à avaliação no tocante ao cumprimento de suas
atribuições. (Diversos nº 18, de 1998)
O expediente vai à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem nº 212, de 1998 (n'
901/98, na origem), de 27 de julho último, pela qual
o Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autori-

co milhões de Unidades Monetária Européia, até o limite de sessenta milhões de dólares norte-americanos, de principal, entre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG e o Banco Europeu de Investimento - BEl, destinada ao financiamento parcial
do Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-BrasiL
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu o Aviso n• 467, de 1998, de 27 de julho
úttimo, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão n• 444, de 1998, adotada pelo referido Tribunal, bem oomo dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria operacional realizada no Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, no Amazonas - 8" Distrito, relativa aos
efeitos da mineração sobre o meio ambiente. (Diversos
n• 19, de 1998)
O expediente vai à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu o Aviso n• 471, de 1998, de 28 de julho último, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão nº 445, de
1998, adotada pelo referido Tribunal, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria integrada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. (Diversos n• 20, de 1998)
O expediente vai à Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
nº S/65, de 1998 (nº 1.744/98, na origem), de 1• de
julho último. solicitando a retificação da Resolução n•
69, de 1998, que autorizou o Estado do Mato Grosso
do Sul a contratar operação de refinanciamento de
dividas do Estado, consubstanciada no contrato de
confissão, assunção e refinanciamento de dívidas,
celebrado com a União, em 30 de março de 1998,
com base no protocolo de acordo firmado entre a
União e o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de
novecentos e três milhões, seiscentos e sessenta
mil, cinqüenta e nove reais e vinte e um centavos,
para considerar o pleito pelo valor global, acrescentando-se a parcela de trezentos e trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta
e sete reais e trinta e quatro centavos, ao valor refinanciado, totalizando o valor de um bilhão, cento e

zada a contratação de operação de crédito externo,

trinta e oito milhões, setecentos e dezenove mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e um centavo.

com garantia da União, no valor de cinqüenta e cin-

---------------------- -------- ---
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A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o ofício
Nº S/66, de 1998 (nº 2.068/98, na origem), de 30 de
julho último, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da solicitação do Governo do Estado do
Pará referente ao contrato de operação de crédito
firmado em 30 de março de 1998 entre a União, o
Estado do Pará e o Banco do Estado do Pará S.A. BANPARÁ, nos termos do disposto na Medida Provisória nº 1.612-21, de 1998, no âmb~o do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de até noventa e sete milhões e quinhentos mil reais, cujos recursos serão utilizados exclusiva e obrigatoriamente para saneamento do banco.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o ofício
Nº S/67, de 1998 (nº 2.069/98, na origem), de 30 de
julho último, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da solicitação do Governo do Estado do
Pará referente ao Contrato de Confissão, Assunção,
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, em 30
de março do corrente ano, firmado entre o Estado do
Pará e a União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor total de duzentos e setenta e quatro milhões,
quatrocentos e noventa e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e três centavos, correspondente ao
somatório dos saldos devedores dos empréstimos e

financiamentos contratados junto à Caixa Económica
Federal- CEF.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o ofício
Nº S/68, de 1998 (nº 2.070/98, na origem), de 30 de
julho último, encaminhando parecer daquele órgão a
respetto da solicitação do Governo do Estado de Sergipe referente ao contrato de operação de créd~o celebrado entre a União, o Estado de Sergipe e o Banco
do Estado de Sergipe S.A.- BANESE, em 30 de março do corrente ano, no ãmb~o do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor total de trinta e um milhões e quinhentos mil reais, a
preços de 31 de dezembro de 1997, atualizados pela
variação da taxa SELIC de 1 de janeiro de 1998 até a
data da efetiva liberação dos recursos, para saneamento e capitalização do referido banco.

º

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Pres.dência recebeu do Banco Central do Brasil o ofício
Nº S/69, de 1998 (nº 2.071/98, na origem), de 30 de
julho último, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da solicttação do Governo do Estado do Rio
Grande do Norte referente ao contrato de abertura
de crédito firmado em 13 de maio do corrente ano
entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte,
com a interveniência do Banco do Estado do Rio
Grande do Norte S.A- BANDERN, do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A- BDRN,
da BANDERN Crédito Imobiliário S.A - BANDERN
Cl, da BANDERN Crédito, Financiamento e Investimentos S.A - BANDERN CFI, todos em liquidação
extrajudicial, do Banco do Brasil S.A e deste Banco
Central do Brasil, de abertura de crédito e de compra
e venda de ativos, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor de até noventa e nove milhões, duzentos e noventa e três mil reais.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o ofício
Nº S/70, de 1998 (nº 2.073/98, na origem), de 30 de
julho último, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da solicitação do Governo do Estado do
Acre referente ao contrato de operação de crédito
celebrado entre a União, o Estado do Acre e o Banco do Estado do Acre S.A em 31 de março do corrente ano, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no valor
de cento e um milhões e sessenta e oito mil reais,
destinando-se ao financiamento dos ajustes prévios
para a liquidação do Banco do Estado do Acre S.A e
criação de agência de fomento.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o ofício
Nº S/71, de 1998 (nº 2.074/98, na origem), de 30 de
julho último, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da solicitação do Governo do Estado da Paraíba referente ao contrato de Confissão, Assunção,
Consolidação e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre a União e o Estado da Paraíba, no âmbito
do Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor de duzentos e quarenta
e quatro milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil,
setecentos e cinqüenta e nove reais e dois centavos.
A matéria vai

micos.

à Comissão de Assuntos Econô-
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Ban·
co Central informa a esta Casa que analisou as soli·
citações dos referidos Estados nos termos das Re·
soluções nºs 70, de 1995, e 12, de 1997, uma vez
que quando da publicação da Resolução nº 78, de
1998, no último dia 8 de julho, o exame das referidas
matérias já havia sido concluído.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econô·
micos, que terá o prazo de 15 dias para sua apreciação,
nos termos do art. 4º da Resolução nº 78, de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi·
dência comunica ao Plenário que, nos termos dos § 3º
e 7º do art. 66 da Constituição Federal, o Presidente
da República sancionou e esta Presidência promul·
gou a Lei nº 9.693, de 28 de julho de 1998, referente ao
Projeto de Lei do Senado nº 70, de 1998, (nº 4.654í98
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Epi·
tacio Cafeteira, que modifica a Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, para tra·
tar de punição ao partido políüco mediante suspensão
de cotas do fundo partidário.
Será feda a devida comunicação à Câmara dos

Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Me!o) - O Sr.
Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa p::Ira
ser publicado na forma d'J disposto no e_rt. 203 do
Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o aumento do
desemprego, em todo o mundo, vem sendo apontado como o preço a ser pago pelos países, nesta virada de século marcada por uma fantástica evolução
tecnológica e por uma crescente globalização da
economia.
Em nosso País, o problema do desemprego
torna-se mais grave a cada dia e o progresso cobra
da sociedade um preço extremamente elevado, que
está sendo pago às custas da eliminação sumária de
postos de trabalho, do aumento do número de trabalhadores expulsos do mercado formal e da elevação,
a índices insuportáveis, do nível do desencanto e do
desespero de milhares de cidadãos brasileiros.
A oferta de vagas regularizadas está caindo em
todo o País. O número de trabalhadores com carteira
assinada em 1997 é menor do que o de 1989 e prati·
camente igual ao de 1980.
Os índices de desemprego, porém, parecem
não preocupar tanto as nossas autoridades econô·
micas, mais orgulhosas do que preocupadas em
compartilhar esse fenõmeno com os países ricos do
mundo. como se os aspectos perversos do processo
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de globalização fossem inexoráveis e nada pudesse
ser feito contra eles.
A realidade, entretanto, é extremamente cruel.
As conseqüêndas são tão graves que a sociedade
brasileira está a exigir do governo muito mais do que
meras declarações de intenção. As promessas vazias feitas do alto dos palanques eleitorais não estão
mais sendo aceitas por nossa população, que vê o
problema do desemprego agravar-se, a cada dia.
Srªs. e Srs. Senadores, se atentarmos para o
que vem ocorrendo, por exemplo, no segmento dos
supermercados, umas das áreas mais dinâmicas e
de maior absorção de mão de obra em todo o mundo, veremos que a realidade é terrível e está bem
distante da retór:cc. presidencial.
/\ eliminação de vagas no setor de supermercados no Brasil vem tomando dimensões alarmantes, como demonstram estudos realizados pelo
Dieese. com reiBção a esse importante segmento. O
trabalho eporrta e. ocorrência de um significativo ganho de produtiv!dade e de eficácia gerencial que, na
prátir:2. se f'3~ ils custas do sacrifício da mão-deobrH r::orr1 a ;:ll:l0ç8o d0s mecanismos de automação.
~ss~ r? ,_,,;-1 fen,Smeno mundial, insistem os por~2.-v();::P.-s d'" O'.JV~~nc' corno se e.nunciassem uma fatai:d;vje i;~~::-r_·n' 1-'rn~_vei. Tenho certeza. porém, de
que to1jo~ nó~. que somos portê_-vozes da população
br8siieire.. a si LS.rnos que esse é um mal a ser evitado
'JU, ~<?h mP:'f,..lS. e ser c0mpensado.
Co-"TlO !er:-2sentante do PTB, partido que, antes d!":! :ud:'. <l"r.;r ser, nesta Casa, a voz do trabalhador !::'rasilér:J, ~l;;i.c p0sso aceitar essa tendência
como um~- fn+e.!fdade. Considero injusto, cruel e inaceit8v~l o tn:tb8lh;-_dor ser lançado no mercado informa! ou irnpec!i~_h pura_ e simplesmente de trabalhar,
de produzir, de contribuir para o crescimento e para
prosreridade do raís.
Os dados do estudo intitulado "Perfil do Setor Supermercadista no Brasil - Desempenho 1987/1996",
elaborado pelo DJEESE, ilustram bem o aumento dos
índices de desemprego em conseqüência do progresso tecnológico em nosso País, verificado nos anos 90.
Na década atual, o aumento dos investimentos
em automação comercial, modernização da tecnologia de informação, mudanças no modelo de gestão,
entre outros, está reestruturando o segmento do comércio, no País. A título de exemplo, gostaria de citar alguns dados significativos de um estudo feito sobre esse segmento, intitulado "Supermercados eliminam vagas e ganham produtividade".
Nos últimos 1 O anos, o setor registrou um ganho surprgenden!e corn urn forte enxugamento do
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setor de pessoal. Houve uma ;edução de 21,5% do
núroero de trabalhadores entre 1987 e 1996. Os 300

da globalização, estamos sendo forçados a ser muito

Mas isso não nos impede de ver que, em nome

maiores supermercados do País eliminaram cerca

mais solidários com os ricos nas horas dos desastres e

de 70 mil postos de trabalho no período, ao mesmo
tempo em que o faturamento e a produtividade por

derrotas do que nas horas dos ganhos e vitórias.

funcionário aumentaram entre '15% e 46%, respecti~
vamente.

hora dos prejuízos devemos ser solidários. Agora,

Esse dado nada mais

é do a evidência

incon~

teste do quanto se ganha em produtividade e lucro
com o sacrifício do emprego do trabalhador, com a
eliminação do postos de trabalho.
Por trás desses indicadores frios tão bem conhecidos pelas autoridades do governo escondemse

6 desespero,

a revolta, o desestimulo e o desen-

canto que rnata, no coração do cidadão trabalhador
a sua auto-estima, o seu orgulho operário, a sua
vontade de viver e produzir.
Quantos países no mundo podem se dar ao
luxo suicida de dispensar a contribuição dos seus

trabalhadores em nome de um ganho de produtividade? Mesmo que esse ganho seja uma meta no mundo de hoje, é indiscutível que ele concentra renda,
impede a distribuição da riqueza, cria urna situação
perversa de uns poucos usufruindo da prosperidade

Na hora dos lucros somos espectadores, na
por exemplo, estamos ameaçados de ver a crise do
império japonês desabar sobre as nossas cabeças.

Pena que a euforia dos tigres asiáticos e a decantada competência nipônica não nos tenha feito usufruir

dos beneficias conhecidos pelas economias e pelas
populações daquele Continente, nos bons tempos.
Não é esse o papel que queremos para o Brasil. Não é esse modelo de pára-raios das desgraças
alheias que queremos assumir no mundo globalizado.
Precisamos descobrir novos caminhos, inventar soluções nossas, criativas, que nos possam garantir crescimento e competitividade no contexto das
nações sem que tenhamos de sacrificar uma mão-

de-obra que tanto nos custou formar.
Alguns países em situação econômica até melhor do que a nossa, como a França, por exemplo,

tentam, com criatividade, buscar novas soluções
para superar o grave problema do desemprego.

enquanto a maioria sobrevive longe dos círculos da

Por que não somos capazes de realizar um es-

inclusão.
A meu ver, de nada adianta nos acenarem com o

forço semelhante, nós que, em tantos campos de ati-

mercado informal como um caminho. Quem aceita

ria dos países estabilizados do mundo?

essa solução só pode desconhecer a crueldade e as
incertezas desse mercado que esconde, em sua pne-

Por que não investir em áreas como a da preservação do meio ambiente ou do turismo em ativi-

tensa pureza, a jornada desumana de mais de vinte

horas de trabalho, a exploração a que estão submeti-

dades culturais geradoras de grande número de empregos como a produção cinematográfica, a teatral,

das as suas vítimas, a falta de garantias e a falta dos

ou a produção de vídeo como está sendo feito na

mais elementares instrumentos de defesa do trabalharacidade fiscal do Estado e tudo o que rege esse mundo do mais legitimo capitalismo selvagem.
Não pode ser isso o que se espera do Brasil

França?
E no Brasil, o que está sendo feito?
Onde estão, fora dos palanques eleitorais, os
programas de capacitação de mão-de-obra que poderiam redirecionar, por exemplo, o trabalhador ex-

que, apesar de tudo, ainda sonha em ser um País

pulso do seu posto pela inovação tecnológica nas

socialmente justo e próspero.
O caso dos supermercados apenas ilustra uma

nossas grandes cadeias de supermercados?
O grande público não tem conhecimento de ne-

dor ante a concorrência desonesta e predatória, a vo-

vidade, temos sido muito mais criativos que a maio-

tendência. As autoridades consideram ser esse o

nhuma iniciativa, por exemplo, de órgãos semi-ofi-

preço a ser pago para o Pais ter o direito de entrar
no mercado globalizado. Urna espécie de fatalismo

ciais como o Sebrae, o Sesi, o Senac e o Sest. Essas entidades, apesã.r de contarem com recursos fi-

que nos ensinaria os caminhos da evolução tecnológica e da competição internacional.

Sr"s. e Srs. Senadores, seria ingenuidade nossa negar que a globalização é uma tendência que é
a própria marca de um mundo cada vez mais solidário. Sabemos muito bern que o mundo deste final de
milênio é muito diferente daquele em que a maioria
de nós nasceu.

nanceiros abundantes, não parecem se sentir com-

prometidas com o combate ao desemprego. Não seria esse o momento de colocar em ação um Programa de Capacitação Contra o Desemprego como
prioridade nacional ?
Sr"s. e Srs. Senadores, é preciso agir e agir
imediatamente. Neste momento difícil em que tantos
cidadãos brasileiros vivem a angústia de estarem
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Ata da 82ª Sessão Não Deliberativa,
em 4 de agosto de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Levy Dias.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos)

O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima, procederá à leitura do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N" 538, DE 1998- CN
(N" 947/98, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição FederaL submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
P1anejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder
Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 15.235.589,00, para os fins que especifica".

Brasil ia,

3

de agosto de 1998.

Fernando Henrique Cardoso

-------·------------
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EM n• 197 /MPO

Brasliia. 31 de

julho

de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.

Diversos órgãos do Poder Judiciário solicitam a abertura de créditos suplementares no
valor global de R$ 15.235.589,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta
e nove reais), em tàvor de diversas Unidades Orçamentárias.
2.
As solicitações em causa visam a complementar as dotações das atividades de custeio
e investimento do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do
DF e Territórios e Justiça do Trabalho. com o objetivo de melhor alocar os recursos orçamentários
dos itens: manutenção dos serviços de administração geral, reparos, reformas e adaptações de
imóveis, prestação de beneficio ao servidor, assistência médica e odontológica a servidores,
assistência pré-escolar. além de investimentos em informática e reequipamento de unidades
administrativas.
3
Conforme informações daqueles Órgãos. os itens cujas dotações estão sendo
oferecidas como compensação não terão suas execuções prejudicadas. uma vez que os saldos
remanescentes proporcionam a continuidade das ações propostas. Dentre esses itens, devem-se
ressaltar as construções do Anexo ao Edificio Sede do STF e do Forum de Samambaia, onde os
Tribunais envolvidos informaram que, em vinude de negociações para redução dos custos das
mesmas. os cancelamentos não causarão prejuízos a conclusão das obras.

4.
Os créditos em questão deverão ser submetidos a apreciação do Congresso Nacional
por se tratar de remanejamento de recursos entre subprojetos/subatividades que extrapolam o limite
da autorização concedida ao Poder Executivo no an. 6'!, inciso I, alinea "a" , da Lei n< 9.598, de 30
de dezembro de 1997, e tendo amparo legal no an. 43, § 1•, inciso lll, da Lei n• 4.320, de 17 de
março de 1964. obedecidas as prescrições do art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal.
5.
Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento dos
pleitos, razão pela qual submeto a elevada deliberação de Vossa Excelência o am!xo Projeto de Lei,
que visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

\\\ J~,~- ~.

PA~OPAIVA
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

...

-------
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 197 DE 31 I 01! 98.
1 . Síntese do problema ou da situação que reclama providências:
Insuficiência de dotações orçamentárias para cobertura de despesas relacionadas com as
atividades de custeio e investimento de diversos órgãos do Poder Judiciário. gerando prejuízos no
desenvolvimento dos seguintes itens: manutenção de serviços de administração geral; reparos,
reformas e adaptações ·de imóveis; prestação de beneficio ao servidor; assistência médica e
odontológica a servidores; assistência pré-escolar, assim como nos investimentos em infOrmática e
reequipamento de unidades administrativas.

Encamínbamento de projeto de lei para abertura de crédito suplementar mediante
remanejamento de recursos acima do limite estabelecidq na Lei Orçamentária.
3 Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
Atendimento do pleito mediante remanejamento de dotações acima dos limites previstos na
LO A.

4. Custos:
R$ 15.235.589,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove
reais), provenientes de remanejamento de .recursos, não gerando, portanto, custos adicionais para o
Tesouro Nacional.
5. Razões gue justificam a urgência:

6. lropacto sobre o meio ambiente:

I

Não há.

7. Alterações Propostas:_ (a sefjl_reenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto Atual
Texto Proposto

8. Sintese do parecer do órgão juridico:
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PROJETO DE LEI No 37, DE 1998- CN

Autoriza - o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos do Poder
Judiciário, crédito suplementar no valor
global de R$ 15.235589,00, para os fins que
especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei n2 9.598, de 30 de dezembro de 1997), em favor de diversos
órgãos do Poder Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 15.235.589,00 (quinze
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais), para atender às
programações constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 22 Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
da a.nulação parcial das dotações indicadas no Anexo II desta Lei, nos montantes especificados.

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

i
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LEGISLAÇÃO CITADA
:Anexado pelo Subsecretario de Coordenação Legislativa do Congresso '\acionai)
LEI~"

9.598. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997.
Estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1998.

Art. 6° Desde que publica.do e mantido em vigor o aonograrna de que tr.lta o art

58 da Lei n° 9.473, de 12 de julho de 1991. é o Poder Execuuvo autonzado a abnr creditas
suplemcnures·

I - com a finalidade de atender a insuficiências nas dotações orcamemarias. para cada
subproJetO ou subauvid.ade. ate o linute de quinze por cento de seu vaiar. meáwue a utiií.z.a.ção de
recursos proventemes·
a) da anuiaçào parcial de dotações orçamentarias autorizadas oor leL desde que esta
não ultr.a.pa.sse o equtv.Uente a da por cento do valor total de cada suOproJC:Io ou suOatt\iOade
objeto da anuiação. nos tennos do an 43, § 1'. inciso III. da Lei n g 4.320. de I 7 de março de !9&4,
b) da Reserva de Contingetlcia.
11 - ate quarenta por cento do va.lor total das dotaçõeS: consignadas aos grupos de
despesas ··outras desoes.as correntes", ''invesnmentos··. "in~sões financ_eiras" e "outras despesas de
capital... constantes do subprojeto ou subatividade objeto da suplementaç.ão. mediante a utilização
de rectlJ'Y)s onundos da anulação paroal de dotações consignadas aQs menctonados grupos de
dcpes.a.s. no àmbito do mesmo subproJetO ou subativ:idade;
III - com o objetivo de atender ao pagamento de despesa.<; decorr~ntes de
precatórios.. ate" o valor teta.! da respectiva subatividade, mediante utilização de recursos
provenientes da anulac.io d~ dotações consignadas a grupos de despesas no àmbito da mesma
subatividade,
IV - meci1a.nte a utilização de recu~s deco1Tentes de.

a) variação monetària ou cambial das operações de crédito prevtstas nesta Lei. desde
que para alocação nos mesmos subprOJetOs ou subatividades em que os recursos dessa ionte foram
originalmente programados:

b) Sllputn·It financeiro dos fundos e os recursoS ressalvados na Lei n' 9 530. de 10
de dezembro de 1997 - resultante do projeto de le:i de co~o da Medida Provisóna n' l_ 600, de
II de novembro de 1997. apurados em balanço pmimoni.aJ do excn:icio anterior. nos termos da lei
n' 4.320, ·de 17 de março de 1964, e altcr&;:ões posteriores, respeitadas as categorias de
programação em seu menor nivcl. confonne definido no art. 6'. § 1'. da Lei rt 9 4 73, de 22 de julho
de 1997. e ~peaivos saldos das dotações orçammtârias aprovadas no exen::icio anterior. devendo
os· credites re:specrivos ser abertos deruro de: trinta dias da formulação do pedido quando o org.io
solicitante penencer ao Poder Legislativo ou ao Poder Judiciirio;
c) operações de crêdito dec:orrem:es de contratos aprovados pelo Senado Federal
nos lermos do an. 43, § 11• inciso lV. da Lei. ri' 4 320. de 17 de mll1"ÇO de 1964 e alterações
postenon:s~

d) doações;
V ~ com o objetivo de rcforÇil' dotaÇÕeS destinadas ao aunprimcmo do disposto no
item 5.8.2 do Anexo da Lei Complementar n' 87, de 13 de setembro de 1996. mediante a utilização
de recursos decorrentes da emissão de titules de responsabilidade do Tesouro Nacioo.al:

Para

VI atender a despesas c:om "'Pessoal e Encargos Sociais-. mediante a utilizaçio
de recursos oriundos dot aoulaçio de dot.aÇõcs consignadas ao mesmo grupo de despesa.. desde que
mantido o valor tou..l aprovado para esse grupo de despesa no ãmbito de cada Poder_
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· Vll - pan. ar.ender ao disposro no an. 37 da Lc:i n 11 9. 47J, de 21 de julho de 1997;

vrn - pant

atender despesas com a amoniz.ação da divida publica federni. mediante

a) da ~u do Tesouro Nacional decorrente do pagamento de oamcroacões e
divióendos pelas enriâaàes imegrames da Admirusrra.ção .pubüca federai ind.ireta... mciw1ve os
rciativos a iucros acwnuiados em o:.erClcios aruenores:
b) srtpcrawt financeiro da União. apurado no balanço patrimonial do exerc1cio de
1997. nos termos do an. 43, § Z", da Lei rt 4_320, de 17 de março ée 1964;
c) do supurrvit financc::iro dos fundos. exCeto os m01cionados na alínea ''b .. do inClso
IY. das auwcwas e das fundações integrantes dos orçamemos riscai e da segu.riciade saciai. apurado
no baianço pammoruaJ do exerc1cio de 1997, nos termos da an. 4 3, § :"'. da Lei n2 4 .320. de I i de
ma.rç.o

à~

1964;

d) do produto da arrecadação de que tratam o ar.. 85 da Lei n2 8. 981. de 10 de
janeiro de 1995. e o an. 40 da Lei rf 9.069, de 29 de junho de 1995.

§ 1o Não poderio ser utilizados pan. os fins do inctso Vlll. os valores intes:r::rantes do
su~rm'Tt financetro de que trata a a.linea .,.. do mesmo mciso. correspondentes a .,;ncuiações
constitucionais. bem como tambCm.. no caso do orçamento ci.a seguridade social. a vmcuíações
legais. no penado de 1995 a 1997.
§ 2° A autorização de que tr.lta o inciso V1Il "b". fica condicionaria a previa
demonsuaç.ào da exclusão dos vaiares de que uua o pangrafo antenor. na apuração do s.a.ido a ser
utilizado pan a amorti.z.a.ção óa divida.

LEI :-;. -1.320- DE 17 DE \IARÇO DE

196~

Estatui :\orm;~s Gerais de Direito FinanceiroJ
para Elaboração e Controle dos Orcamenlos ('
Balanços da União. dos Estados. dos 'Iunici!JiOs edo Distrito Federal.
.-\rt. -13 - A abenura dos créditos suplementares e especiais depende da existê~:i:.
de recursos dispom\·eis para ocorrer a despesa e sera precedida de exposição _justificativa

§ I'" - C ons1deram-se recu_rsos para o fim deste anigo desde que nã..::
comprometidos
I- o supera\·it rinanceiro apurado em balanço patrimonial do exerCicio anterior.
II - os provemenres de excesso de arrecadação.
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentarias o:.~ de
creditOs adicionais. autOrizados em lei;
IV - o produto de operações de credito autorizadas. em forma que juridicz.rr.er.r~
possibilite ao Poder ExecutiYo realizá-las
§ 2" - Entende-se por ·superavit financeiro a diferença positiYa entre o ar:·.-c
financeiro e o passi\'o financeiro. conjugando-se. ainda os saldos dos creditas adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas
§ 3" - Emende-se por excesso de arrecadação. para os fins deste anígo, o saldo
positiYo das diferenças acumuladas mês a mês. entre a arrecadação pre\·ista e a reJ.IiZati2.
considerando-se. ainda. a tendência do exerctcio

§ -r· - Para o ftm de apurar os recursos utiliú.veis, proveniemes de excesso c!~
arrecadação. deduzir-se-.ã a imponância dos credites extraordinarios abenos no exercicio

....................................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do Expediente lido, consta mensagem presidencial, encaminhando o Projeto de Lei nº 37, de 1998-CN, que
vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
até 9/8 publicação e distribuição de avulsos;
até 17/8 prazo final para apresentação de emendas;
até 22/8 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
até 1º/9 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu o Aviso nº 779, de 1998, de 29 de julho último, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando, em aditamento ao Aviso nº
661/98, as inclusões verificadas, no período de 30
de junho a 29 de julho, na relação dos responsáveis
com contas julgadas irregulares no âmbito daquele
Tribunal.
Encaminha ainda as exclusões ocorridas na re-

ferida relação, no mesmo período, em virtude de interposição de Recursos de Reconsideração, bem
como por força de decisões judiciais.
O expediente, anexado ao processado do Diversos nº 16, de 1998, vai à Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, o Ofício nº 313/98, na origem, de 10 de julho último, encaminhando, nos termos do § 2º do art.
2º da Resolução nº 52, de 1998, a documentação referente à oferta pública dos títulos emitidos em 1º de
julho do corrente ano, cujos recursos são destinados
ao giro da dívida mobiliária vencível no segundo semestre de 1998.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução nº 61, de 1998, vai à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu a Mensagem nº 213, de 1998
(nº945/98, na origem), de 03 do corrente, pela qual o
Presidente da República encaminha, nos termos do
inciso 11 do art. 7º da Lei nº 9069, de 1995, o demonstrativo das emissões do real referente ao se-
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gundo trimestre de 1998, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a
elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu do Governo do Estado do Mato Grosso o Ofício nº 159/98, na origem, de 13 de julho último,
encaminhando, nos termos da Resolução nº 13, de
1998, a documentação referente à oferta pública dos
títulos emitidos em 15 de maio e 1 de junho do corrente ano.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução nº 11, de 1998, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, os problemas da saúde no Brasil exigem esforços redobrados, com destaque para as práticas preventivas, o combate às epidemias que nos trazem
preocupações cada vez mais presentes e alarmantes.
Esse alerta se aplica tanto aos surtos que sempre fizeram parte do dia-a-dia dos brasileiros, quanto às pragas surgidas nas únimas décadas e que permanecem
fora de qualquer efetivo controle médico ou científico.
Devemos nos posicionar atentos para o maior perigo:
a tendência nacional de minimizar ou, até mesmo, de
esconder números verdadeiros, no intuito perverso de
subvalorizar a real força das doenças.
Uma importante advertência está sendo formalizada pelo Deputado José Aristodemo Pinotti, com
sua autoridade de ex-Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e ex-Reitor da Unicamp, entre outras importantes missõ.es. desempenhadas nos
meios científicos e médicos·.de nosso País. Em artigo publicado na quinta-feira, dia 30 de julho, nos
principais veículos de imprensa brasileira, inclusive
na Gazeta do Acre, o Dr. Pinotti chama a atenção da
nacionalidade para a tragédia da disseminação do
vírus da AIOS na população feminina, que se vem
alargando na mesma proporção em que são sufocadas as informações genéricas relativas à doença.
Essa insensatez fica ainda mais gritante quando tomamos conhecimento do fato de que exames feitos
em mulheres assintomáticas acusaram a presença
do vírus HIV em 1,2% delas, ou seja, 12 em cada mil
mulheres sem sintomas de AIOS são portadoras do
vírus que aterroriza este final de século.

º
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O que significa isso? Significa que essas mulheres, muitas delas monogâmicas e acima de suspeitas quanto à conduta pessoal ou social, estão infectadas, não sabem disso e nem suspeitam onde,
como, quando ou por quem foram vitimadas no contágio. Quer dizer, quase sempre o vírus é transmitido
por um parceiro constante, que o adquiriu, por seu
turno, em relações inconfessas ou na prática também secreta de vícios capazes de levá-los à contaminação do próprio organismo.
O problema é grave •. e a pior atitude está na
tendência de escondê-lo ou desprezá-lo em termos

estatísticos e referenciais.
O artigo publicado pelo Deputado José Aristodemo Pinotti acusa o próprio Governo de estar prati-

cando esse ilusionismo propagandístico nos relatórios sobre as incidências de AIDS, distorções que,
segundo o consagrado sanitarista, são levadas até

mesmo a foros internacionais dos quais o Brasil tem
participado, como a 12ª Conferência Mundial de
AIDS, realizada recentemente na cidade suíça de
Genebra. Os dados relatados pelo Brasil admitem a
existência de 300 mil casos comprovados de doentes no País, o que seria menos da metade do núme-

ro real! Ora, mesmo o percentual mais conservador
das previsões oficiais indica que 1% da população
adulta estaria infectada, o que daria algo em tomo
de 700 mil homens e mulheres.
Não são números gratuitos. Eles partem das
pesquisas feitas em maternidades e bancos de sangue; vão muito além de estimativas aleatórias ou da
contagem burocrática do atendimento ambulatorial e
dos internos nas clínicas especializadas. Permitam-

me V. Exªs explicitar, por ser importante, a base técnica desse cálculo, sério e confiável, exposto pelo
Professor Pinotti no artigo em que contesta os informes levados pelo Brasil ao foro internacional sobre a
AIDS. Diz ele: "se a nossa população adulta, situada
entre 16 e os 49 anos de idade, contém aproximadamente 70 milhões de pessoas, podemos calcular
que, mesmo no percentual mais conservador, de
1%, o número de seropositivos seria em tomo de
700 mil, nunca 300 mil, como 'deseja' o documento".
O dado mais alarmante que encontramos no
documento assinado pelo Deputado paulista, entretanto, é aquele que comprova a explosão dos índices relativos às mulheres brasileiras. Diz ele: "quando assumimos a Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo, em 1987, tínhamos um caso de Aids em
mulher para cada cinqüenta homens com a doença.
Hoje, há um caso em mulher para cada dois homens. Em nenhum outro estamento a incidência da

Aids aumentou tanto quanto no das mulheres (um
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crescimento 25 vezes maior que o ocorrido com os

homens)".
Mas nem mesmo com essa alarmante expansão conseguimos ver criado o clima de responsabilidade que poderia contê-la, porque os esforços para
encobrir a realidade são mais eficazes.
O Professor José Aristodemo Pinotti baseia sua
denúncia na propaganda oficial que apregoa uma redução nas mortes pela doença no biénio 95/96 - mas
que, ao mesmo tempo, esconde o fato mais grave: "no
mesmo período, as mulheres, particularmente as mais
pobres, tiveram um aumento de 50,3% nas mortes. E
a incidência global de infectados aumentou"
É impressionante, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores!
A Aids, nos primeiros registros, recebeu a co-

notação de doença restrita a segmentos estigmatizados, como homossexuais, drogados e profissíonais
do sexo. Pode até ter merecido tal enfoque, naquela
fase inicial. Mas, hoje, 20 anos depois, os fatos
apontam para uma realidade diferente - Um desafio
para toda a humanidade, como frisa o articulista.
"Um dos mais significativos desafios do HIV!Aids durante a segunda década da epidemia é a necessidade de reduzir a vulnerabilidade das mulheres ao vírus; embora a doença tenha sido considerada, no
passado, uma doença de grupos de 'alto risco' é
agora reconhecida como uma grave ameaça às mu-

lheres sexualmente ativas, inclusive aquelas que são
monogâmicas". E explica a razão médica dessa vulnerabilidade particular: "a biologia tem um papel importante na elevada suscetibilidade das mulheres ao
HIV. De fato, a transmissão sexual do vírus é pelo
menos quatro vezes mais eficaz dos homens para

as mulheres do que de mulheres para homens".
Existe, segundo o Professor Pinotti, muito a ser
feito.
Para começar, o Governo precisa parar de produzir cálculos e relatórios enganosos, na vã tentativa
de "diminuir" a extensão do problema, o que se configura uma prática ilusionista, denunciada logo no título de artigo, uma forma "fácil" de curar o mal que
aterroriza as gerações contemporâneas. Um passo
indispensável, nesse rumo. -seria reduzir às suas

reais proporções o efeito do chamado "coquetel de
drogas" ministrado às pessoas infectadas pelo HIV,
tratamento a cuja eficácia vêm sendo atribuídos todos os êxitos obtidos na luta contra a doença. No
fundo, vemos a propaganda das autoridades e da indústria farmacêutica internacional, que ali obtém um
fabuloso faturamento em todo o mundo, na casa dos
bilhões de dólares, uma distorção que acaba prejudi-
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cando o verdadeiro enloque da luta: a prevenção,
que ainda é a única forma de combater-se a expansão de qualquer epidemia.
Essa prevenção deve ser le~a dentro de um contexto mais amplo, o da saúde da mulher, do atendimento às suas peculiaridades biológicas e hormonais,
que potencializam os riscos de contágio quando portadoras de males tidos como rotineiros e de fácil combate ambulatorial, tais como infecções gen~ais, corrimentos ou feridas no colo uterino. Essas têm de 5 a 1Ovezes mais probabilidades de comrair o HIV-- um risco
que já era praticamente incontrolável e que se agravou, com a desativação do1 PAISM - Programa de
Atenção Integral à Saúde da Mulher, que se voltava
para as usuárias do Sistema Único de Saúde, mulheres hoje desprovidas de assistência ginecológica sistemática e, portanto, mais expostas e mais suscetíveis à
contaminação pela Aids. A conseqüência dessa at~ude
insensata está na elevação do número de casos pos~i
vos e, portanto, dos índices de mortalidade, principalmente nas classes menos abastadas da população feminina do BrasiL
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é minha
preocupação constante o registro dos grandes problemas que afligem a sociedade brasileira nesta virada de milênio. Busco valer-me de todas as forças
e de todos os recursos disponíveis no âmbito político

e parlamentar, para denunciar, alertar, cobrar dos
governantes e responsáveis pela mídia maior atenção ao grandes dramas nacionais. ·E, preocupado
com o julgamento das futuras gerações, proponho,
sempre, inserir nos anais do Congresso Nacional as
legítimas manifestações da mais acesa responsabilidade que nos são propiciadas - como este artigo
que abordo, cuja transcrição integral venho pedir à
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pública, chama a atenção para um lado que considero terrível: a empulhação, o engodo que se faz dos
remédios, por meio de multinacionais, tentando enganar a opinião pública. Faz bem V. Ex" em trazer
este assunto, que não é agradável e, por ser técnico,
talvez não alcance a repercussão que merecia uma ressonãncia na Imprensa, mas nem por isso
deixa de mostrar o verdadeiro sentido de uma doença terrível como a Aids. E é bom porque V. Exª. acaba com certas e determinadas pessoas que são fachadas de catedral e fundos de bordeL Por isso
mesmo, V. Exª, neste seu registro, não está só.
Amanhã, quando alguém procurar nos arquivos do
Senado, esta pesquisa, encontrará o brado de V.
Ex", ao qual peço que me faça juntar à sua voz.
Meus cumprimentos, Senador.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Agradeço o oportuno aparte de V. Ex", Senador Bernardo
Cabral, confirmando a prioridade do tema que hoje
abordo, nesta sessão do Senado FederaL O combate à Aids merece, de lato, a atenção de todos os homens públicos o Brasil, por ser uma terrível doença
que hoje assola toda a humanidade e que tem o
nosso país como um de seus principais campos de

expansão, de maneira vertiginosa. Os dados são
verdadeiramente assustadores, embora as estatísticas escondam a realidade do quadro, omitindo ou
minorando casos já praticamente comprovados.
Reiterando a informação do Deputado José Aristodemo Pinotti, no oportuno artigo publicado em vários
periódicos da imprensa nacional, temos, no Brasil, cer-

Mesa, em anexo ao discurso que ora finalizo.

ca de setecentas mil pessoas contaminadas pelo vírus
da Aids, homens e mulheres, embora as estatísticas
oficiais apresentem apenas trezentos mil casos, conforme o relato do Delegado brasileiro à Conferência de
Genebra, recentemente realizada, sobre esse assunto.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Concedo o aparte ao Senador Bernardo Cabral, com
muito prazer.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Senador
Nabor Júnior, V. Ex" ecoa uma denúncia gravíssima,

A sociedade está cobrando uma atenção redobrada das autoridades sanitárias, sobretudo no que
toca às medidas preventivas. Temos verificado, Senador Bernardo Cabral, que aquela campanha que se fazia por meio dos veículos de divulgação, prevenindo a
população sobre os riscos decorrentes da fatta de cautela quanto à contaminação pelo vírus HIV, deixou de

porque formulada por um médico conceituado como

o Dr. José Aristodemo Pinotti, e sobretudo porque
ele é integrante do Congresso Nacional, como Deputado Federal por São Paulo. Devo dizer-lhe que conheço o Dr. José Aristodemo Pinotti há muitos anos
e, como médico, jamais vi um trabalho em que ele
tropeçasse na razão para confundir a verdade. Ao
ecoar essa denúncia, V. Ex", com a sua responsabilidade de ex-Governador de Estado, Senador da Re-

------- ·--------------

ser veiculada pela imprensa. Com isso, os casos estão

se avolumando e resultam em aumento no número de
óbitos, conforme registres relatados e cert~icados pelos cartórios de todo o País.

É, portanto, um problema sério. Talvez seja,
até mesmo, uma ousadia minha, o trazer tal assunto
para a tribuna do Senado Federal - mas penso que
temos obrigação de chamar as atenções gerais,
principalmente das nossas autoridades sanitárias,
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para a gravidade desse problema. Não podemos
c:;ontinuar nessa triste competição com os países da
Africa, cujos índices ainda são maiores que os nossos. Sempre existe, todavia, o risco de o Brasil, a
qualquer momento, igualar ou até mesmo ultrapassar as estatísticas dos países africanos.

Concluo, Sr. Presidente, enfatizando a certeza
de, ao levantar esse debate, cumprir o dever de dar
ressonância e convicção à marcante presença de

grandes homens públicos, como o Deputado José
Aristodemo Pinotti, na defesa da saúde da população, particularmente das mulheres pobres, vítimas
maiores da insensibilidade e da insensatez que tanto
atormentam nossa sociedade.
Peço, por fim, a V. Ex", que autorize a total
transcrição do artigo do Deputado José Aristodemo
Pinotti nos anais do Senado Federal, como parte integrante do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
Opinião
UMA FORMA FÁCIL DE CURAR AIOS

José Aristodemo Pinotti
É fácil reduzir o número de soropositivos por cálculos aproxi~
matívos mas, é falacioso e danoso fazê-lo quando esses cálculos
fogem da realidade. Foi o que ocorreu no documento "AIOS in Brasil", apresentado na 12' Conferência Mundial de AJDS, em Genebra
e amplamente noticiado pela imprensa. Na própria Rede Sentinela
do Ministério da Saúde, as incidências variam de 1,7 a 4%. Em várias pesquisas publicadas, a incidência em maternidades e banoos
de sangue nunca foi inferior a 1%. Se nossa população adulta (16 a
49 anos) oontém aproximadamente 70 milhÕeS de pessoas, podemos calcular que, mesmo no percentual mais oonservador (1%), o
número de soropositivos seria em tomo de 700 mil, e mmca 300 mil,
como "deseja" o documento. Além disso, as infoiTI18ções passam a
falsa impressão de que o responsável por esta queda (falaciosa) da
incidência é o ·coquetel• de drogas.
O problema de documentos como este é que - objetivando
propaganda polftica para o governo e comercial para a Indústria
Farmacêutica Internacional, que está arrecadando bilhões de dólares com o coquetel - acabam minimizando o processo de prevenção, que é ainda a única fo1111a de se combater a doença qu.e,
ao contrário do que infonna o Ministério da Saúde, vem crescendo no Brasil, particularmente em mulheres, o que é da maior
gravidade.
Quando assumi a Secretaria de Estado da Saúde em
1987. tínhamos, em São Pauto, um caso de AIOS em mulher para
cada cinqUenta homens com a doença. Hoje, há um caso em mulher para cada dois homens. Em nenhum outro estamento a inci·
dência da AIOS aumentou tanto quanto no das mulheres (25 vezes mais em relação aos homens). Recentemente, a Prefeitura
de São Paulo, mais uma vez, trouxe aos jamais uma notícia aparentemente alvissareira: as mortes por AIOS caíram pela primeira
vez. em São Pauto, nos anos de 1995 e 1996, devido ao uso do
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coquetel (que é uma grande aquisição mas, apenas prolonga a
vida). Entretanto, no mesmo período, as mulheres, particularmente as mais pobres, tiveram um aumento de 50,3% nas mortes, por
essa doença e a incidência global de infectado por HIV aumentou. A pequena diminuição da mortalidade se deve a melhoras
técnicas no tratamento, acessível a pessoas de maior posse e especialmente a homens.
Um- mais significativos desafios do HIV/AIOS durante a
Segunda década da epidemia é a necessidade de reduzir a vulnerabilidade- mulheres ao vírus. Embora o HIV/AIOS tenha sido no
passado, considerado como uma doença dos homossexuais, usuários de drogas, profissionais do sexo e outros grupos de •atto risco•.
é agora reconhecida como uma grave ameaça às mulheres sexualmente ativas, indusive aquelas que são monogâmicas.

A biologia tem um papel importante na elevada susceptibilidade das mulheres ao HIV. De fato, a transmissão sexual do vírus é pelo menos quatro vezes mais eficaz dos homens para mulheres do que de mulheres para homens.
A análise sociológica demonstra que o desequilíbrio de força
entre homens e miAleres agrava sensivelmente a vulnerabilidade
das mulheres. Apesar delas terem mais facilidade de contrair a
doença no ato sexual do que o homem. em geral, é ele - - da
cultura de dominação -que escolhe lugar, hora e rondições para o
ato sexual, e em 86o/o dos casos no Brasil, segundo pesquisa recente da BENFAM, o pratica sem qualquer proteção. Sabemos também que as mulheres com infecções genitais baixas, corrimento ou
feridas no coto uterino, têm de 5 a 1o vezes mais probabilidade de
contrair o HIV. Com a desativação do PAISM (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher) no Brasl inteiro, as mulheres, particulannente as usuárias do Sistema Públia:> de Saúde, ficaram na
sua maioria sem assistência ginecológica. tomando-se muito mais
susceptíveis à contaminação pela doença. Resultado: sobe o número de casos e, oonseqOentemente, a mortalidade por AIOS nas mulheres de classes mais baixas.

O problema é tão grave, que instituições internacionais têm
alertado que se os países, particutarmente os menos desenvolvidos, não tomarem os cuidados necessários, principalmente com as
mulheres e especialmente com as mais carentes, após o ano 2000,
haverá uma verdadeira epidemia com enorme número de mortes.
Como se pode perceber, há muito mais coisas que o governo deve fazer do que cálcufos enganosos para •diminuir" a doença.
No Brasil, hoje, temos uma incidência considerada afta e
com nítida tendência de crescimento. Em recente pesquisa no Hospital Pérola Byington, em mulheres assintomáticas, o teste para HIV
foi positivo em 1 ,2% dos casos. Se não forem tomadas medidas de
prevenção relevantes e imediatas estaremos dentro de poucos
anos, junto com países africanos, no grupo de attíssima inddêncla e
sofreremos as tragédias que disso, seguramente, decorrerão. Nunca é demais relembrar que AIOS já é a primeira causa de morte em
muhefes entre 20 e 34 anos no Município de São Paulo.
HIV/AIOS é um problema sélio que não será resolvido com
cálculos falaciosos em véspera de eleições. Será necessário muito trabalho, seriedade, conhecimentos e um sistema de saúde es·
truturado para obtennos resultados concretos no combate dessa
terrível doença

José Aristodemo Pinotti. 63. Deputado Federal~ PSBISP.
Professor Titular de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de
Medicina da USP, ex-Secretário de Saúde, ex-Secretário de Educação de São Paulo e ex-AeitOJ da UNICAMP.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A solicitação de V. Ex" será atendida na forma regimental.
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Concedo a palavra ao Sr. Senador Djalma Bessa por 20 minutos.
O SR. OJALMA BESSA (PFL- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o cacau associa-se de imediato ao sul
da Bahia na mente dos brasileiros. A imensa importância económica desse produto agrícola para a região, desde a segunda metade do século passado,
marcou fortemente o seu cenário sóci<H:uttural, que
foi artisticamente imortalizado em alguns romances
de Jorge Amado. Até há bem pouco tempo, a exploração do cacau mantinha inabalada sua rentabilidade e sua supremacia entre as atividades económicas
de uma área de 56 mil hectares quadrados, abrangendo as subáreas denominadas Cacaueira, Baixo
Sul e Extremo Sul da Bahia.
No final dos anos 70, o cacau e seus derivados
representavam 76% do valor das exportações do
Estado da Bahia. Em 1995, apesar da área plantada
manter-se elevada, em torno dos 600 mil hectares, a
importância relativa do produto nas exportações
baianas decresceu para apenas 6%. Outra comparação expressiva é a que se refere à participação do
cacau e derivados na arrecadação do ICMS no Estado: correspondia a 22,6% do total arrecadado, caindo para tão-somente 1% em 1995.
A evolução do · comércio internacional afetou
negativamente, desde o final do século passado, a
economia cacaueira. O aumento da produção de
países asiáticos e africanos resultou em uma significativa baixa de preços. A· diminuição das chuvas,
nos últimos anos, prejudicou também o desempenho
normal das nossas plantações. As conseqüências
dos citados fatores, no entanto, não podem ser comparadas aos efeitos devastadores da praga conhecida como vassoura-de-bruxa que assola a área produtora desde 1989.
Originária da Amazônia, onde o cacaueiro é árvore nativa, a vassoura-de-bruxa é causada por um
fungo de nome científico Crinipellis perniciosa. A
contaminação pelo fungo era temida, de há muito,
pelos plantadores de cacau do sul da Bahia, bem
como pelos técnicos que analisaram essa possibilidade. A realidade dos fatos suplantou as piores previsões, pois a doença detéctada no Estado em 1989
encontrou condições extremamente favoráveis para
a sua propagação, tanto biológicas e climáticas
quanto cutturais e tecnológicas, uma vez que os
agricuttores e técnicos dos órgãos governamentais
encontravam-se totalmente despreparados para
combatê-la. A contaminação atualmente atinge 90%
da área plantada, em graus variados de intensidade,
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que podem levar à considerável diminuição da produtividade e até mesmo à impossibilidade de aproveitamento e de recuperação das plantações.
Os resultados para a economia regional, como
era de se esperar, foram catastróficos. A produção
baiana caiu em mais da metade. De 355 mil toneladas na safra de 89/90 para 156 mil na de 96/97, fazendo o Brasil declinar da posição histórica de segundo maior produtor do mundo. Os prejuízos no período considerado foram estimados em valor superior a US$1 bilhão. Os cacauicultores viram-se na
impossibilidade de quitar suas dívidas em empréstimos bancários, generalizando-se a inadimplência.
Dezenas de fábricas processadoras de cacau cessaram suas atividades, enquanto aquelas que continuaram funcionando precisaram recorrer à importação do fruto. A crise do cacau resuttou, assim, no
desemprego de 250 mil pessoas.
.Fazia-se necessário reagir a essas condições
adversas, possibilitando que a área cacaueira da Bahia, que compreende 74 municípios e abriga uma
popul&ç.ão de dois milhões de habitantes, retomasse
o caminho do desenvolvimento económico. A compreensão da crise do setor evoluiu no sentido de indicar a necessidade de um amplo programa de estímulo e apoio à cacauicultura. É criado, enfim, em
1995, o Programa de Recuperação da Lavoura Caucaueira Baiana, fruto da vontade comum do Governo
do Estado da Bahia e do Governo Federal, tendo
como principais órgãos· executores a Secretaria de
Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado
da Bahia e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira- Ceplac.
Em sua primeira fase, o Programa contava
com um crédito de R$340 milhões a ser disponibilizado aos produtores de cacau. Sua estratégia de
ação baseava-se na convivência das lavouras com a
vassoura-de-bruxa, em níveis de contaminação controlados, uma vez que a tecnologia então disponível
não permitia que se programasse a erradicação da
doença. Por problemas relativos à capacidade de
pagamento ou fatta de garantias, o financiamento
deixou de atender a grande parcela dos cacauicultores interessados. De qualquer modo, foram efetivamente liberados R$120 milhões, possibilttando um
bom início ao processo de recuperação da capacidade produtiva das plantações.
A concepção do Programa viria, entretanto, a
mudai substancialmente, a partir da avaliação dos
resuttados da primeira fase e de um novo e auspicioso fator. técnicos da Ceplac desenvolveram variedades de elevada resistência à cOntaminação pela vas-
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soura-de-bruxa. A Ceplac propõe então, juntamente
com o Governo do Estado da Bahia, um novo modelo para a segunda fase do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. Essa nova fase
pode considerar-se iniciada com a edição da Resolução nº 2.947 do Banco Central, em 8 de maio do
corrente ano, parcialmente mod~icada pela Resolução Bacen nº 2.513, de 17 de junho. Nessa úttima
resolução está prevista a concessão de financiamento aos produtores em um montante de R$200 milhões,
nos anos de 1998 a 2000, podendo ser complementados posteriormente por mais R$152 milhões, de
acordo com os resuttados obtidos. Os recursos provêm em 25% do Fundo Consmucional de Financiamento do Nordeste, 15% do Tesouro Nacional e
60% do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, cabendo ao Governo do Estado da
Bahia prestar garantias à operação no âmbito do
programa em até 12% sobre a totalidade dos recursos alocados. A recontratação do empréstimo será
feita agora em duas etapas, sendo recomendada a
adoção do princípio da garantia evolutiva que permite que as benfeitorias sejam incorporadas ao valor
do imóvel. Há uma carência de dois anos, para início

do reembolso, sendo os juros subsidiados em d~e
rentes percentuais para mini, pequenos, médios e
grandes produtores.
Efetivamente, a recuperação da lavoura na primeira etapa do Plano, estava se processando com
uma certa apreensão, tanto pela exigência de documentos, não se levando em cónsideração a compreensível inadimplência dos produtores, quanto
pela demora na liberação dos recursos.
Assim, cabe ressaltar, como indicador favorável ao programa capaz de corrigir o problema mencionado, que os financiamentos a produtores de cacau tiveram, em julho passado, os seus encargos financeiros reduzidos da TJLP mais 6% ao ano, para
TUP mais 4% ao ano, na segunda etapa do Plano.
Já o Baneb, como repassador dos recursos do Banco do Nordeste, agente do FNE, deverá ampliar sua
margem de rebate automático, geralmente em tomo
de 20% a 22% sobre a dívida, para até 30%, reduzindo o impacto dos juros anuais de 4% para cerca
de 2,6%, apenas.
As práticas cutturais priorizadas para a concessão de empréstimos são a enxertia das variedades
resistentes e o adensamento das plantações. As novas variedades ou clones obtidos pela Ceplac não
apenas apresentam atta resistência à doença, como
se tomam produtivas em apenas quatro anos, metade do tempo normal, ao serem enxertadas sobre cacaueiros antigos. Além disso, resuttam em árvores
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menores, mais· apropriadas para adensamento: as
plantações tradicionais costumam ter de 600 a 700
cacaueiros por hectare, propondo-se o programa a
recompor os stands com uma população de pelo
menos 1.100 árvores por hectare.
Para renovar metade dos 600 mil hectares do
cuttivo de cacau, como se propõe o Programa, o Governo da Bahia, a Ceplac e a Cooperativa de Crédito
Rural Grapiúna estão investindo R$2,9 milhões em
uma biofábrica que .vai produzir mudas de cacau
das variedades resistentes. A produção alcançará a
marca de milhares por dia, que serão vendidas por
preços bastantes acessíveis aos plantadores.
Devemos concluir que o objetivo visado pelo
Programa de Recuperação não é apenas o de combater a doença vassoura-de-bruxa - o que já não é
pouco-, mas inclui o aumento significativo da produtividade das lavouras de cacau. O rendimento médio
das plantações hoje em dia é de 300 quilos por hectare, um índice baixo para os padrões internacionais,
em parte devido à idade elevada dos cacaueiros
baianos. É possível, com as novas práticas, elevar o
rendimento para 1500 a 2000 quilos por hectare.
Também a maneira tradicional de gerenciamento
das lavouras de cacau deve ser mudada, tendo em
vista as exigências de competitividade da economia
globalizada. Com esse intuito, a Ceplac está desenvolvendo um programa para a d~usão de formas
mais '!'odemas e eficazes de administração rural.
E previsto, nessa segunda etapa, ·pelos Ministérios da Agricultura, Fazenda e Planejamento, onde
se assegura produtividade em níveis de competição,
aumentar a produção para 450 mil toneladas/ano em
2004, sendo mais da metade, 67%, para exportação,
!aturando quase 500 milhões e gerando 11 o mil empregos diretos e 55 mil indiretos.
Com a implementação das medidas previstas,
o Estado da Bahia não apenas vai retomar seus patamares anteriores de produção, como estima-se
que deva uttrapassá-los, fazendo com que a produção baiana, que responde por 80%, atinja também o
marco inédito de 450 mil toneladas anuais dentro de
quatro anos. A essa nova realidade da lavoura cacaueira baiana, que começa a se delinear, vêm somar-se condições do mercado internacional extremamente favoráveis, em que a demanda pelo pó de
cacau aumenta persistentemente, enquanto a produção mundial apresenta tendência de declínio. O preço da tonelada, que havia caído para US$700, já alcançou US$1.700, devendo chegar aos US$2.000
até o final do ano.
Depois de adotada a enxertia com material genético resistente à vassoura, o pé de cacau precisa
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de pelo menos quatro anos para começar a produzir
rentavelmente. Dessa fonna, o ideal seria que o prazo de carência para co~r a quitação dos financiamentos também fosse a~erado, coerentemente,
de dois para quatro anos. Isso resultaria melhor adequamento às reais condições do produtor evitando
futuras dificuldades financeiras.
Além disso, o cronograma da liberação de recursos há de ser fielmente observado para cumprir o
calendário do plantio que é inexorável, não pode esperar, sob pena de haver expressivas perdas.
Mesmo com as excelentes perspectivas para o
soerguimento da economia cacaueira no sul da Bahia,
devemos considerar que a região já não pode permanecer dependente de uma monocu~ura. É importante
a diversfficação das lavouras e tal aspecto não foi esquecido no Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, que prevê, e já vem implementando, o
apoio ao cu~ivo da seringueira, do dendê, da pupunha,
do café e da banana, além do estímulo à pecuária de
leite, com recursos oriundos do Banco do Nordeste do
Brasil e do Programa Nacional de AgricuHura Familiar
- PRONAF. Não convém, entretanto, descuidar da
proteção à vegetação nativa, que tão bem se compatibilizou com o cuHivo do cacau.
É muito justo que a União se empenhe decididamente no apoio à recuperação e modernização da
lavoura cacaueira da Bahia, que por tantos anos
contribuiu para o aumento das riquezas do País,
com um peso considerável em nossa pauta de exportações. O cacauicultor baiano confia na liderança
do Senador Antônio Carlos e está certo de que o
Governo Federal continuará atento às necessidades
da lavoura do cacau. Com essa garantia, a economia da região se reerguerá, haverá o incremento da
produção e dos empregos, trazendo a prosperidade
e o bem-estar tão merecidos por aquela boa gente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Leonel Paiva (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcántara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DumA (BiocoiPT- SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando
esta Casa estava debatendo a emenda da reeleição
no ano passado, vários Senadores, inclusive Senadores da base governista que votaram à favor da
emenda à reeleição, fizeram questão de registrar um
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certo receio e ponderações com o que poderia vir
acontecer na democracia brasileira, a partir do momento em que se instituía o princípio da reeleição
sem desincompatibilização, na medida em que há
uma tradição, uma péssima tradição, diga-se de passagem, no Brasil, da utilização da máquina pública.
que já era flagrante quando não havia a reeleição,
mas que poderia se agravar quando o próprio detentor do mandato era candidato. Alertava-se inclusive
que, do ponto de vista da eleição nacional para Presidente da República, existiam até instrumentos
mais eficazes de fiscalização - uma imprensa livre,
uma sociedade civil razoavelmente organizada. Mas
como ficaria a situação em alguns Estados da Federação, em alguns Municípios, onde há um controle
quase que absoluto dos meios de comunicação e
um nível de organização da sociedade ainda incipiente? Deve-se ainda levar em consideração que a
própria legislação eleitoral, tanto a que já era tradicional do Brasil quanto a que aprovamos para estas
eleições, não tinha instrumentos eficazes para vedar
a utilização da máquina pública nas eleições.
Com relação às eleições nacionais, já existe uma
série de ações por parte da Oposição, mas este não é
o objetivo do meu pronunciamento. Quero tratar da situação de Sergipe; no entanto, não posso deixar de fazer um comentário a respeito de uma declaração do
Presidente da República, quando chamou a Oposição
de dedo-duro, por causa de uma ação contra o Ministro José Serra, que acabou levando uma muHa. Sinceramente, não sei o que passa pela cabeça do· Presidente da República. O que Sua Excelência quer? Que
não haja mais Oposição? Somos tão minoritários no
Congresso Nacional! Já há toda uma "santa" aliança
em tomo do seu Governo e da sua candidaíura, e, entretanto, Sua Excelência não quer que a Oposição tenha nem mesmo o direito de se utilizar dos instrumentos legais para inibir a ação da máquina! Se ela assim
o faz, é dedo-duro?
O Presidente fez um check up recentemente e
felizmente o seu estado físico é bom, graças a Deus,
mas a sua cabeça, do ponto de vista político, não está
muito boa, pelo menos em relação a esse episódio, o
que se toma mais flagrante desde o momento em que
se conhece a trajetória política do Presidente da República, que se forjou na Oposição, com o combate ao
autoritarismo, a defesa do Estado de Direito, etc.
Feito esse comentário sobre a eleição nacional,
eu gostaria de falar acerca da eleição no meu Estado,
onde o Dr! Albano Franco, Governador, também é
candidato à reeleição. Durante três anos, ele fez um
governo absolutamente inepto. Os índices de aceitação do seu governo eram baixíssimos até ocorrer um
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fato que provocou uma virada no quadro politico sergipano, pelo menos do ponto de vista de marketing:
a venda da empresa estatal de energia elétrica, vendida por pouco mais de R$600 milhões. Depois de descontados os adiantamentos do BNDES e pagas algumas dívidas que o Estado tinha com a Caixa Econõmica e com o próprio BNDES, o Governador ficou com
R$380 milhões livres para investir.
Albano Franco foi um dos governadores que se
insurgiu contra aquela resolução aprovada pelo Senado, no sentido de que os governadores· deveriam
aplicar 50% dos recursos adquiridos com a privatização de suas empresas estat11is no abatimento da dívida. Lembro também que o próprio Senador Albano
Franco -em mais uma demonstração de que o discurso que o Governo faz, tanto no âmbito federal
quanto estadual, de que quem critica o Programa de
Governo que vem sendo implantado e como vêm
sendo feitas as privatizações é um derrotado da eleição, porque esse programa foi referendado pela população -, no caso específico da Energipe, o então
candidato, no segundo turno da eleição, encaminhou
uma carta a cada empregado da Energipe, assumindo claramente o compromisso de que não privatizaria aquela empresa; dizia (inclusive já tive oportunidade de ler essa carta aqui no Senado, quando se
estava votando aquela resolução dos acordos glo-

bais dos Estados) que não estava incluído no Programa de Governo do Presidente da República a privatização de empresas de energia elétrica, o que esta\la incluída era a possibilidade de a iniciativa privada vir a investir em hídrelétricas, o que era absolutamente natural e bem-vindo. Dizia, também, que a
Energipe tinha uma função social que não poderia
ser desempenhada por uma empresa privada.
Passada a eleição, a Energipe foi vendida. Éramos contra tal medida, mas, a partir do momento em

que foi vendida, poder-se-ia, pelo menos, fazer boa
utilização do dinheiro. Com R$380 milhões, um Estado como Sergipe, poderia desenvolver um grande
programa de financiamento de subsídio a micro, pequena e média empresas para gerar empregos ou
investir na infra-estrutura do Estado, mas optou-se
por estabelecer um processo de cooptação de lideranças, de prefe~os, ele~os. inclusive, pela Oposição. Esse processo culminou com a cooptação daquele que foi, durante trinta anos, o principal adversário e inimigo do Dr. Albano Franco e nosso candidato a governador, o Dr. Jackson Barreto. Fazendo
um parênteses a respeito da relação Albano e Jackson; há cinco meses, em fevereiro, o Dr. Jackson
Barreto, então líder da Oposição, deu uma entrevista
ao Jornal Sinforme, de Sergipe, onde acusava o
Governador e a Primeira-Dama de estarem fazendo
um Caixa 2 com o dinheiro da Energipe, para ganhar
as eleições. A partir dessa entrevista, o Dr. Albano

Franco e sua esposa processaram o Dr. Jackson
Barreto, dizendo que ele era irresponsável, que só
pensava em fazer política para destruir as pessoas,
com xingamentos, com ataques pessoais etc. Agora,
estão juntos. E, até agora, eles não responderam a
uma pergunta: afinal de contas, quem estava com a
razão? Jackson Barreto, que acusava Albano Franco de fazer caixa 2 com a venda da Energipe, ou Albano Franco, que, ao processar Jackson Barreto, dizia que ele era um político irresponsável que só pensava em atacar as pessoas? Eu, particularmente,
acho que os dois têm razão.
Volto à questão do uso da máquina. A legislação eleitoral que votamos no Senado estabelece o
dia 30 de junho como prazo máximo para assinatura dos convênios de repasse de recursos, tanto da
União para os Estados quanto dos Estados para os
Municípios. Portanto, os convênios teriam que ser
publicados nos diários oficiais até o dia 1 de julho.
Em Sergipe, não aconteceu assim. Lá, o Diário Oficial ficou dez dias sem ser publicado. Tivemos, inclusive, a preocupação de consultar formalmente a
gráfica oficial do Estado sobre os dias em que houve publicação do Diário Oficial entre 25 de junho e o
dia 7 de julho. E a resposta oficial foi de que não
houve publicação. Somente no dia 7 de julho o Diário Oficial foi publicado, contendo uma série de convênios com os municípios. Entramos com uma
ação, com um pedido de liminar, para suspensão
daqueles convênios. E o que aconteceu? Por que
houve o atraso de uma semana? Ora, o prazo para
registro de candidaturas foi até o dia 5 de julho. Naquele período ainda não estavam definidas as coligações para as eleições, não havia a definição de
candidaturas, o apoiamento de prefe~os e era necessário que, ao estabelecer o processo de convênio e repasse de recursos para os Municípios, num
processo claro de barganha com os prefeitos, o Governador tivesse a garantia consolidada do registro
das candidaturas, das coligações oficializadas, dos
apoiamentos e das distribuições de apoio - o Prefeito A apóia o candidato B; o Prefeito C apóia o
candidato D, e assim por diante.
Estamos contestando na Justiça esses convênios. E o Governador está dizendo que nós somos
contra as obras nos Municípios. Ora, se o Governador
quer fazer as obras - e esses convênios totalizam
R$48 milhões -. ele pode muito bem fazê-las. Somos
plenamente a favor de que ele faça as obras nos Municípios. Mas ele não precisa estabelecer convênios
para repassar o dinheiro para as prefe~ras, até porque sabemos que, quanto mais atravessadores há
nesse processo de destinação de verbas públicas,
mais caras ficam as obras. Então, se o interesse fosse
realmente fazer as obras nos Municípios, o Governador poderia fazê-las perfe~mente, sem se chocar com
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a legislação eleitoral e sem necessidade do processo de barganha com os prefettos.
Um outro fato notório da utilização da máquina
pública no meu Estado é um projeto chamado Viva
Mulher, desenvolvido pela Secretaria de Saúde. São
ferras visitas aos Municípios, com barracas, médicos,
dentistas, trabalhadores da área de saúde de modo
geral, que atendem às mulheres, dão orientações,
fazem alguns exames. Mas o Viva Mulher virou Viva
Albano, porque todos os servidores têm que trabalhar com a camisa de Albano. E parece até que o Dr.
Albano Franco agora virou médico, pois ele está
sempre lá desenvolvendo seu trabalho.
Em Sergipe a situação é de total sentimento de
impunidade em relação ao uso da máquina pública não sei se isso acontece em decorrência de o Presidente do TRE ser primo em primeiro grau do Governador. A situação é tal que o Dr. Gilton Garcia, que
era Secretário de Segurança Pública do Governo e
se desincompatibilizou para ser candidato a Deputado, acabou desistindo da candidatura, assumiu a
chefia da Casa Civil e, em entrevista a um jornal, declarou que sua principal função era coordenar a
campanha de Albano Franco à reeleição. Um fato
como esse só pode acontecer em decorrência do
absoluto sentimento de impunidade que grassa hoje
no meu Estado em relação à utilização da máquina
pública. Sem falar da ação dos meios de comunicação, já que o Dr. Albano Franco é dono da TV Sergipe, afiliada da Rede Globo no Estado.
Entramos com uma ação contra a televisão,
para que seja multada, porque o Dr. Albano, na última sexta-feira, fez um grande comício de lançamento da campanha, na principal avenida da cidade,
com um show da Banda Mel, e a sua emissora de
televisão divulgou, por uma semana, em todos os
jamais, em bloco especial, o show, que aconteceria
na Avenida Barão de Maruim, sem contar as inserções de propaganda, tudo isso sem logicamente dizer que era um comício. Quem conhece a região
nordestina e sabe a penetração que essas bandas
têm na Bahia e em Sergipe deve imaginar a multidão
que acorreu ao show - não ao comício. Enfim, essa
é a situação que estamos enfrentando em Sergipe.
Apesar disso, mesmo nas pesquisas chamadas "não me comprometam· - aquelas que dão uma
margem de erro de 5% e um número de indecisos
de 30%, e que, portanto, qualquer que seja o resultado da eleição, garantem a credibilidade do instituto
de pesquisa- o nosso candidato, Antonio Carlos Valadares, está com 23% das intenções de voto, em
empate técnico com os dois primeiros colocados, o
Dr. Albano, que tem 28%, e João Alves, com 26%.
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Uma realidade nós podemos antecipar. as eleições em Sergipe, apesar da utilização da máquina pública, deverão ter segundo turno. Sabemos, inclusive,
que o Dr. Albano quer estabelecer uma polarização artfficial com o Sr. João Alves, do PFL, porque ele sabe
que, num possível segundo turno, é mais fácil derrotálo, pois a rejeição de João Alves é infinttamente maior
que a do Senador Valadares. Apesar de todos esses
fatos, estamos enfrentando esse estado de coisas.
E não é apenas a oposição que está fazendo referência a casos como este. No final do primeiro semestre, o Senador Ronaldo Cunha Uma fez um relato
do que aconteceu nas convenções de seu Partido, na
Paraíba. Acredtto que esses fatos deverão servir de
alerta ao Congresso Nacional, deverão servir para que
vottemos a discutir a questão da reeleição. Se não se
decidir pelo fim da reeleição, que, pelo menos, se introduza a desincompatibilização ou outros instrumentos
mais efetivos de controle da máquina pública. A continuar assim, as palavras que foram proferidas aqui, se
não me engano, pelo Senador Esperidião Amin, de
que poderíamos estar caminhando para uma "feudalização" da politica brasileira, poderão se transformar
em realidade, e tenho certeza que esse não é o futuro
que queremos para a democracia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (BiocoiPT- AG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer um
breve registro da viagem que fiZ aos Estados Unidos,
juntamente com o candidato ao Governo do Estado do
Acre, o Engenheiro Florestal Jorge Viana, no dia 29 do
corrente. Fomos ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento e tivemos a oportunidade de nos reunir com o
Presidente daquela instttuição, Dr. Enrique lglesias.
Nessa audiência, tratamos de questões ligadas
ao desenvolvimento económico e social do Estado do
Acre. Provamos ao Presidente do Banco lnteramericano de Desenvolvimento que todas as críticas ferras por
Chico Mendes, há mais de dez anos, quando esteve
nos Estados Unidos, eram procedentes. Chico Mendes
alertou as agências muttilaterais para o fato de que se
o desenvolvimento que estava sendo financiado para a
Amazônia não considerasse o respetto às populações
tradicionais de seringueiros, índios, caboclos e ribeirinhos, se não houvesse um projeto de desenvolvimento
que contemplasse a preservação do meio ambiente,
ao invés de desenvolver a região, poderiam estar patrocinando um imenso prejuízo.
Há dez anos, quando o Dr. lglesias assumiu a
Presidência do Banco, teve que dar explicações ao
Congresso americano várias vezes. em função das
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·críticas feitas pelo movimento ambientalista tanto
brasileiro quanto internacional - mais particularmente pelo líder seringueiro Chico Mendes.
Com alegria, posso dizer que muijas das críticas
foram assimiladas. Hoje, qualquer programa de desenvolvimento considera a participação das populações locais, o que se pode verificar nas ações do próprio Banco
Mundial, a partir de críticas feMs pelo movimento ambientalista e por pessoas ligadas à comunidade científica Esses programas buscam considerar a ação da sociedade civil organizada, dos pesquisadores, enfim, dos
segmentos que podem dar uma contribuição efetiva
para que as ações não sejam de cima para baixo, trazendo sérios prejuízos à população.
Durante essa audiência, ao registrarmos esses
fatos, também tivemos a oportunidade de dizer que
a luta de Chico Mendes propiciou uma grande vitória
na Amazônia; primeiro foi a vitória de se formar uma
opinião pública favorável ao desenvolvimento sustentável. A idéia de desenvolver economicamente a
Amazônia, preservando as florestas, a sua biodiversidade, mantendo alguns dos seus ecossistemas,
respeitando os saberes das populações tradicionais,
fazendo com que os programas de infra-estrutura
fossem associados a um ousado programa de desenvolvimento econômlco e social, com preocupações
socioambientais, foi uma vitória de Chico Mendes
que seus assassinos não conseguiram destruir
quando o assassinaram.

Hoje, toda a Amazônia, do Governo mais conservador ao mais progressista, como é o atual Governador do Estado do Amapá, João Alberto Capiberibe, defende o desenvolvimento sustentáveL
Dissemos ao Presidente do Banco lnteramericano que essa batalha o Brasil ganhou, graças a
Deus! É a luta daqueles que dentro e fora do País
souberam empenhar-se na busca de uma qualidade
de vida tanto presente quanto futura. No entanto,
ainda temos uma dívida muito grande com as idéias
de Chico, que este ano receberá homenagem pelo
seu trabalho. Ainda assim, será um momento de tristeza, por estarmos há dez anos sem ele.
Temos uma dívida a ser resgatada, que é a de
transformar essas idéias em ações concretas na
Amazônia. Algumas já estão ·sendo realizadas, embrionárias e pulverizadas, sem que haja uma ação
conjunta, seja por parte de governos locais, seja por
parte de algumas ações isoladas do Governo Federal. No entanto, são insuficientes, e o que o Sr. Jorge
Viana e eu quisemos mostrar ao Presidente do Banco é que, num cantinho da Amazônia, exatamente
no Estado em que Chico nasceu e morreu lutando
por esses ideais, é possível hoje, dez anos após a
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sua morte, com toda segurança, dizer: temos condições de operar um ousado programa de desenvolvimento sustentável no Estado do Acre, onde estejam
contempladas ações ligadas à infra-estrutura de estradas, de energia, enfim, de todos os meios necessários para que se tenha um programa de desenvolvimento. Mas também temos a responsabilidade, a
credibilidade e o conhecimento da realidade económica, social e ambiental do Estado do Acre para
operarmos esse programa sem que ele venha a se
transformar em prejuízo às populações tradicionais,
ao meio ambiente no Estado do Acre.
Com essa certeza, apresentamos ao Presidente do Banco a idéia de ampliarmos um antigo projeto, que foi realizado à época em que o Prefeito Jorge
Viana dirigia o Município de Rio Branco. Ele constituiu um pool de 14 prefeituras e, com a ajuda do
Banco lnteramericano de Desenvolvimento, foi feijo
um estudo que estabelecia um plano de desenvolvimento econômico e social para as Prefeituras do
Vale dos rios Acre e Purus. Nesse plano, estavam
contemplados programas de infra-estrutura e a
questão de geração de emprego e renda, enfim,
tudo o que pudesse melhorar a vida daquelas comunidades. A idéia agora é ampliarmos esse programa
não apenas para o Vale do Acre e Purus, mas para
todo o Estado do Acre, inclusive o Vale do Juruá.
Com esse programa, no período de quatro
anos, se Deus quiser e Jorge Viana for vitorioso, faremos com que naquele cantjnho da Amazônia,
onde as idéias do desenvolvimento sustentável começaram a surgir, haja uma experiência concreta
em três dimensões. Não mais uma experiência de
laboratório, mas uma experiência real, para mostrar;
mos ao Brasil e ao mundo que é possível fazer aquilo que se tem apregoado pelos quatro cantos deste
País: que a Amazônia pode desenvolver-se sem a
necessidade de devastá-la, de destruí-la.
Seria um programa da ordem de U$300 milhões,
para o qual buscaríamos parceria com o BNDES, o
Governo Federal, e contaríamos, é claro, com a participação do Governo Estadual.
Lamentavelmente, o Governo, à época em que
Jorge Viana era prefeito, não aceitou apresentar
esse projeto, que teria que ser apresentado via governo do Estado. Mas, diante da possibilidade de
termos um governo que, além da identificação com
essas lutas e com essas causas, tem um profundo
conhecimento da realidade económica e social do
Estad~ do Acre, não tenho medo de dizer que, em
quatro anos, poderemos mudar a história do Acre. É
um Estado que depende em 86% de repasses da
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União; é um Estado em que a maioria das pessoas
que têm um trabalho são vinculadas ao Poder Público; é um Estado onde a economia é praticamente
morta: o setor empresarial não conta com apoió, e o
comércio tem as suas atividades bastante prejudicadas pela limitada circulação de dinheiro, já que tudo
é comprado das demais Regiões do País, principalmente do Centro-Sul.
Com um programa dessa natureza, estaremos
dando vida à economia do nosso Estado e, de acordo
com nossas metas, poderemos contribuir para a geração de quarenta mil empregos estruturais, num período de quatro anos. Esse programa é ligado principalmerrte à área rural, onde estaria presente uma ação
ousada de modernização e diversificação da economia
extrativista. Teríamos também uma ação vottada para
os pecuaristas, porque hoje o Acre já tem uma grande
quantidade de pessoas que aluam na pecuária Com
os estudos de que dispomos sobre a atividade pecuária na Amazônia, realizados por inst~uiçôes científicas
sérias, poderemos dobrar o número do rebanho do Estado do Acre sem que seja preciso derrubar mais um
pé de mato, sem que seja preciso, a cada ano, colocar-se abaixo grande quantidade de floresta para a
criação de novas pastagens. Mas, para isso, açôes
concretas e apoio do Governo são fundamentais, a fim
de que esses produtores possam ter a sua atividade
produtiva prestigiada.
Teremos também condições de fazer com que
os pequenos agricultores disponham de uma atividade económica sustentável, tanto do ponto de vista
económico, quanto do ambiental. É doloroso vermos
os pequenos produtores dos projetes de colonização
e assentamento derrubando pequenos roçados para
plantarem apenas arroz, feijão e milho.
Com o nosso programa, que será apresentado
ao banco no momento em que viennos a assumir o
Governo, instituiremos sistemas agroflorestais associados a uma ousada implementação de pequenas
agroindústrias nas comunidades menores, bem
como agroindústrias de processamento rnais sofisticadas nas cidades principais do Estado, como Cruzeiro do Sul e Rio Branco.
Com essas ações, uma população de apenas
500 mil habitantes - menor que a de um bairro de
São Paulo - e um Estado com 15 milhões de hectares de floresta, onde apenas 5% ou 7% foram devastados, queremos mostrar que podemos combater
a corrupção com honestidade, a incompetência com
competência e o descaso com a preocupação sincera com os problemas do nosso povo. Por isso fomos
recebidos de forma tão respeitosa, e fico grata a
Deus e às autoridades que nos ouviram pela simpatia e apoio que recebemos nessa audiência, para
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que, a partir do momento em que viermos a assumir
o Governo, apresentemós esse programa e, juntamente com açôes governamentais concretas, mudemos a história de um Estado hoje considerado marginal dentro da própria Federação, mas que poderá
vir a tornar-se uma referência do ponto de vista prático, assim como o é, politicamente, quanto às questões ambientais. Na Amazônia, ninguém fala de desenvolvimento sustentável, de populações tradicionais, de respeito ao ecossistema amazónico, sem se
lembrar da grande referência que o Acre construiu: o
seringueiro e sindicalista Chico Mendes.
Sinto-me mu~o orgulhosa por pertencer a essa
geração e por, aos dezessete anos, ter conhecido Chico Mendes, bem como por, juntamente com outros colegas - Jorge Viana, Tlão V~a-na, Amóbio Marques, a
antropóloga Maria Alegretti, hoje candidata de um Partido irmão, o PV, os quais com ele conceberam a idéia
das reservas extrativistas -, poder dizer ao Brasil que
é possível haver uma experiência concreta de desenvolvimento sustentável, que é possível a realização
dos ideais do sócio-ambientalismo em um pedacinho
da Amazônia - pequeno mas simbolicamente significativo pelas esperanças que poderá trazer para essa região no sentido de seu desenvolvimento com preservação do meio ambiente, justiça social e qualidade de
vida para sua população.
Durante o discurso da Sra. Marina Silva,
o Sr. Geraldo Melo, t• V'tee-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada 'pelo
Sr. Levy Dias.
·

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcãntara, Odacir
Soares e Gilberto Miranda enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil tem
acompanhado as mudanças que o Estado do Ceará
vem promovendo, a partir dos anos o~enta, em termos de concepção e prática político-administrativa.
Com efeito, procedeu-se a uma espécie de reorganização do Estado: costumes assentados no clientelismo e na fisiologia agora passam a ser preteridos.
Mais que mudanças operacionais, fez-se o
mais difícil, porém imprescindível: uniram-se esforços para mudar a mentalidade tacanha que tomava
possível e natural o antigo quadro. Assim, antes de
qualquer outra consideração, pode-se dizer estar o
Ceará protagonizando um esboço de revolução cul-
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tural, que tem na vertente política sua mais expressiva conseqüência.

O ponto de partida e de sustentação de todo
esse processo foi a convicção de um grupo cada vez
maior de pessoas de que a superação da barreira do
atraso e da misé'ria implicava, fundamentalmente, o
adensamento da idéia de cidadania. Compreendiase, pois, que questões tradicionalmente vistas e entendidas como de mero fundo económico apresentavam, em verdade, latitude muito mais ampla e, desse modo, sua resolução somente seria possível por
meio de uma nova visão da política.
Assim foi feito. Assim continua sendo feito. Os
resunados obtidos não poderiam ser mais animadores .. Se é verdade que o Estado continua pobre e
que seus grandes problemas estruturais permanecem desafiando nossa capacidade de enfrentá-los
com inteligência e sensibilidade, não menos verdadeira é a mudança empreendida. Os indicadores sociais apontam para uma sensível melhoria dos serviços educacionais, de saneamento básico, da saúde,
do abastecimento de água, entre outros. Pólos industriais são estabelecidos no Estado, inclusive
atraindo investimentos do Centro-Sul. Projetas arrojados propiciam a necessária modernização das ati-

vidades rurais, algo que tende a se multiplicar pelas
diversas regiões do Estado.
Longe de mim a tentação de traçar um panorama dourado da realidade cearense. Isso soaria por
demais falso, seja porque os problemas ainda existentes são muitos e sérios, seja porque o exagero
acrítico agrediria minha biografia de homem público.
Tenho, no entanto, o dever de mostrar a esta Casa
que uma experiência bem sucedida, como a do Ceará, pode representar nacionalmente um valioso impulso à adoção de novas práticas administrativas e
de exercício da política.
Faço essas observações, Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores, a propósito do
novo modelo administrativo que permitiu avanços no
Ceará. Para tanto, uniram-se boas idéias, compromisso com a ação, desprendimento pessoal e vontade política. A esse respeito, não tenho qualquer dúvida acerca da fundamental participação de um órgão como a Fundação Instituto de Planejamento do
Ceará, o lplance, para a radical transformação dos
padrões de gerenciamento e de administração pública em meu Estado.
Começando a funcionar em 1977, o lplance fez
sua última reestruturação administrativa em 1992.
Com um quadro efetivo de pessoal de 121 servidores, em que se destacam economistas, geógrafos e
engenheiros agrônomos, o Instituto é vinculado à
Secretaria de Planejamento. De suas vastas atribuições, destaco a elaboração de estudos, planos, programas, projetas e pesquisas voltados para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado; de propos-
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tas de políticas e diretrizes governamentais; o acompanhamento e a avaliação das ações de governo; o
apoio ao planejamento estadual; a elaboração das
contas sociais do Estado.
Recente relatório focalizando o triénio 1995/1997
demonstra ter sido este o mais fértil período do lplance. Para que se tenha idéia, basta dizer que, do total
de 52 convênios celebrados pelo Instituto, nada menos_
que 96% foram efetivados nesse período. Por imperativo de justiça, há que se lembrar da impecável atuação
de seu Presidente, o economista Alberto Teixeira, personagem símbolo do extraordinário trabalho que o
lplance vem realizando.
Investindo em seus recursos humanos, o lplance treinou, no período a que estamos nos referindo,
a totalidade de seus técnicos de nível superior e,
para o conjunto da instituição, ofereceu a média de
82 horas/ano por servidor, com os mais variados tipos de cursos. Essa incessante preocupação em capacitar seus funcionários foi decisiva para a consecução das metas estabelecidas pelo órgão.
Assim, Senhor Presidente, entre 1995 e 1997
foi possível ao lplance desempenhar bem suas tarefas, efetivando parcerias de êxito com outros órgãos
da administração estadual, prefeituras municipais,
universidades, organizações não,govemamentais e
instituições estrangeiras.
Preocupado em democratizar o acesso às informações produzidas, de modo a refletir e a estimular o
exercício da cidadania, o lpta:nce colocou em prática
uma política de divulgação de seus trabalhos. Desse
modo, no triénio citado foram entregues ao público 50
publicações sob forma impressa ou por meio magnético. Desse conjunto de obras, uma assume dimensão
extraordinária. Refiro-me ao Anuário Estatístico do
Ceará, formidável banco de dados sobre os elementos
constitutivos do desenvolvimento do EStado, em seus
mais diversos aspectos. Isso para não falar dos 20 títulos técnico-científicos publicados no período.
Comprometido com o desenvolvimento sustentável, o lplance busca fortalecer as administrações
municipais, especialmente fornecendo-lhes os instrumentos necessários ao pleno conhecimento da realidade local. O certo é· que, fazendo uma espécie de
monitoramento constante dos diversos segmentos
da economia cearense, o Instituto desempenha um
papel de extrema relevância na produção e na disseminação de informações sócio-econômicas, cartográftcas e geográficas sobre o Estado, oferecendo
ao Poder Público e à sociedade elementos fidedignos para uma tomada de posição.
Com uma rica experiência de trabalho, apoiando-se em boa biblioteca e tendo por suporte uma informática bem avançada, o lplance lança planos
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para o futuro imediato. Consciente dos novos tempos que vivemos, em que o dinamismo é característica central, ele prepara um novo modelo de gestão.
Para tanto, tem consciência de que as mudanças a
serem processadas precisam estar acopladas às
exigências de uma nova realidade, devem ser feitas
de maneira organizada e, especialmente, assentadas em dois pressupostos: investimento em recursos
humanos - modernizando os instrumentos de gestão
- e forte incentivo à tecnologia da informação, buscando maior produtividade e melhor competitividade.
Ao encerrar este meu ·pronunciamento, gostaria de extemar, na dupla condição de cidadão e de
Senador cearense, os me45 efusivos cumprimentos
a todos os que fazem do lplance esse instrumento
propulsor do desenvolvimento do Estado. Na pessoa
de seu Presidente, Dr. Antônio Alberto Teixeira, deixo o registro de reconhecimento a esses agentes
que, compreendendo o novo tempo vivido pelo Ceará, oferecem o melhor de sua inteligência, de sua
abnegação e de seu trabalho para a construção do
Estado com que sonhamos: reduzindo as desigualdades, criando oportunidades e gerando riqueza socialmente partilhada.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no passado mês de junhc, foi comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo com realização de Sessão Plenária da Câmara
dos Deputados, evento promovido pela Frente Parlamentar de Cooperativismo - Frencoóp, sob a Presidência do Deputado Carlos Melles, e pela Organização
das Cooperativas Brasileiras - OCB, Presidida pelo
Deputado Dejandir Dalpasquale, que foi há pouco tempo reconduzido ao cargo.
As lideranças institucionais e políticas que promoveram e apoiaram o evento objetivaram criar uma
oportunidade para o debate entre parlamentares, autoridades governamentais do âmbito federal, estadual e municipal e lideranças cooperativistas, sobre
a importância da ação parlamentar no desenvolvimento do sistema cooperativista, assim corno das
políticas nacional e internacional do cooperativismo
e seus reflexos na economia bras~eira e mundial.
Antes de apresentar a síntese das açôes desenvolvidas pela Frente Parlamentar do Cooperativismo em 1997/98, que julgo da maior importância
divulgar no Plenário do Senado Federal, permito-me
trazer ao conhecimento da Casa a análise da situação do cooperativismo brasileiro feita, em julho de
1993, pelo Dr.Roberto Rodrigues, ex-Presidente da
Organização das Cooperativas do Brasil - OCB e
ex-Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, atualmente Presidente da Aliança Cooperativa Internacional- ACI.
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Escrevia o Dr. Roberto Rodrigues, em artigo
publicado no jornal Folha de S. Paulo do dia 13 de
julho de 1993, que •... o sistema cooperativista, em
todo o mundo, está vivendo uma crise de identidade.
O cooperativismo sempre foi considerado uma terceira via para o desenvolvimento económico-social,
entre a economia de mercado e a centralização. É a
chamada via da economia social, doutrina lastreada
em princípios universalmente aceitos, definidos pela
Aliança Cooperativa Internacional'.
Continuando em seu artigo, escrevia Roberto
Rodrigues: •A ventania liberalizante que varreu o mundo nos anos 80 provocou uma dormência do socialismo. Não se deve crer em sua morte, nem desejá-la. É
preciso um contraponto ao modelo capitalista sob pena
de sua vertente selvagem crescer até provocar injustiças sociais que determinem reaçôes violentas. O socialismo voltará, talvez com outra roupagem e outro
nome. Enquanto isso não acontece, o cooperativismo,
até então aceito - embora com reservas - pelos dois
outros sistemas antagónicos, se transforma no inimigo
mais visível da ortodoxia capitalista'.
'Essa guerra, alimentada pela reorganização
internacional em blocos de países, pela recessão
económica em regiões importantes, pela disputa por
espaços mercadológicos, pela própria discussão sobre valores básicos - como ética, moral e religião -

entre outros fatores, gerou uma perplexidade para
os cooperativistas do mundo todo, com conseqüências em seu comportamento e ensaios".

O Presidente da Aliança Cooperativa Internacional - ACI, Dr. Roberto Rodrigues, afiança que no
caso brasileiro: ' ...assunto é ainda mais complexo
porque, especialmente no que tange ao setor agropecuário, as interferências são também ligadas à
ação estatal, ou seja, não são motivadas pela competição. O Estado brasileiro, ao falir, levou à falência
todos os instrumentos de política agrícola, pois estes
instrumentos eram só por ele exercidos. Assim, acabou o sistema de crédito rural, estão desmoralizados
o preço mínimo, o seguro rural, se sucatearam as
instituições de pesquisa e a infra-estrutura básica
(estradas, armazéns e portos)'.
'E as cooperativas tiveram que assumir responsabilidades perante o vazio deixado pela falência estatal, empenhando seu capital de giro e seu próprio património, no crédito rural a seus sócios. Os úftimos governos, no afã de estabilizar a economia, lançaram pacotes econõmicos que descasaram os índices de corração de preços agrícolas e do crédito rural'.
O resultado de tudo isso, Senhor Presidente, no
entender do Presidente da Aliança Cooperativa Internacional - AGI, Dr. Roberto Rodrigues, foi, no ano de
1993, a •...brutal descapitalização das cooperativas
agropecuárias. Algumas delas, colhidas então em pleno processo de investimento e expansão, não tiveram
capacidade nem visão para avaliar adequadamente as
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perdas que vinham capitalizando, buscaram créd~os
a taxas elevadas para manter o atendimento a seus
associados e cobrir seus dé~os e, um belo dia, despertaram numa situação próxima a insolvência'.
A s~uação descrita pelo Dr. Roberto Rodrigues,
um dos grandes estudiosos do cooperativismo, mais
do que um estudioso, um grande batalhador da causa,
está longe se inscrever em páginas de desalento ou
pessimismo. O que descreveu era uma realidade. Mas
é certo que essa realidade pretérita vem se modificando ao longo do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Por acreditar que o fortalecimento do
meio rural precisa de uma base consolidada no associativismo e cooperativismo, o governo investiu em capacitação tecnológica, gerencial e educação cooperativista, de 1995 a 1998, expressiva soma de recursos,
uHrapassando R$700 milhões.
A Frente Parlamentar de Cooperativismo FRENCOOP, pela ação dos parlamentares que a integram - 246 membros entre deputados e senadores - em trabalho conjunto com <' Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB, alcançou relevantes
vitórias que foram sintetizadas como:
a) isenção do Imposto de Renda para as Cooperativas Agropecuárias e de Eletriticação RuraL A Medida
Provisória nº 1.602 previa que as sociedades cooperativistas passassem a pagar imposto de renda sobre as
operações, o que violentaria uma sistemática tradicional,
inserida em lei, de isenção tributária do sistema, nas
operações com seus associados. As gestões dos parlamentares, organizadas na FRENCOOP, permitiram uma
revisão daquela posição governamental;
b) autorização para que as cooperativas de
créd~o possam aluar como agentes do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura FamiliarPRONAF, com o que se alcançou uma maior aproximação dessas instituições com o segmento da agricultura familiar e sua instrumentalização para operar
crédnos mais desburocratizados, e com um maior
conhecimento da realidade vivenciada pelos produtores rurais associados às cooperativas de crédito;
c) criação do Banco Cooperativo do Brasil BANCOOB, antigo anseio do setor cooperativo brasileiro, na orfandade desde a liquidação do Banco Nacional de Crédno Cooperativo- BNCC, com a vantagem de ser o Bancoob um banco privado, não estatal.
O Bancoob se const~uirá a instijuição que coordenará
todos os processos de financiamento por meio das
cooperativas de créd~o. fortalecendo esse setor e perm~indo que ele desempenhe papel relevante;
d) implementação do Programa de Rewalização das Cooperativas de Produção Agropecuária RECOOP, o mais importante programa dos últimos
anos para o setor, fruto de intensas negociações da
Frente Parlamentar do Cooperativismo - FRENCOOP com o Poder Executivo e com o Banco do Bra-
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sil, das quais resultaram um conjunto de decisões
que promove o resurgimento do setor.
As medidas mais importantes são:
• alongamento das dívidas de quotas-partes e
outras dívidas junto ao sistema financeiro;
* financiamento de capnal de giro para as sociedades cooperativas;
• alongamento das dívidas dos cooperados junto às cooperativas;
• pagamento, pelas cooperativas, de dívidas
com fornecedores, cooperados, físicos e aquelas decorrentes das relações trabalhistas;
* financiamentos de investimentos para recon-

versão de atividades, verticalização da produção e
modernização tecnológica;
• pagamento, pelas cooperativas, de dívidas
com fornecedores, cooperados, físic:Os e aquelas decorrentes das relações trabalhistas.
O Programa de Revitalização das Cooperativas
de Produção Agropecuária - RECOOP está normalizado em decreto do Presidente da República e em
portaria interministerial (Ministérios da Fazenda, da
Agricultura e do Abastecimento e Planejamento e
Orçamento) e conta com um comitê executivo, cons-

tituído por órgãos governamentais e pela Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB.
A implementação do Recoop será feita por projetas individualizados, por cooperativa, nos quais serão estabelecidos a necessidade de recursos para
saneamento econômico-financeiro, a forma de capi-

talização da sociedade, a estratégia de profissionalização da administração e de organização e capacitação dos cooperados e um plano de acompanhamento do processo de desenvolvimento e autogestão da cooperativa, com o enfoque da sua reestruturação e capitalização, visando a propiciar-lhe condições para o desenvolvimento auto-sustentável.
Esse programa, que começou a ser elaborado
em 1997, já conta com 650 cartas consultas de cooperativas localizadas em 23 Estados da federação
solicitando recursos para a rev~alização. O volume
de recursos estimados nessa iniciativa é de cerca de
R$3,5 bilhões.
Concluo o meu discurso, Senhor Presidente,
informando a Casa que o sistema cooperativista brasileiro congrega mais de 4.800 cooperativas, aluando nos mais diversos segmentos da economia, tais
como agropecuária, créd~o. consumo, trabalho, serviços e outros. Fatura anualmente cerca de US$40
bilhões, gerando mais de um milhão de empregos diretas e indiretos.
• O setor Agropecuário, composto por 1.449
cooperativas, tem 951 mil associados, e emprega,
em diversas atividades, 111 ,5 mil pessoas.
• O de Consumo, composto por 233 cooperativas e mais de um milhão e trezentas mil pessoas associadas, ·emprega diretamente 8,25 mil pessoas.
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• O de Crédito possui 882 cooperativas, mais
de 760 mil associados e emprega 5.700 pessoas.
• E o Habitacional, com 231 cooperativas e 51
mil associados, gera diretamente 789, porém, considerando as atividades da construção civil, esses números uttrapassam 100 mil trabalhadores.
Alguns ramos de atividade, Senhor Presidente,
geram mais empregos indiretos do que diretos. É o
que acontece com os seguintes setores:
• Educacional. As 187 cooperativas existentes
no Brasil agregam mais de 62 mil profissionais dessa área, que por sua vez empregam diretamente
1.959 pessoas.
• Especial, mineral e de produção. Somam
lOS. entidades e possuem mais de 8.800 sócios, empregando diretamente 41 pessoas.
• Energia, telecomunicações e serviço. Somavam em 1997 206 entidades, detinham mais de
500 mil associados e empregavam diretamente
4.700 pessoas.
• Trabalho. Com mais de 1.000 empresas,
possui 158 mil trabalhadores associados, emprega
diretamente 4.700 pessoas.
• Saúde. Conta com 530 cooperativas que ocupam mais de 184 mil profissionais médicos das mais
diversas áreas.
As informações recolhidas junto à Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop, Senhor Presidente, servem para contrabalançar os aspectos negativos, mas reais, duramente descritos pelo Dr. Roberto Rodrigues, em 1993. Ao tempo em que me
congratulo com os promotores da comemoração ao
Dia Internacional do Cooperativismo, Frente Parlamentar do Cooperativismo - F.RENCOOP, Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, Organização das Cooperativas das Américas - OCA e Aliança Cooperativa Internacional - AGI, concluo tomando como meu o mote da FRENCOOP: "Se todos
cooperarem o Brasil acha saída".
Muito obrigado!
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM) - Sr.
Presidente, Sr"s e Sis. Senadores, em reportagem do
mês de dezembro de 1997, a revista Veja referiu-se à
Amazônia corno "uma das úttimas grandes fronteiras
da fé", pois lá "muHiplicaram-se as igrejas que disputam a preferência dos habitantes da floresta". Estima a
revista que mais de mil missionários, das mais diversas denominações religiosas, estão embrenhados nas
selvas, catequizando índios e moradores da região.
Além da catequese, os missionários proporcionam auxmo de toda ordem a essas populações que desconhecem a existência do Estado, porque vivem isoladas, abandonadas e p[ivadas de todo tipo de assistência a que faz jus qualquer cidadão.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Amazônia, religião e fé são os temas que quero abordar
nesta minha fala.
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Vive hoje a humanidade uma epoca histórica
de intensas perspectivas de mudança. Presencia,
sem dúvida, o horizonte de uma nova civilização. Ao
trabalho, aos recursos naturais e ao capital, fatores
produtivos elásticos, hoje é agregada a informação
processada como informática e inaugura-se a era
pós-industrial.
Essa verdade transparece com nttidez nos centros mais desenvolvidos. No entanto, com a interdependência que entrelaça os povos do mundo inteiro,
ninguém está imune à influência e aos efettos das
transformações que atingem todos os setores.
Em uma realidade assim contextualizada, com
irresistíveis apelos para o consumo, os bens ofertados assumem qualidades e funções diferentes das
possuídas tradicionalmente. Assumem uma função
de satisfação de necessidades superiores, desempenhando importante papel no campo da simbolização. Nesse âmbito, televisores, vídeo-games, computadores, telefones celulares não apenas possibilitam a comunicação entre os indivíduos, mas também s'e convertem em poderosos e fascinantes ícones elétrônicos.
Na sociedade modema, a religiosidade redimensiona-se, mesclando múttiplas percepções, criando e
recriando uma lógica própria da fé, com um imaginário
próprio e um especifico oódigo de virtudes. Trata-se da
construção de um sistema caracterizado pelo holismo,
um mundo fetto de inúmeras e efémeras oombinações,
adaptado às circunstâncias da existência e à lógica de
cada necessidade.
Um sistema assim .atribui 90 sujetto religioso
um poder pessoal, um poder que passa pela astrolo·
gia, pela psicanálise, pela homeopatia, pela hermenêutica, por uma antropologia holistica e pelo ambientalismo militante. Anjos, espíritos, guias e gno·
mos, oráculos e pirâmides, orações, ervas e fórmulas da alquimia, meridianos chineses, preceitos
orientais, baralhos, passes espirituais e ebós, horóscopos e talisrnãs são alguns dos muttos elementos
que povoam o universo litúrgico na expressão da fé
religiosa de nossos dias.
Em síntese, tudo isso constttui a complexidade
do universo da representação simbólica em tempos
de mercado globalizado, de informação fácil, universal e rápida, de apelo exacerbado para o consumo e
de primazia do individual.
Na atualidade, pode-se afirmar que o espaço do
sagrado sofreu um processo de privatização, que se
traduz praticamente no pluralismo religioso plantado no
interior das pessoas, compreensível e adequado dentro do prisma de uma modernidade que se distingue
pela centralidade dada ao indivíduo. Uma privatização
que expressa, pelo menos do ponto de vista simbólico,
o desejo de autonomia dos sujeitos em relação às instttuições. Uma privatização que e.ncerra em si a perspectiva do consumo religioso. O religioso tomou-se um
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bem que pode ser adquirido por dinheiro, de acordo
com as necessidades de cada um.
A privatização traz consigo também a facilitação do trânsito entre diferentes sistemas de crenças
ou de espaços sagrados. Com ela, passa a vigorar
uma espécie de nomadismo da fé, um nomadismo
povoado de peregrinos do sentido.
Nesse contexto, destacaria três observações.
Em primeiro lugar, materializa-se uma espécie de
complementaridade entre os diferentes sistemas religiosos. Em segundo lugar, o crente adquire uma
sensação de maior proteção transcendental por força do maior número de visões religiosas. E, por último, esse fenômeno prova que as inst~uições em si
não esgotam o leque dos anseios sagrados, pelo
menos no sentido e na abrangência do que inst~u
cionalmente é ofertado.
Por sua vez, a autonomia pessoal em relação
às inslttuições talvez seja hoje o único espaço em
que a pessoa encontra a liberdade para encaminhar
sua vida de acordo com opções pessoais. Nada
mais lhe resta quanto à possibilidade de decidir o
que fazer com base na tendência, no gosto ou na liberdade pessoal. Dai a freqüência de um religioso
flutuante, disperso, m@iplo, plural, vivendo no conjunto de novos movimentos que surgem e se multiplicam sem contornos fixos, s~uados, em grande
parte, nas fronteiras entre religião e ciência, religião
e arte, religião e medicina, religião e filosofia, ecologia ou psicologia, formando, enfim, como bem disse
J. Maitre, uma "nebulosa das heterodoxias". Tais heterodoxias, segundo o mesmo Maitre, estariam a
ocupar os espaços que as religiões tradicionais
abandonaram ou que a ciência não explicou. São os
espaços das incertezas, dos medos, dos imponderáveis, da vida, do mistério, do misticismo, do acaso,
dos fracassos, da morte, da espiritualidade profunda
(J. Maitre, apud REB, março de 1997, p. 46).
Numa tentativa de caracterizar as modernas
formas de manffestação da fé, parece clara a predo- .
minância de algumas dimensões.
Em primeiro lugar, patenteia-se a dimensão do
. emocional, expressa no papel central que é reconhecido à experiência pessoal, "nas manffestações sensíveis dessa experiência, na importância atribuída à "autenticidade afetiva" das trajetórias espirituais pessoais
e na procura, por vezes bastante elaborada, de um engajamento total do corpo e dos sentidos na expressão
religiosa" (Prof. Dr. Ari Pedro Oro, opus cit. p. 48).
A experiência religiosa 'da modernidade, de
fato, tende a ser uma experiência ligada à emoção,
ao corpo, à subjetividade, uma experiência marcada
pela procura do contato imediato com o divino, na
valorização do simbolismo e do milagre, no dinamismo dado aos rituais, na sacralização do mundo, da
natureza e da vida, na experiência místico-espiritual
e na recuperação da magia.
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Um semelhante horizonte encaixa-se plenamente na facilidade de-chamamento que as religiões
exercem sobre o povo brasileiro. O emocional suscita uma satisfação compensadora numa sociedade
excludente onde a imensa maioria não tem e não
encontra meios para trabalhar ou para dar vazão às
próprias emoções.
Outras tendências podem ser identfficadas na
facilidade com que se fazem incorporações, integrações e junções. Trata-se de uma dimensão globalizante, uma aspiração indefinida, sem contornos, de
um crer novo, associado a um mínimo de, ou praticamente sem, intermediação inst~ucional. Cada pessoa move-se livremente na busca pessoal do bemestar e do sentido da vida.
Uma terceira dimensão manifesta-se na articulação, processada e expressa de diversas maneiras,
do religioso com a busca da saúde, da consecução
do equilíbrio psíquico, da libertação de estados mórbidos, males de amor, falta de dinheiro, de emprego,
de reconhecimento, de afeto, de satisfação e alegria.
É a dimensão terapêutica, que procura, em última
análise, superar o mal-estar da civilização.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas
considerações têm o objetivo de analisar e entender o
fenômeno das formas de crer nos dias de hoje, inclusive nas plagas da imensa Amazônia O apelo transcendental é tão forte quanto é profundo o mistério e a esperança da vida; é tão demandante do relacional quanto são imensos o isolamento e a solidão em que vivem
os brasileiros no interior dessa região do País.
O que é fortemente desejável é que as religiões
não sejam fonte de violência, na Amazônia, pois o
trãns~o religioso não se faz sem iconoclasmo e a relação competttiva entre os cuHos é uma obviedade (c!.
Pierucci, c!. op. cit., p. 54). Espera-se, sim, que executem os objetivos de dffusão do bem e que inaugurem
uma era de relacionamento e compreensão. E sejam
também baluartes de serviço e de apoio.
A religião nessas circunstâncias e naquela
geografia, onde nem o Estado existe, porque não é
presença é lenitivo, é esperança, é incentivo, é presença, é companhia, é força para trabalhar, para
acreditar, para vencer. É força para viabilizar o Brasil
na Amazônia, desenvolvendo-o sem agressão e irmanando todos os brasileiros que ali vivem.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 46
minutos.)
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Ata da 83ª Sessão Não Deliberativa,
em 5 de agosto de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo e Nabor Júnior.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro
aberta a sessão .
. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Nabar Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N°460, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo no 41, de
1998 (n° 498/97, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
concessão da Santarém Rádio e TV Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santarém, Estado do Pará".
Relator ad hoc: Senador Djalma Bessa
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 41, de 1998 (n° 498,
de 1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão à Santarém Rádio e
TV Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santarém, Estado do Pará.
Por meio da Mensagem Presidencial n° 1.153,
de 1995, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
11 de outubro de 1995, que renova concessão para
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 10 do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade

com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Santarém Rádio e TV Ltda.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Ubaldo Campos Corrêa

3.360

• Manuel Comélio Campos Corrêa

420

• Ruy lmbiriba Corrêa

420

Total de Cotas

4.200

O presente projeto foi examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Eurípedes Miranda, e
aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF n° 39, de 1992. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n° 41, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n° 39/92, ficando caracterizado que a empresa Santarém Rádio e TV Ltda. atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação
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do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência, Joel de Hollanda - Ernandes Amorim - Jefferson Péres Romeu Tuma - Hugo Napoleão - Romero Jucá Elcio Alvares - Édison Lobão - Djalma Bessa
(Relator ad hoc)- José Fogaça- Gerson CamataNabor Júnior - Emília Fernandes -João Rocha Leonel Paiva (sem voto) - Gilberto Miranda (sem
voto)- Jonas Pinheiro (sem voto).
PARECER N• 461, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 113, de
1997 ( n 2 435/97, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Frei João Batista
Vogel - O.F.M., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Catalão, Estado de Goiás".
Relator: Senador lris Rezende
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n2 113, de 1997 (n 2 435, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Fundação Frei João Batista Vogel- O.F.M., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Catalão, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n2 1.144, de
1996, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de novembro de 1996, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 12 do art. 223, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer ravorável de seu relator, Deputado João
Paulo, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
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jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n2 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n2 113, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39192, ficando caracterizado que a empresa
Fundação Frei João Batista Vogel - O.F.M. atendeu a
todos os requisrtos técnicos e legais para habilrtar-se à
renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - Joel
de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Romero Jucá - Jefferson Péres - Emandes Amorim - Hugo Napoleão - Edison Lobão Elcio Alvares - Nabor Júnior - Ojalma Bessa José Fogaça - Gerson Camata - Romeu Tuma
(proferiu a leitura do parecer) - Emilia Fernandes João Rocha - Leomar Quintanilha - Jonas Pinheiro (sem valo) - Francelina Pereira (sem voto)
-Gilberto Miranda (sem voto).
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Item 9:
Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de 1997
Aprova o ato que renova a concessão da Fundação Frei João Batista Vogel FM para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Catalão, Estado de Goiás, Autor: Poder Executivo. Relator: Senador lris Rezende.
Senador Romeu Tuma, peço a V. Ex' a gentileza de sintetizar o relatório.
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O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, tratase de decreto que renova a concessão da Fundação
Frei João Batista Vogel, na cidade de Catalão, Estado de Goiás.
O voto do Relator, Senador lris Rezende, é que
o exame da documentação que acompanha esse
PDS evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas. Portanto, preencheu os requisitos legais, habilitando-se à renovação da concessão.
Opinamos pela aprovação do presente ato.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER N2 462, de 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 128, de
1997 ( n• 418/97, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Carajá de Anápolis
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de
Anápolis, Estado de Goiás".
Relator: Senador lris Rezende
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo n• 128, de 1997 (n• 418, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Carajá de Anápolis Ltda.,
para explorar serviço de radiod~usão sonora em onda
tropical na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.164,
de 1994, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 9
de dezembro de 1994, que renova concessão para
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1• do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que o pedido está
instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
levou ao deferimento do pedido de renovação.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Carajá de Anápolis Lida.:
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Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Nilson Silva Rosa

495.367.672
4.181.965

• João Asmar
• Fernando Cunha Júnior

193.013

• Max Lânio Gonzaga Jaime

193,013

• José Santana Vilarinho

Total de Cotas

64.337
500.000.000

O presente projeto foi encaminhado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Arolde de
Oliveira, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constrtuição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 1992.
Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo
Ministério das Comunicações, e que devem instruir o
processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 128, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Carajá de Anápolis Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Leg1slativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência, Joel de Hollanda - Emandes Amorim - Jefferson Peres Hugo Napoleão - Nabor Júnior - Édison Lobão Élcio Álvares - Romero Jucá - Djalma Bessa José Fogaça - Gerson Camata (Proferiu a Leitura
do Parecer) - Romeu Tuma - Emma Fernandes João Rocha- Leonel Paiva (Sem voto)- Francelina Pereira (sem voto) - Jonas Pinheiro - (sem
voto)- Gilberto Miranda (sem voto).
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Item 10:
Projeto de Decreto Legislativo n' 128, de 1997
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Carajá de Anápolis Lida. para explorar serviçoS de radiodHusão sonora em onda tropical na cidade de Anãpolis, Estado de Goiás, Relator: Senador Iris Rezende.
Senador Gerson Camata peço a V. Ex" que
faça o resumo do parecer.
O SR. GERSON CAMATA- Trata-se de renovação da concessão à Rádio Carajá de Goiás. No
parecer, temos relacionados os sócios calistas.
Não foi apresentado nenhum problema quanto
à concessão da renovação. Portanto, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer conclui favoravelmente.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER N2 463, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 135, de
1997 (n• 460197, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à rádio Pousada do Rio
Quente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás".
Relator: Senador José Saad
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 135, de 1997 (n2 460, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Pousada do Rio
Quente Lida., para explorar serviço de radiodHusão
sonora em onda média na cidade de Caldas Novas,
Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 450, de
1996, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 16
de maio de 1996, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
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do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Pousada do Rio Quente Lida.:
Nome do Sócio Calista

Cotas de Participação

• Luiz Alberto Garcia

384.218

• Francisco Hyczy

384.218

Total de Cotas

768.436

O presente projeto foi examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado lvandro Cunha Lima,
e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

11- Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodHusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e criitérios
estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de 1992. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 135, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Pousada do Rio Quente Lida. atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitarse à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1998. - Joel
de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Edison Lobão - Jefferson Péres - Hugo
Napoleão - Leomar Quintanilha - Nabor Júnior -
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Elcio Alvares- Emandes Amorim- Djalma Bessa - José Fogaça - Gerson Camata (proferiu a leitura do parecer) _ Romeu Tuma - Emília Fernandes
- João Rocha - Romero Jucá - Leonel Paiva (sem
voto)- Jonas Pinheiro (sem voto)- Francelina Pereira (sem voto)- Gilberto Miranda (sem voto).
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel Hollanda) -Item 13:
Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de 1997,
que· aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Pousada do Rio Quente Lida. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na
cidade de Caldas Novas, no Estado de Goiás.
O Relator é o Senador José Saad.
Peço ao Senador Gerson Camata para apresentar o parecer.
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidente, a
Pousada do Rio Quente tem dois sócios. A análise
técnica do Ministério conclui pela renovação da concessão, que já foi outorgada e que é renovada por
esse ato.

O Relatório do Senador José Saad é favorável
e o meu também.
O SR.PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
Parecer conclui favoravelmente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER Nº 464, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de
1998 (nº 499197, na Cãmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Tiradentes Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais".
Relator: Senador Francelina Pereira
I - Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.534,
de 1995, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional decreto de 18 de dezembro de
1995, que renova concessão à Rádio Tiradentes
Lida. para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o §
1° do art. 223, ambos da Constituição Federal.
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A Exposição de Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, que faz parte deste
processado, infomna que a solicitação de renovação foi
instruída de confomnidade com a legislação aplicável.
É a seguinte a composição acionária da Rádio
Tiradentes Lida.:
Nome do Sócio Cotista
• José Roberto Marinho

Cotas de Participação
9.999.758
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• Rogério Marinho

• Arthur de Almeida
Total de Cotas

19
10.000.000

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o projeto evidencia o cumprimento
das formalidades estabelecidas na Resolução n•
39/92 do Senado, ficando caracterizado que a Rádio
Tiradentes Lida., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 1998, conforme o texto
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência, Joel de Hollanda - Djalma Bessa - Hugo Napoleão - Élcio
Álvares - João Rocha - Romeu Tuma - Romero
Jucá - Edison Lobão - Jefferson Peres - Ernandes Amorim - José Fogaça - Gerson Camata
(proferiu a leitura do parecer) - Emília Fernandes Nabor Júnior - Leomar Quintanilha - Jonas Pinheiro (sem voto) - Gilberto Miranda (sem voto) Leonal Paiva (sem voto).
DOCUMENTO ANEXO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Item 5:
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 1998,
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio

Tiradentes Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Relator é o Senador Francelina Pereira. Já que
S. Exª não está presente, peço ao Senador Gerson Camata a gentileza de resumir a conclusão do parecer.
O SR. GERSON CAMATA- O Relatório é favorável, pois se trata de uma exploração em onda
tropical, que, aliás, ninguém mais está utilizando.
Seria bom que o fizesse, porque ela possibilita que
pessoas do interior ouçam estação de rádio.
O parecer é favoráveL
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O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer é favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER N2 • 465, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n•. 43, de
1998 (n•. 500197, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a concessão da SIA Rádio Pelotense para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul".
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo n2 . 43. de 1998 (n•. 500, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à S/A Rádio Pelotense para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n•. 455,
de 1996, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
16 de maio de 1996, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49. XII, combinado com o§ t• do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu defe.
rimento.
Listam~se abaixo os principais acionistas bem
como o total de cotas que compõem a Sociedade
Anônima S/A Rádio Pelotense:
Nome do Sócio Cotista
• Lizate Leonardi Machado

Cotas de Participação

106.001.712

• Paulo Roberto Machado da .
Fonseca

49.024.320

• José Luiz Machado da Fonseca

42.334.320

• Elizabeth Fonseca de Goz

17.286.960

• Elverides de Almeida Correa

7.492.800

~~~ros

Totaj de Cotas
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267.000.000
.. - - - - -

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputado, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Carlos Alberto, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 1992. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações. e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 43, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re·
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em·
presa S/A Rádio Pelotense atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência, Joel de Hollanda - Djalma Bessa - Hugo Napoleão - Élcio Álvares - João Rocha (proferiu a leitura do Parecer) Romeu Tuma - Romero Jucá - Edison Lobão Jefferson Péres - Emandes Amorim - Gerson Camata - Emília Fernandes - Nabor Júnior - Leomar
Quintanilha- Francelina Pereira (sem voto)- Jonas
Pinheiro (sem voto) -Gilberto Miranda (sem voto)Leonel Paiva- (sem voto).

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) :- Item n2. 22.
Projeto de Decreto Legislativo nº- 43, de 1998,
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Pelotense Ltda. para explorar serviços de radiodifu·
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são sonora em onda média na cidade de Pelotas, no
Estado do Rio Grande do Sul.
O Relator é o Senador José Fogaça.
Peço ao Senador João Rocha que apresente o
parecer do Senador José Fogaça.
O SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, trata·
se do Projeto de Decreto Legislativo n•. 43, de 1998,
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Pelotense Lida.
A empresa atendeu às exigências legais e
const~ucionais.

O nosso parecer é favorável à renovação da
concessão.
O SR. PRESIDENTE -(Joel de Hollanda) - O
parecer conclui favoravelmente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER Nº466, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de
1998 ( n• 502197, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora de ltumbiara Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de ltumbiara, Estado de Goiás".
Relator: Senador lris Rezende
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo n• 44, de 1998 (n• 502, de 1997,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão à Rádio Difusora de ltumbiara Lida.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onde
média na cidade de ltumbiara, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 482, de
1996, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 22
de maio de 1996, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Difusora de ltumbiara Lida.
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Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Arlindo Ferreira Júnior

20

• Genésio Borges Andrade

20

• Geraldo Domingues de Faria

20

• Lamunier Borges de Andrade

20

• Luiz Barreto Correa de Menezes

Neto

20

• Adoniro Martins de Andrade

1O

·O~=

100

Total de Cotas

210

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Luiz Alberto, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constrtuição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
consmucional e vazado em boa técnica legislativa.
11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 44, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Difusora de ltumbiara Lida. atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habil~ar-se
à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência, Joel de Hollanda - Nabor Júnior - Jefferson Péres - Hugo
Napoleão - Elcio Álvares - Edison Lobão - Djalma Bessa - José Fogaça - Gerson Camata - Romeu Tuma (proferiu a leitura do parecer) - Emitia
Fernandes- João Rocha- Romero Jucá - Eman-

_.,._.
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eles Amorim - Leomar Quintanilha - Francelina Pereira (sem voto) - Leonel Paiva (sem voto) - Jonas
Pinheiro (sem voto)- Gilberto Miranda (sem voto).

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
ACOMPANHAMENTO T AQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO

ú SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Item 11:
Projeto de Decreto Legislativo n" 44/98
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Difusora de ltumbiara Ltda. para explorar se!Viços de radiodifusão sonora em onda média na cidade de ltumbiara, Esiado de Goiás. Relator. Senador Iris Rezende.
Senadora Emília Fernandes, peço a V. Exª a
gentileza de resumir o relatório do Senador lris Rezende.
A SRA. EMILIA FERNANDES - O Senador
lris Rezende apresentou relatório dando conta da
mensagem presidencial recebida, dos motivos, da
relação dos nomes dos sócios cotistas.
Tendo em vista que o projeto passou pela Câmara dos Deputados, sendo lá aprovado do ponto
de vista técnico e legal, jurídico e constitucional, o
parecer do Senador Iris Rezende é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER Nº 467, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de
1998 (n" 504/97, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Frei João Batista
Vogel - O.F.M., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Anápolis, Estado de Goiás".
Relator: Senador lris Rezende
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n" 46, de 1998 (n" 504, de
1997, na Câmara dos Depuiados), que aprova o ato
que renova concessão à Fundação Frei João Batista
Vogel - O.F.M., para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em onda média na cidade de Anápolis,
Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n" 1. 145,
de 1996, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4
de novembro de 1996, que renova concessão para
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1" do art.
223, ambos da Constituição FederaL
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de confonnidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Vadão
Gomes, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos tennos
do art 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às fonnalidades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 1992. Essa
nonna interna relaciona uma série de infonnações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n" 46, de 1998, evidencia o
cumprimento das fonnalidades estabelecidas na Resolução n" 39/92, ficando caracterizado que a empresa
Fundação Frei João Batista Vogel - OFM, atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na fonna do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresídente no exercício da Presidéncia, Joel de Hollanda - Ernandes Amorim - Jefferson Peres Hugo Napoleão- Edison Lobão - Romero Jucá Elcio Álvares - João Rocha - Djalma Bessa José Fogaça - Gerson Camata - Romeu Tuma
(proferiu a leitura do parecer) - Emília Fernandes -
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Nabor Júnior - L.eomar Quintanilha - Leonel Paiva
(sem voto) - Jonas Pinheiro (sem voto) - Francelina
Pereira (sem voto)- Gilberto Miranda (sem voto).
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Item 12:
Projeto de Decreto Legislaivo n" 46/98.
Aprova o ato que renova a concessão da Fundação Frei Joaquim Batista Vogel FM para explorar
serviços de radiodifusão sonora na cidade de Anãpolis, Estado de Goiás.
O autor é o Poder Executivo e o Relator é o
Senador Iris Rezende.
Peço ao Senador Romeu Tuma para apresentar o parecer.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, esta é a mesma Fundação cuja concessão acabamos de aprovar para a cidade de Catalão
e que também requer a renovação da concessão da

sua rádio na cidade de Anápolis, em Goiás.
O Senador lris Rezende conclui, em seu voto,
que foram preenchidos todos os requisitos legais acompanha a documentação exigida. Portanto, habilita-se a renovação dessa concessão.
O relatório é favorável, com o qual concordamos.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Em
discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER N•468, DE 1998

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n" 50, de 1998
(n2 508197, na Câmara dos Deputados), que
"Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Juiz de Fora
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais".
Relator: Senador Francelina Pereira
I - Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial n" 9, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacionaldecreto de 20 de fevereiro de 1996, que re-
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nova concessão à Rádio Sociedade de Juiz de Fora
Lida. para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o §
1" do art. 223, ambos da Constttuição Federal.
A Exposição de Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, que faz parte
deste processo, informa que a solicitação de renovação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável.
É a seguinte a composição acionária da Rádio
Sociedade de Juiz de Fora Lida.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Juracy Azevedo Neves

77.490

• João Batista de Souza

318

• Maria A de Almeida Santos

159

• Irene CavaUeri de Oliveira

104

• Lygia Cavalieri de Oliveira

104

104

• Sônia Cavalieri de Oliveira

1.221

• Outros

Tola! de Cotas

79.500

11- Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o projeto evidencia o cumprimento
das formalidades estabelecidas na Resolução n"
39/92 do Senado, ficando caracterizado que a Rádio
Sociedade de Juiz de Fora Lida. atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n" 50, de 1998, conforme o texto originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência, Joel de Hollanda - Edison Lobão - Jefferson Péres - Leomar
Quintanilha - Nabor Júnior - Emandes Amorim Elcio Álvares - Romero Jucá - Djalma Bessa José Fogaça- Gerson Camata- Romeu Tuma(proferiu a lettura do parecer) - EmRia Fernandes João Rocha - Leonel Paiva (sem voto) - Jonas Pinheiro (sem voto)- Gilberto Miranda (sem voto).
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -Item 6:
Projeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1998,
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio
Sociedade Juiz de Fora S/A para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
O Relator é o Senador Francelina Pereira, que
se encontra na Comissão de Assuntos Econômicos.
Por isso, peço ao Senador Romeu T uma que resuma o parecer proferido pelo Relator.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o projeto evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas para a
renovação da concessão, opinamos pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer conclui favoravelmente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER N• 469, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de
1998 (n2 514/97, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Colonial Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Três de
Maio, Estado do Rio Grande do Sul".
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1998 (n• 514, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Colonial Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Três de Maio, Estado do Rio
Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 128, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 20
de janeiro de 1997, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 12 do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Colonial Ltda.:
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Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Ana Cristina Dockhom

1.750

• Gerda Dockhom Harzhein

800

• Erich Ervin Kettner

200

• Edibaldo Stielgmier

200

• Luiz Cordenonsi

200

• Bruno Rogério Dockhorn

1.450

Total de Cotas

5.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Dercio
Knop, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justição e de Redação daquela Casa, o Projeto foi oonsiderado jurídico,
oonstttucional e vazado em boa técnica legislativa.
11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 1992. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 53, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Colonial Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação
da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência, Joel de Hollanda - Edson Lobão - Jeferson Péres - Hugo Napoleão - Leomar Quintanilha - Nabor Júnbr - Elcio Álvares - Romero Jucá - Djalma Bessa - Ernandes Amorim -Gerson Camata -Romeu TumaEmilia Fernandes (proferiu a leitura do parecer) João Rocha - Leonel Paiva (sem voto) - Jonas Pinheiro (sem voto)- Francisco Pereira (sem voto)- Gilberto Miranda (sem voto).
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO 11
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) -llem n" 21:
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 1998,
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio
Colonial Lida. para explorar seiViços de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Três de Maio,
no Estado do Rio Grande do Sul.
O Relator é o Senador José Fogaça.
Peço à Senadora Emília Fernandes que apresente o parecer sobre a matéria.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Sr. Presidente, este projeto chega devidamente instruído, com a
aprovação da Comissão de Ciência e Tecnologia da
Câmara dos Deputados e da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação daquela Casa, onde foi
considerado jurídico, constitucional e embasado em
boa técnica legislativa.
Analisando o processo, constatamos que a documentação que acompanha evidencia o cumprimento
de todas as formalidades estabelecidos do ponto de
vista legal e atende a todos os requisitos técnicos.
Por isso, o parecer foi favorável e reafirmamos
isso, aqui, nesta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer é favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
PARECER Nº 470, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de
1998 (nº 515197, na Cãmara dos Deputados), que "Aprova o ato que renova a permissão outomada à SPS Rádio e Publicidade Lida. para explorar, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Torres, Estado do Rio Grande do Sul".
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n" 54, de 1998 (nº 515, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à SPS Rádio e Publicidade
Lida., para explorar seiViço de radiodifusão sonora

em freqüência modulada na cidade de Torres, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 264, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso 'Nacional o ato constante da Portaria nº
1.572, de 14 de novembro de 1996, que renova permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o §
1 do art. 223, ambos da Constijuição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República. documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento SPS Rádio e Publicidade Lida.:

º

Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Sebastião de Assis Pereira

600

• Odiléia da Silva Hora

600

• Dirlene Teixeira da Silva

600

• Clovis Weber Rodrigues

600
2.400

Total de Cotas

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Hélio Rosas, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem se!Viços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução sr no 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serern prestadas e exigências a seren 1
cumpridas pela entidade pretendente, bem corno
pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n" 54, de 1998, evidencia o
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Gumprimento das formalidades estabelecidas na Re<;olução n' 39/9~, ficando caracterizado que a emmesa SPS Rádic e Publicidade Lida, atendeu a tolos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
·enovação da pe missão, opinamos pela aprovação
lo ato, na formz do Frojeto de Decreto Legislativo
>riginário da Cân ara dos Deputados.
Sala da Cor 1issão, em 2. de junho 1998. - Vice'residente no exe "Cicio da Presidência; Joel de Hollan:la - Edison Lob; io - J eff...son Peres - Hugo Napoeão- Leomar Qoointanilha- Nabor Júnior- Élcio Ál·r.ues- Romero Jucá- Djalma Bessa- Ernandes
ll.morim - Gersc n Carnata(Proferiu a lettura do pare::er) _ Romeu Tu :na - Emilia Fernandes - João Ro:ha- Leonel Pai 1a (Som Voto) Jonas Pinheiro (Sem
voto) _ Francelir o Pereira (Sem Voto)- Gilberto Miranda (Sem Voto)
DOCU. WENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

ACOMPNIHAM:::NTO TAQUIGRÁFICO
DA R :UNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRE SIDEIHE (Joel de Hollanda) - Item
n• 23: Projeto dE Decr·3lo Legislativo n2 54, de 1998,
que aprova o ate que renova a permissão outogada
3 SPS Rádio e F ublicidade Lida. para explorar, sem
direito de exclusi tidade, seNiços de radiodifusão sonora em frequêr:ia modulada na cidade de Torres,
no Estado do Ric Grande do Sul.
O autor é o Poder Executivo.
Peço ao S 9nadnr Gerson Camata que apresente o parecer <lo Seooador José Fogaça.
O SR. GEl :SON CAMATA- Sr. Presidente, o
parecer é lavará· •el.
Trata-se dE uma rádio FM na cidade de Torres,
no Rio Grande 'lo Sul. A renovação é para a SPS
Rádio Publicidac e continuar exercendo o uso dessa
frequência. Os s ícios têm 600 quotas cada um, sendo eles: Sebasti 'io de Assis Pereira, Guilherme da
Silva Hora, Dirle 1e Teixeira da Silva e Claúdio Weber Rodrigues.
O Parecer do Senador José Fogaça é favorável e concordo c· >m ele.

O SR. PR:SIDENTE (Joel de Hollanda) -O
parecer conclui I Jvora•telmente.
Os Srs. S 3nadcres que o aprovam queiram
permanecer sen:ados. (Pausa.)
Aprovado.
PAFi ECER N' 471, DE 1998
D<t Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n 2 56, de
1998 (n" 517/97, na Cãmara dos Deputados), q·•e "/.prova o ato que renova a
conces• ão d 1 Rádio Estância Ltda. para
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explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Sâo Lourenço, Estado de Minas Gerais".
Relator: Senador João Fogaça
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto .
de Decreto Legislativo n2 56, de 1998 (n2 517, de 1997,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão à Rádio Estância Lida. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial n' 343, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 12
de março de 1997, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 12 do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instru ida de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguirote a composição acionária do empreendimento Rádio Estância Lida.:
Nome do Sócio Cotista
• Fernando Ribeiro Jardim

Participação

40,00%

• José Roberto Ribeiro Jardim

3,33%

• Maria Célia Ribeiro Jardim

3,33%

• Antônia Sacramento Ribeiro Jardim

3,33%

• Angela Maria Ribeiro Jardim

8,34%

• João Renato Ribeiro Jarcim

16,67'%

• Carlos Fernando Ribeiro Jardim

25,00%

Total de Cotas

100%

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro
Irujo, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
11 - Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
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executem serviços de radiodffusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 1992. Essa
norma interna relaciona uma série de informações 'lserem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Ter.do em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 56, de 1998 evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Estância Lida. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato,

na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. - VicePresidente no exercício da Presidência: Joel de Hollanda - Edison Lobão - Jefferson Peres - Hugo
Napoleão - Leomar Ouintanilha - Nabor Júnior Élcio Álvares - Ernandes Amorim - Djalma Bessa
• José Fogaça • Gerson Camata • Romeu Tuma •
Emma Fernandes - João Rocha (Proferiu a leitura
do Parecer) • Romero Jucá • Leonel Paiva (Sem
Voto) - Jonas Pinheiro (Sem Voto) • Francelina
Pereira (Sem Voto)· Gilberto Miranda (Sem Voto)
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

"ACOMPANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
DA REUNIÃO DA COMISSÃO
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Item
n• 24, o úttimo item da pauta extra: Projeto de Decreto Legislativo n' 56, de 1998, que aprova o ato
que renova a concessão à Rádio Estância Ltda.,
para explorar serviços de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São Lourenço, no Estado
de Minas Gerais.
O autor é o Poder Executivo e o Relator é o
Senador João França.
Peço ao Senador João Rocha que apresente o

O nosso parecer é favorável à renovação da
concessão para exploração do canal de radiodffusão
sonora nos termos do art. 49, XII, combinado com o
§ 12 art. 223, caput, da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
Parecer é favorável. Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discusão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, da Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, o Ofício n• 207/98, de 15 de julho último,
encaminhando, nos termos do § 22 do art. 22 da Resolução n• 62, de 1998, a documentação referente à
oferta pública dos títulos emitidos em 12 de julho do
corrente ano, cujos recursos serão destinados ao

giro da dívida móbiliária vencível no segundo semestre de 1998.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução n• 68, de 1998, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.463·28, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 12 de maio de 1996 a 30 de
abril de 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

parecer sobre a matéria.

Francelina Pereira

O SR. JOÃO ROCH,I\ - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, trata-se do Projeto de Decreto Legislativo n• 56, de 1998, que aprova o ato que renova a
concessão à ,Rádio Estância Lida., para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Lourenço, no Estadõ de Minas Gerais.
O projeto está devidamente instruído, atendendo
às exigências e normas técnicas e constitucionais.

Hugo Napoleão

José Bianco

Vilson kleinübing
PMDB
Fernando Bezerra
Canos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB
Sergio Machado

·---------·-··--·· ··-·--··--·-·········-
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PMDB

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PSDB

Leomar Quintanilha
Sergio Machado

DEPUTADOS
Titulares

Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Suplentes

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL
José Carlos Aleluia
João Mellão Neto

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PPB

VilmarRocha
Saulo Queiroz

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB
José de Abreu
Nelson Otoch

Adroaldo Streck
BasílioVillani

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel Vieira Lima

PFL

Wagner Rossi

Marcelo Déda

.Fernando Ferro

PSDB

PPB
Benedito Domingos

Osmânio Pereira
Sebastião Madeira

Waldir Dias

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria_:
Dia 5-8-98 -designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 -instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n'1.475-42, adotada em 27 de
julho de 1998 e publicada no dia 28 do mesmo mês e
ano, que "Dá nova redação aos arts. 6º e 9º-da Lei n•
8.019, de 11 de abril de 1990, que attera a legislação
do Fundo de Amparo ao Trabalhador".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-

cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL
Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

José Bianco
José Alves

___________________

,

Antônio Geraldo
Augusto Viveiros

Cesar Bandeira
Ursicino Queiroz

Bloco (PT/PDTIPCdoB)

____

Márcia Marinho
Vicente Arruda

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

José Unhares

Arnaldo Faria de Sá

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.477-51, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades escolares e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5° do art 2° da Resolução n•

------------- ·---------··
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Guilherme Palmeira
Zanete Cardinal

João Rocha
Romero Jucá

Nacional a Medida Provisória n• 1.569-17, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Estabelece mu~a ern operações de importação e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emttir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PMDB
Jader Barbalho
Nabo r Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Sergio Machado

Osmar Dias

Titulares

Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

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

Sebastião Rocha

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Sergio Machado

Betinho Rosado
Marilu Guimarães

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Ademir Lucas
Osmânio Pereira

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Sebastião Rocha
PPB

PSDB
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

OsmarDias

Eduardo Suplicy

PFL
Paes Landim
José Lourenço

PSDB

Wagner Rossi

Titulares

Suplentes
PFL

Luiz Durão
Saulo Queiroz

Magno Bacelar
Mussa Demes

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Augusto Nardes

PSDB

Bloco (PMDBIPRONA)

José Linhares

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emen-

Aníbal Gomes
Ayrton Xerez

Luiz Piauhylino
Nestor Duarte

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre

Francisco Domelles

João Pizzolatti

a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
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Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.579-23, adotada em 27 de junho de 1998 e publicada no dia
28 do mesmo mês e ano, que '"Altera a redação
dos arts. 14. 18. 34,44 e 49 da Lei n• 9.082. de 25
de julho de 1995, dos arts. 18, 19, 34, 35 e§ 42 do
art. 53 da Lei n• 9.293, de 15 de julho de 1996, que
dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para
a elaboração da lei orçamentária para os exercícios

Je 1996 e 1997'".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Tii:u!ares

PFL
Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro

Zanete Cardinal
Romero Jucá
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Bloco (PT/PDTIPCdoB)
Marcelo Déda
PPB
Márcio Reinaldo Moreira
Felipe Mendes
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 -prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.599-47, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que '"Dá nova redação a dispositivos da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2' da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

PMDB
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Junior
PSDB

Sergio Machado
Osmar Dias
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Epitacio Cafeteira

Fernando Ferro

Suplentes

Titulares

PFL
Edison Lobão
Vilson Kleinübing

Hugo Napoleão
Elcio Alvares
PMDB

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabo r Junior
PSDB

Leomar Quintanilha

OsmarDias

Sergio Machado

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL

PPB

Mussa Demes

Costa Ferreira

Laura Carneiro

Raul Belém

DEPUTADOS

PSDB
Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Arnon Bezerra
Veda Crusius

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddf·' Vieira Lima

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

Wagner Rossi

Suplentes

Titulares

PFL
José Lourenço
Arlindo Vargas (cessão)

Reinhold Stephanes
Rogério Silva
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PSDB

DEPUTADOS

Fátima Pelaes
Ro~mel Feijó

FlávioAms
Osmânio Pereira
Bloco (PMDB/PRONA)

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Suplentes

Titulares
PFL

Bloco (PT/PDT/PCdoB)

PSDB

Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Jofran Frejat
Alcione Athayde
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.604-35, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre medidas de
fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá
outras providências"'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Bello Parga
Francelina Pereira

Hugo Napoleão
Romero Jucá
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Junior

Mário Negromonte
Max Rosenmann

Silvio Torres
Yeda Crusius

Bloco (PMDB/PRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 -designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.605-26, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dá nova redação ao art. 44
da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, edispõe sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na região
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá
outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constttuída a Comissão Mista incumbida de emttir parecer sobre a matéria:

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

SENADORES
Suplentes

Titulares

PSDB
Sergio Machado

PFL

OsmarDias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

PPB
Leomar Quintanilha

-------------

Romero Jucá
Jonas Pinheiro

Bernardo Cabral
Zanete Cardinal

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Epitacio Cafeteira

Raimundo Santos
Giro Nogueira

Manoel Castro
Luciano Pizzatto

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Junior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
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PSDB

PMDB

Sergio Machado

OsmarDias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS}

PSDB

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Leomar Quintanilha

Cafeteira

OsmarDias

Sergio Machado

PPB
Ep~acio

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Junior

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS}
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

DEPUTADOS

PPB

Suplentes

Titulare!>

Rogério Silva
Osmir Lima

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

PFL
Murilo Pinheiro
Luciano Pizatto

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PSDB
Nicias Ribeiro
Olávio Rocha

PFL
Antonio Feijão
Jovair Arantes

Aldir Cabral
Jairo Carneiro

Paes Landim
Etton Rohnelt

Bloco (PMDBIPRONA}

PSDB

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PCdoB}

João T ota
Hugo Biehl
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.607-20, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Altera a legislação que rege
o Salário-Educação, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de em~ir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

PPB

PFL
Djalma Bessa
Francelina Pereira

Bloco (PMDBIPRONA}

Fernando Ferro

Marcelo Déda

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada

Nelson Marchezan
José Thomaz Nonô

José Bianco
Romero Jucá

---------------------

Bloco (PT/PDT/PC do B}
Femanpo Ferro

Marcelo Déda
PPB
Augusto Nardes

Eurico Miranda

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.609-16, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o salário mínimo para o período de 1• de maio de 1997 a 30 de
abril de 1998".
De acordo com as indicaç~es das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art_. ·2• da Resolução
nº 1/89-CN, fica-assim constttuídàa Comissão Mista
incUmbida de emitir parecer sob i-é ·a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Gilberto Miranda
Jonas Pinheiro

Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

Agosto de 1998

mesmo mês e ano, que "Cria o Fundo de Garantia à
Exportação- FGE, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim conslttuída a Comissão Mista incumbida de emnir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Junior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Sergio Machado

OsmarDias

Suplentes

Titulares
PFL

Guilherme Palmeira
Edison Lobão

José Agripino
Hugo Napoleão
PMDB

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

Sebastião Rocha

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Junior

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PSDB
Sergio Machado

OsmarDias

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

PFL
João Mellão Neto
Manoel Castro

Valdomiro Meger
Hugo Rodrigues da Cunha

PPB
Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS

PSDB
Candinho Mattos
Jovair Arantes

Anivaldo Vale
Luciano Castro

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Leomar Quintanilha

Wagner Rossi

TitularesSuplentes ·
PFL

PSDB

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Carlos Alberto
Max Rosenmann

PPB
Enivaldo Ribeiro

Lima Netto
Jorge Khoury

Paulo Gouvêa
João Mellão Neto

Bloco (PMDBIPRONA)
Jofran Frejat

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.61G-12, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
Herculano Anghinetti

Mário Cavallazzi

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade

Agosto de 1998
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Até 11-8-98 -prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n•1.611-11, adotada em 27 de
julho de 1998 e publicada no dia 28 do mesmo més e
ano, que "Attera dispositivos da Lei n• 8.313, de 23 de
dezembro de 1991 , e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do ar!. 2º da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira

Gilberto Miranda
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.614-21, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PMDB

SENADORES

Jader Barbalho
Nabor Junior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Titulares

Suplentes
PFL

PSDB
Sergio Machado

OsmarDias

Hugo Napoleão
José Agripino

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Junior

Sergio Machado

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

OsmarDias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

PFL
Júlio Cesar
Eraldo Tinoco

Paulo Lima
Raul Belém

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Ouintanilha
DEPUTADOS

PSDB
Elias Murad
Nifton Cerqueira

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel Vieira Lima

Fernando Bezerra
Cartas Bezerra
PSDB

Leomar Ouintanilha

Marisa Serrano
Adroaldo Streck

BeiJo Parga
José Alves

Wagner Rossi

Titulares

Suplentes
PFL

Vilmar Rocha
Júlio Cesar

Cesar Bandeira
Costa Ferreira
PSDB

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Cunha Bueno

Fernando Torres
Feu Rosa

Nestor Duarte
Olávio Rocha

Bloco (PMDB/PRONA)
EmílioAssmar

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi
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PSDB

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

João Mendes

Simão Sessim

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a aqmissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.615-31, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a emissão de

Notas do Tesouro Nacional - NTN destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá ou-

Bloco (PMDB/PRO \IA)
Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PC <lo B)

PPB
De acordo com a Resoluçãc n• 1, de 1989-C\1,
fica estabelecido o seguinte caler dário para a tran litação da matéria:
Dia 5-6-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalaçãv da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para rec 'bimento de eme ,_
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sot re
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Cor. gresso Nacional

Hugo Napoleão
Joel de Hollanda

De acordo com as indicaç< es das liderançc. s,

PFL
Romero Jucá
Vilson Kleinübing

SENADORES

PMDB
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Junior
PSDB

OsmarDias

Sergio Machado

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Suplente;

Titulares
PFL

Bernardo Cabral
Carlos Patrocíni-o

Jonas Pinheiro
Leonel Paiva
PMDB

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Bamalho
Nabor Junior

PPB

PSDB

Leomar Quintanilha
Sergio Machado

DEPUTADOS

Suplentes

Osmar Di< s

Bloco Oposição (PT/PDl/PSB/PPS)
Sebastião Roce a

Eduardo Suplicy

PFL
Saulo Queiroz.
Lima Netto

Enivaldo Ribein •

Carlos Airton

e nos termos dos §§ 4º e 5' do <rt. 22 da Resoluç io
n• 1/89-CN, fica assim con~.tituíd<, a Comissão Mi• ta
incumbida de emitir parecer sobrt a matéria:

SENADORES

Titulares

Fernando Fem ·

Marcelo Déda

Suplentes

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do ar!. 2º da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Epitacio Cafeteira

Wagner Ross

O SR. PRESIDENTE (Gefl' Ido Melo) - O E enhor Presidente da República en ,;ou ao Congres ;o
Nacional a Medida Provisória n' 1.637-7, adota Ja
em 27 de julho de 1998 e publi :ada no dia 28 Jo
mesmo mês e ano, que "D:spõe sobre a regulaçi.o,
fiscalização e supervisão dc-s me cados de títulos JU
contratos de investimento C•Jietivc • e dá outras pro ;idências".

tras providências".

Titulares

Dilso Sperafico
Veda Crusiu'

Luiz Carlos Hauly
Koyu lha

Carlos Magno
Costa Ferreira

PPB
Epitacio Cafeteira

L eomar Ouintanilr a
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PMDB

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Saulo Queiroz
Paulo Cordeiro

Paulo Bauer
Luiz Durão

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Firmo de Castro
Salomão Cruz

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Fernando Ferro
PPB

Jurandyr Paixão

Osmar Leitão

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.640-5, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Restaura a vigência da Lei
n• 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados
ao transporte autónomo de passageiros e ao uso de
portadores de· deficiência física, e dá outras providências a.

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e s• do art 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista

incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
PFL
Leonel Paiva
João Rocha

PPB
Ep~acio

Bloco (PT/PDT/PC do B)

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Wagner Rossi

Marcelo Déda

Osmar Dias

Sergio Machado

PSDB
Anivaldo Vale
Ayrton Xerez

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro

----------------------

PFL
Osório Adriano
Luiz Durão

José Carlos Aleluia
Augusto Viveiros
PSDB

Pedro Henry
Vittorio Medioli

Fátima Pelaes
FlávioAms

Bloco (PMDB/PRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
Francisco Domelles

Herculano Anghinetti

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário paca a tramitação da matéria:
Dia 5-6-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.656-3, adotada
em· 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio de 1998".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2° da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída· a Comissão Mista
incumbida de em~ir parecer sobre a matéria:

...

···········-··--·····

,..
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SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Djalma Bessa
Leonel Paiva

Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Agosto de 1998

mesmo mês e ano, que "Altera a redação dos arts.
26, 31 e 44 da Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da
lei orçamentária de 1998".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

SENADORES
Suplentes

Titulares

PSDB
Sergio Machado

PFL

OsmarDias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro

Djalma Bessa
Leonel Paiva

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

PMDB

DEPUTADOS

PSDB
Suplentes

Titulares
PFL
Jaime Fernandes
Mario Assad

PPB
Antonio Joaquim
Ceci Cunha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Fernando Ferro

PFL
João Ribeiro
Messias Gois

José Lourenço
Hugo Rodrigues da Cunha
PSDB

PPB
Eraldo Trindade

Leomar Quintanilha

Titulares

Bloco (PMDB/PRONA)

Marcelo Déda

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PSDB

Geddel Vieira Lima

OsmarDias

Sergio Machado

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Francisco Horta
Messias Gois

Nelson Marchezan
Nilton Cerqueira

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Carlos Airton

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.661-5, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do

Danilo de Castro
Paulo Mourão

Arnaldo Madeira
Veda Crusius

Bloco (PMDB/PRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Hugo Biehl
Romel Anizio
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
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Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.662-2, adotada
em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do
mesmo mês e ano, que "Dá nova redação ao art. 92
da Lei n• 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotoras, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Jonas Pinheiro
Djalma Bessa

Hugo Napoleão
João Rocha
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PPB
Odelmo Leão
Gerson Peres
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
a Medida Provisória n' 1.663-12, adotada em 27 de julho de 1998 e publicada no dia 28 do mesmo mês e ano,
que "Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do lnst~uto Nacional do Seguro Social INSS, a utilização de Titulas da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na quMção de débrros com o INSS, attera dispos~ivos das Leis n's 7.986,
de 28 de dezembro de 1989, 8.036, de 11 de maio de
1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4' e 5° do art. 2' da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PSDB
Sergio Machado

OsmarDias

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL
Djalma Bessa
Leonel Paiva

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

José Carlos Aleluia
Paulo Gouvêa

Jader Barbalho
Nabor Júnior
Sergio Machado

Rogério Silva
Ayres da Cunha

Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB

Ariosto Holanda
Sebastião Madeira

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

PSDB
Elias Murad
Fábio Feldmann

Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro
PMDB

Suplentes
PFL

Suplentes

Titulares

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Fernando Ferro

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda
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PFL
Saulo Queiroz
Jaime Martins

Magno Bacelar
Luiz Braga

172

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEPUTADOS

PSDB
Roberto Rocha
Welson Gasparini

B.Sá
Ezidio Pinheiro

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Titulares

Suplentes

PFL
Osvaldo Coelho
Ayres da Cunha

Raimundo Santos
Paulo Lima

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda

PSDB

Fernando Ferro
PPB

Celso Russomanno

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira

Bloco (PMDB/PRONA)

Osmar Leitão

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fie? estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 2-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 11-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 26-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.672-31, adotada em 29 de
julho de 1998 e publicada no dia 30 do mesmo més e
ano, que "Attera os arts. 22, 3º, 4º, 5º, 62, 7º e 9º da Lei
n• 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Francelina Pereira
Hugo Napoleão

Geddel Vieira Lima

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PS"oB

PPB
Wigberto Tartuce
Benedito Domingos
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.673-29, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que ·Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2' da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Carlos Patrocínio

João Rocha
José Alves

José Bianco
PMDB
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

PPB
Epitacio Cafeteira

Suplentes

PFL

Beni Veras

Eduardo Suplicy

Fernando Ferro

Marcelo Déda

Titulares

PMDB

Lúdio Coelho

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PCdoB)

José Agripino
João Rocha

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Luciano Castro
Roberto Rocha

Leomar Quintanilha

Sergio Machado

OsmarDias
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Bloco Oposição {PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB

PMDB
Jader Barbalho
Nabo r Júnior

Fernando Bezerra
Cartas Bezerra
PSDB

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

Suplentes

Titulares
PFL

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

PPB

Paulo Mourão
Roberto Brant

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB
Anivaldo Vale
Mareio Fortes

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
.Aroldo Cedraz
Mussa Demes

Eliseu Resende
Osório Adriano

Beni Veras

Lúcio Alcântara

DEPUTADOS

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
PFL

Bloco (PMDB/PRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Arolde de Oliveira
Antônio Ueno

Pauderney Avelino
Luiz Moreira

Bloco (PT/PDT/PCdoB)

Jurandyr Paixão
Fernando Ribas Carli
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 -designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.674-54, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se
refere o§ 1º do art. 22 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

Feu Rosa
Rommel Feijó

Basílio Villani
Paulo Mourão

PPB

PFL
José Agripino
José Bianco

PSDB

Fernando Ferro

Marcelo Déda

Zanete Cardinal
Hugo Napoleão

Bloco (PMDB/PRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Benedito Domingos
Lamartine Posella
De acordo com a Resoluçi'o nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.675-40, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre medidas
complementares ao Plano Real e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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çoes para os Programas de 11 .legração tioc•a• e dt:
Formação do Patrimõnio do Servidor Público Titulares
Suplentes
PIS/PASEP, e dá outras providências".
PFL
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5° do art. 2º da Resolução n'
José Alves
Francelina Pereira
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista inRomero Jucá
Hugo Napoleão
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

SENADORES
Titulares

Suplentes

PSDB

PFL

Lúcio Alcântara

Jefferson Peres

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

Bello Parga
Zanete Cardinal
PMDB

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Caleteira

Leomar Ouintanilha

Jader Barbalho
Nabo r Júnior

Titulares

Suplentes

Jefferson Peres

Luiz Braga
Coraúci Sobrinho
PSDB

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira
Arnaldo Madeira
Nicias Ribeiro

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira LimB

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PFL

Wagner Rossi

Marcelo Déda

Beni Veras

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

PFL

Vittorio Medioli
José Aníbal

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

DEPUTADOS

Eraldo Tinoco
Betinho Rosado

José Agripino
Vilson Kleinübing

Lael Varella
José Rocha

Vanessa Felippe
Costa Ferreira

PSDB

PPB
Luiz Piauhylino
Welson Gasparini

Marconi Perillo
Mário Negromonte

Roberto Campos
João Pizzolatti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.676-35, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do

Nilton Baiano
Jofran Frejat
De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista

mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre as contribui-

Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista

-------------

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PCdoB'
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

---------------------------------
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Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.677-55, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Organiza e disciplina os
Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e
de Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras
providênciasu.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2º da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão

Vilson Kleinübing
Edison Lobão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Beni Veras

PPB
Benedito Guimarães

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.678-26, adotada em 29 de
julho de 1998 e publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, créd~o extraordinário até o lim~e de R$
106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para
os fins que especffica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2º da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

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

Sebastião Rocha

Edison Lobão
Djalma Bessa

Leomar Quintanilha

Titulares

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Beni Veras

PFL
Arolde de Oliveira
Júlio Cesar

Jefferson Peres

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

PSDB

Sebastião Rocha
PPB

Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Bloco (PMDB/PRONA)

Epitacio Cafeteira

Fernando Ferro

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Suplentes

Geddel Vieira Lima

Gilberto Miranda
Romero Jucá
PMDB

DEPUTADOS

Carlos Alberto
Silvio Torres

Suplentes
PFL

PPB

Augusto Viveiros
José Jorge

Márcio Reinaldo Moreira

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional

Teotonio Vilela Filho

Epitacio Cafeteira
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Suplentes
PFL

Jorge Khoury
Bened~o de Lira

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

176

PSDB

DEPUTADOS

João Leão
Moisés Bennesby

Fernando Torres
Mário Negromonte

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Suplentes

Titulares
PFL
José Carlos Aleluia
Lima Netto

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda

PSDB

Fernando Ferro
PPB

José Teles

Koyu lha
Marcus Vicente

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional
·a Medida Provisória n•1.679-15, adotada em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do mesmo mês e ano,
que "Dispõe sobre normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, inst~ui multas pela inobservãncia de seus preceitos, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4• e s• do art 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Vilson Kleinübing
Edison Lobão

José Agripino
Hugo Napoleão
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

OsmarDias

Blocó Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Bloco (PT/PDTIPC do B)

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

José Janene

Lamartine Posella

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 _:designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congres·
so Nacional a Medida Provisória n• 1.68G-B, adotada em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30
do mesmo mês e ano, que ·oispõe acerca da inci·
dência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4• e s• do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim const~uída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Sebastião Rocha
PPB

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

PSDB
Lúcio Alcãntara

Anivaldo Vale
Max Rosenmann

Bloco (PMDB/PRONA)

Felipe Mendes

Titulares

Augusto Viveiros
Ayres da Cunha

PMDB
Jader Barbalho
NaborJúnio

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Agosto de 1998
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PMDB.

PSDB
Lúdio Coelho

Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)

PSDB.

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

José lgnácio Ferreira

OsmarDias

PPB

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

Suplentes

Titulares
PFL

PPB

OEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PSDB
Roberto Brant
Antônio Cartos Pannunzio

João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Maluly Netto
Jorge Khoury

Paulo Bauer
José Melo
PSDB.

Koyulha
Luiz Carlos Hauly

Alexandre Santos
Hilário Coimbra

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Fernando Ferro
PPB

Bloco (PMDB/PRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Roberto Campos
Fernando Ribas Carli
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.681-7, adotada em 29 de
julho de 1998 e publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano, que "Dispõe sobre a simplifiCação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do protesto de título de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras providências."
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-

cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL.
Hugo Napoleão
Bernardo Cabral

PFL

Wagner Rossi

Marcelo Déda

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira
Costa Ferreira
Jorge Khoury

João Mellão Neto
Reinhold Stephanes

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

DEPUTADOS

Titulares

Fernando Bezerra
Cartos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Bello Parga
Leonel Paiva

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Enivaldo Ribeiro
Augusto Nardes
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.682-4, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades
que menciona, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentas
PFL.

João Rocha
Leonel Paiva

Hugo Napoleão
Guilherme Palmeira
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Agosto de 1998

gem na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do ar!. 2° da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PSDB.

PFL

Pedro Piva

Osmar Dias

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

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL.

Eraldo Tinoco
Mario Assad

Paulo Bauer
José Melo

PSDB
Carlos Wilson

Beni Veras

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB

Leomar Ouintanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB.
Ariosto Holanda
Mareio Fortes

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Roberto Santos
Ronaldo Cezar Coelho

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lirna

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda

PFL

PSDB

Fernando Ferro
PPB

Fernando Ribas Carli
Herculano Anghinetti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.683-3, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Institui o Programa Especial
de Financiamento para combate aos efeitos da estia-

Roberto Fontes
Benedito de Lira

Álvaro Gaudêncio Neto
Júlio Cesar

Ceci Cunha
Edson Silva

Mário Negromonte
Wilson Braga

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB.

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade

- - - · - - - - ------------·-·--··--- ···----
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Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional
0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.684-44, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o pagamento
dos militares e dos servidores públicos do Poder
Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista e de
suas subsidiárias, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e s• do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Hugo Napoleão
João Rocha

Gilberto Miranda
Djalma Bessa
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

SENADORES

PFL

Lúcio Alcãntara

José lgnácio Ferreira

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

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha

Suplentes

PFL

PSDB.

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDT/PCdoB)

PPB
Gerson Peres

Antônio Geraldo
Jaime Fernandes

Mussa Demes
Augusto Viveiros

Fernando Ferro

Marcelo Déda

Osmar Dias

PPB.

Marcus Vicente
Moisés Bennesby

Bloco (PMDB/PRONA)

Jair Bolsonaro

Sergio Machado

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS}
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos

Geddel Vieira Lima

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB.

Titulares

Edson Silva
Luciano Castro

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB

DEPUTADOS

Arolde de Oliveira
Abelardo Lupion

Suplentes

Titulares

PSDB.

Epitacio Cafeteira
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.686-2, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Autoriza o Poder Executivo
a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e Abastecimento,
e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, crédito extraordinário no valor de
R$ 824.000.000,00, para os fins que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e s• do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PSDB.
Fábio Feldmann
Marconi Perillo

Roberto Brant
Rommel Feijó
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Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

PSDB

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Geddel Vieira Lima

Odelmo Leão
Gerson Peres
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n' 1.687-2, adotada em 29 de
julho de 1998 e publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano, que "Institui o Programa Emergencial de Frentes
Produtivas e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 22 da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes
PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira

Gilberto Miranda

Marcelo Déda

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB.

Carlos Wilson

PPB.
José Linhares
lberê Ferreira
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n' 1.688-2, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Estabelece critérios para a
concessão de empréstimo, pela União, aos Estados
e ao Distrito Federal, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei
n' 9.424, de 24 de dezembro de 1996".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2 2 da Resolução n'
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Beni V eras

Titulares

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB.

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB.
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB.

Leomar Quintanilha

Lúdio Coelho

Carlos Wilson

DEPUTADOS
Suplentes
PFL

---------

Suplentes
PFL

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)

Paes Landim
Betinho Rosado

Fernando Ferro

SENADORES

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Titulares

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDTIPCdoB)

PMDB

Epitacio Cafeteira

B.Sá
João Faustino

Bloco (PMDB/PRONA)

Fernando Ferro
PPB.

Titulares

Wilson Campos
Ceci Cunha

Álvaro Gaudêncio Neto
Jorge Khoury

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB
Eprtacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
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DEPUTADOS

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

Titulares

Suplentes

Eduardo Suplicy

PFL
Eraldo Tinoco
José Jorge

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
PSDB.

Epitacio Cafeteira

Fernando Torres
Silvio Torres

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

DEPUTADOS
Suplentes
PFL.

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro

PSDB

lberê Ferreira

Eurico Miranda

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 -designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -0 Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.689-2, adotada em 29 de
julho de 1998 e publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano, que "Altera a Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998
que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Felipe Mendes

Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.690-2, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a fiscalização
das atividades relativas ao abastecimento nacional
de combustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, estabelece sanções administrativas
e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emttir parecer sobre a matéria:

PMDB.

SENADORES
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PSDB
Sergio Machado

.Ceci Cunha
Sebastião Madeira

Elias Murad
Salvador Zimbaldi

Bloco (PMDB/PRONA)

PPB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Cesar Bandeira
Reinhold Stephanes

Mendonça Filho
Vilmar Rocha

Wagner Rossi

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Leomar Quintanilha

Titulares

Roberto Brant
Luiz Carlos Hauly

Titulares

Sebastião Rocha
PPB.

Osmar Dias

·-----·----

Suplentes

Titulares
PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

···---·---··--·---

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
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PMDB

SENADORES

Jader BartJalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB.

Sergio Machado

Osmar Dias

Titulares

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira

Gilberto Miranda

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PMDB
Jade r BartJalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Leomar Quintanilha
Sergio Machado

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy

PFL.
Mário Assad
Osório Adriano

Adauto Pereira
José Rocha

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Adroaldo Streck
Basílio Villani

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Sebastião Rocha
PPB

PSDB.
José Aníbal
Márcio Fortes

Osmar Dias

Wagner Rossí

Titulares

Suplentes
PFL

Cesar Bandeira
Laura Carneiro

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda

PSDB

Fernando Ferro
PPB.

Romel Anízio

Francisco Horta
Luiz Durão

Márcio Fortes
Aloysio Nunes Ferreira

Bloco (PMDBIPRONA)

José Janene

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.691-2, adotada em 29 de
julho de 1998 e publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano, que "Dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sistema Financeiro da Hab~ação- SFH,
a~era as Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de 1964,
8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.692, de 28 de julho
de 1993, e dá ou1ras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Eduardo Barbosa
Wilson Braga

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Wigberto T artuce

Prisco Viana

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.692-26, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Dá nova redação aos arts.
2º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 1º,
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2º e 3º da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e
sobre a concessão de subvenção econõmica nas
operações de crédito rural, autoriza o Poder Executivo a renegociar as obrigações financeiras relativas à
liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF, vencidas e prorrogadas a partir
de 1991, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
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Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.693-38, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Altera a legislação referente
ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercante- FMM, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2 2 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Canos Bezerra
PSDB
Geraldo Melo

Lúdio Coelho

Suplentes

Titulares
PFL

PMDB

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

DEPUTADOS

Carlos Wilson

Beni Veras

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Suplentes

Titulares

PPB
Adauto Pereira
Eraldo Tinoco

DEPUTADOS
Ezidio Pinheiro
Hilário Coimbra

Bloco (PMDB/PRONA)
Wagner Rossi

Suplentes

Titulares
PFL

Fernando Ferro

PSDB
Feu Rosa
Nelson Otoch

Luiz Piauhylino
Mário Negromonte

PPB
Mário Cavallazzi

Raul Belém
Sérgio Barcellos

Abelardo Lupion
Jaime Martins

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB

Geddel Vieira Lima

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL

Odilio Balbinotti
B.Sá

Canos Bezerra
PSDB

Leomar Quintanilha

Hugo Rodrigues da Cunha
José Rocha

Fernando Bezerra

Jader Barbalho
Nabo r Júnior

PPB
Epitacio Cafeteira

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Bloco (PMDB/PRONA)
Enivaldo Ribeiro

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

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
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Bloco (PMDB/PRONA)

PPB
Francisco Silva

Simão Sessim

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.694-8, adotada em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31
do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação ao
art. 1• da Lei n• 9.530, de 10 de dezembro de
1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emítír parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB
Jader Barbalho
Nabo r Júnior
PSDB
Sergio Machado

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
OsmarDias

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

João Mendes

Alcione Athayde

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.695-38, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o número de
cargos de Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de Funções
de Confiança existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

PFL

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

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Suplentes
PFL

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB
Geraldo Melo

José Roberto Arruda
Antônio Jorge
Antônio Ueno

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PSDB
Max Rosenmann
Wilson Braga

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS

Carlos Melles
Abelardo Lupion

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Leomar Ouintanilha

Titulares

Suplentes

Titulares

Bonifácio de Andrada
Salomão Cruz

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Ouintanilha
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DEPUTADOS

PMDB

Titulares

Suplentes

PFL
Leur Lomanto

Adauto Pereira
Lael Varella

Osmir Lima

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

Beni Veras

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)

PSDB
Adelson Ribeiro
Antonio Feijão

Mareio Fortes
Odílio Balbinotti

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Eduardo Suplicy

PPB

Wagner Rossi

Marcelo Déda

Sebastião Rocha

Epitacio Cafeteira

Bloco (PT/PDT/PC do B)

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Fernando Ferro
PPB
Célia Mendes

Gerson Peres

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emen-

PFL
Cesar Bandeira
Aroldo Cedraz

a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.696-24, adota da em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a nevação de dívidas e responsabilidades do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS; altera o Decreto-Lei n• 2.406, de 5 de janeiro de
1988, e as Leis n•s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de
março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de
julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-

cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Ti!ulares

Suplentes

PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Benedito de Lira
Rogério Silva
PSDB
José de Abreu
Nelson Marchezan

Danilo de Castro
Edson Silva

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDT/PC do B)

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Prisco Viana

João Mendes

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 -designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre

a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se·
nhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.697-56, adotada
em 29 de julho de 1998 e publicada no dia 30 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre os títulos da
divida pública de responsabilidade do T escuro Na·
cional, consolidando a legislação em vigor sobre a
matéria".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelino Pereira
Gilberto Miranda

Agosto de 1998

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, lica assim const~uída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Teotonio Vilela Filho

Geraldo Melo

Suplentes

Titulares

PFL
Francelino Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

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

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

Leomar Ouintanilha

Geraldo Melo

Beni Veras

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Augusto Viveiros
Abelardo Lupion

Ciro Nogueira
Eraldo Tinoco

PPB

DEPUTADOS
Danilo de Castro
Renato Johnsson

Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB
Ayrton Xerez
Roberto Brant

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL

Wagner Rossi

Suplentes

Titulares

PFL
Átila Lins
João Mellão Neto

Manoel Castro
Osmirlima
PSDB

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Luis Barbosa

João Almeida
Jovair Arantes

Bloco (PMDB/PRONA)

Enivaldo Ribeiro

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre
a admissibilidade

Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.698-47, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a participação

Aécio Neves

Wilson Campos
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
Bened~o

Domingos

Waldir Dias

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
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Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.699-38, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créd~os não quitados de órgãos e
entidades federais, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnio
PSDB

Teotonio Vilela Filho

José Roberto Arruda

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha

Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.700-16, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a concessão
de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais, e dá outras providências·.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do ar!. 2 2 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constnuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PPB
Epitacio Cafeteira

PSDB
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

OsmarDias

Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Suplentes

Titulares

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL
José Santana de Vasconcellos
Saulo Queiroz

PPB
Raul Belém
Mauro Fecury

DEPUTADOS

PSDB
Vicente Arruda
Itamar Serpa

Aníbal Gomes
FlávioAms
Bloco (PMDBIPRONA)

Geddel Vieira Lima

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

Wagner Rossi

Suplentes

Titulares
PFL

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda

Ronaldo Cezar Coelho
João Almeida

PPB
Pedro Correa

Reinhold Stephanes
Augusto Viveiros

José Carlos Aleluia
Paudemey Avelin

Carlos Alberto
Ezidio Pinheiro

Bloco (PMDBIPRONA)
Luis Fernando

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

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Marcelo Déda

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

Fernando Ferro
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PSDB

PPB
Mário Cavallazzi

Augusto Nardes

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.701-12, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que • Autoriza a União a receber

em valores mobiliários os dividendos e juros sobre o
capital próprio a serem pagos por entidades de cujo
capital o Tesouro Nacional participe, e dá outras pro·
vidências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL

PMDB
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Robério Araújo

João Tola

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.702-27, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Estabelece mecanismos
objetivando incentivar a redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária,
dispõe sobre a privatização de instituições financei-

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

PFL

Lúcio Alcântara

Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)

PPB
Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

PMDB
Fernando Bezerra
Cartas Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSDB

Lúdio Coelho

Carlos Wilson
Suplentes

Titulares

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL
Coraúci Sobrinho
José Egydio

Bloco (PMDBIPRONA)

Titulares

PSDB

Epitacio Cafeteira

José de Abreu
Koyu lha

ras, e dá outras providências•.

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Luiz Cartos Hauly
Marinha Raupp

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
José Carlos Vieira
José Carlos Coutinho

- - - - --

PPB
Epitacio Cafeteira

-------------- . -------

--- ---- --- ----

Leomar Quintanilha
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DEPUTADOS

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
Suplentes

Titulares

PFL

PPB
Darei Coelho
Saulo Queiroz

Manoel Castro
Paulo Cordeiro

DEPUTADOS
João Almeida
José Thomaz Nonô

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda

PFL
José Mendonça Bezerra
Benedito de Lira
PSDB
João Almeida
Nestor Duarte
José Thomaz Nonõ
Bonifácio de Andrada
Bloco (PMDB/PRONA)

PPB
Carlos Airton

Roberto Campos

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre

a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.703-15, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Altera a redação e acresce

dispositivos às Leis nºs 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e 8.437, de 30 de junho de 1992, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças,

e nos tenmos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução
n' 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

PFL
Francelina Pereira

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Suplentes

Titulares

Carlos Melles
Abelardo Lupion

Bloco (PMDB/PRONA)

Titulares

Gilberto Miranda

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
Hugo Biehl

José Rezende

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 -designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre

a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n' 1.705-1, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo rnês e ano, que "Dá nova redação ao art. 57
da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários
policiais civis da União e do Distrito Federal, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos tenmos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PSDB
Sergio Machado

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

PMDB
Jade r Barbalho
Nabo r Júnior

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

PSDB
Dilso Sperafico
José Aníbal

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Osmar Dias

Suplentes

Titulares

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
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SENADORES

PMDB
Jader Bart:Jalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Cartas Bezerra
PSDB

Sergio Machado

OsmarDias

Suplentes

Titulares

PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PSDB

Leomar Quintanilha

Titulares

Suplentes

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)

Oscar Andrade
Luiz Durão

PPB

DEPUTADOS
Aécio Neves
Arnaldo Madeira

Bloco (PMDBIPRONA)
Geddel Vieira Lima

Wagner Rossi

Suplentes

Titulares

PFL

Fernando Ferro

Laura Carneiro
Paulo Lima

Álvaro Gaudêncio Neto
Jairo Cam&iro
PSDB

Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda

Leomar Quintanilha

Epttacio Cafeteira

PSDB
Alzira Ewerton
F rance Montoro·

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PFL
Eraldo Tinoco
Ney Lopes

OsmarDias

Sergio Machado

DEPUTADOS

Aécio Neves
Arnaldo Madeira

João Faustino
Ubiratan Aguiar

PPB
Odelmo Leão

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Bart:Jalho
Nabor Júnior

Bloco (PMDBIPRONA)
Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.706-1, adotada
em 30 de julho de 1998 e:publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a renegociação de dívidas no âmMo do Programa de Crédtto
Educativo, e determina outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constttuída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.707-1, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre cmérios espe-
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ciais para alienação de imóveis de propriedade do
Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos§§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica 3ssim constituída a Comissão Mista
incumbida de err ttir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
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Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.708-1, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Cartas Bezerra

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

PSDB
Sergio Machado

OsmarDias

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Bloco O >osição (PT/PDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

PMDB

Sebastião Rocha
Jader Barbalho
Nabo r Júnior

PPB
Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS

PSDB
Sergio Machado

Suplentes

Titulares
PFL
Reinhold Stephanes
Paulo Gouvêa

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PSDB
Arnaldo Madeira

Geddel Vieira Li1 na
Wagner Rossi
B oco (PTIPDTIPCdoB)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéri<:
Dia 5-8-98 -designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas- e para a C< missão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidad·'

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Aécio Neves

Suplentes

Titulares
PFL

Bloco (PMDBIPRONA)

Odelmo Leão

OsmarDias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)

Paulo Lima
Arolde de Oliveira

Marçal Filho
Marconi Perillo

Fernando Bezerra
Canos Bezerra

Augusto Viveiros
Benedito de Lira

Gáudio Cajado
Rubem Medina
PSDB

Aécio Neves
Arnaldo Madeira

Márcia Marinho
Zulaiê Cobra

Bloco (PMDBIPRONA)
Wagner Rossi

Geddel Vieira Lima

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
Odelmo Leão

Gerson Peres
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 6-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 29-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Será feita
a devida comunicação à Cãmara dos Deputados_
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à eminente Senadora Marina Silva, por 20 minutos.
A SRA, MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reportome à reedição do decreto presidencial que proíbe a
extração de mogno, que contou com o apoio do seter empresarial da indústria da madeira.
Faço questão de fazer este registro, porque, há
três anos, estive com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, juntamente com o padre Paolino Baldassari, advertindo Sua Excelência sobre a forma
como estava sendo explorado nosso mogno. Além
do grande prejuízo, estávamos criando um enorme
problema ambiental para a Amazônia, pois essa espécie rara e nobre poderia ser extinta. O Brasil não
tinha as mínimas condições para reagir ao avanço

dos madeireiros, que de forma irregular - no meu
Estado houve a denúncia do padre Paolino Baldassan - estavam retirando grande quantidade de mogno da nossa região.
Naquele momento, também apresentamos ao
Presidente a idéia de uma moratória com relação à
extração do mogno. Propúnhamos que o Governo
brasileiro, no período da moratória, instituísse um
longo debate a respeito da exploração dos recursos
madeireiros na economia brasileira, mais particularmente na Amazônia, no sentido de pactuar tanto
com as entidades ambientalistas quanto com as comunidades e o setor de indústria da madeira uma
proposta séria e conseqüente de manejo florestal
que incorporasse a idéia do desenvolvimento sustentável. Também advogávamos e advogamos que,
sendo instituída urna proposta como essa, em acordo e numa ampla discussão com todos os segmentos interessados, o Brasil cuide o mais rápido possível da certificação de origem para os nossos produtos florestais, como uma forma de garantir aos com-
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pradores que estão adquirindo um produto com qualidade ambiental e social. Essa certificação é fundamental, inclusive para que o Brasil possa acessar
mercados especializados no exterior sem que venha
a sofrer a pecha de que está fazendo uma exploração irregular de madeira.
E foi com esse espírito que, ainda em 86, fui à
Itália, juntamente com o Padre Heitor e o Deputado
Ronald Palanco, onde apresentamos, na Cidade de
Como, aos empresários de várias oficinas de produção de móveis, consideradas as melhores do mundo, uma proposta no sentido de que nos ajudassem
a instituir na Amazônia um pólo moveleiro que nos
permitisse, ao invés de vendermos a nossa madeira
in natura, em tora, como é feito, de forma criminosa,
há anos, mediante critérios e regras claras, e de
acordo com a instituição de defesa do meio ambiente, o lbama, produzir e vender esses móveis para os
países desenvolvidos, como uma forma de praticarmos a geração de empregos e de viabilizarmos receita para o Estado do Amazonas.
Naquele momento, na presença de mais ou
menos 175 empresários da indústria da madeira da
Cidade de Como e de trabalhadores, eles assumiram o compromisso de que nos ajudar nessa empreitada. E conseguimos, a partir dessa sensibilização, que eles montassem no Município de Xapuri,

como um plano piloto demonstrativo, uma indústria
de móveis, onde pessoas estão sendo treinadas no
ofício. Também já foram enviados dois jovens de Xapuri para fazer o curso na Itália e, num sistema de
revezamento, de lá virão pessoas aposentadas para
continuar os cursos no Brasil, no Município de Xapuri, onde queremos treinar não apenas as pessoas de

Rio Branco, mas já temos propostas de que virão
pessoas de outros Estados da Amazônia.
O nosso objetivo é produzirmos móveis de excelente qualidade. E, na perspectiva que temos da
geração de quarenta mil empregos, em quatro anos,
utilizando os nossos recursos florestais com critérios, com propostas de manejo florestal, com certificação de origem. Queremos que o Acre seja pioneiro nessa proposta. Podemos mostrar que é possível
utilizar os nossos recursos florestais sem causar
dano ao meio ambiente. É possível fazermos com
que essa riqueza, que foi plantada por Deus, possa
viabilizar econômica e socialmente a vida do nosso
povo. Mas queremos fazer isso com critério. Espero
que a pequena oficina, a pequena escola de móveis
que hoje está se instituindo no Município de Xapuri
passe a ser uma referência para todos aqueles que
querem trabalhar a madeira com qualidade técnica
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e, acima de tudo, incorporar a esse trabalho a qualidade da ética, que é o respeito ao meio ambiente e
às pessoas - objetivo que pode ser atingido, principalmente, com a criação de um programa de geração de emprego e renda que atenda às demandas
sociais do nosso Estado, que são muito grandes.
À luz da proposta do Governo de reeditar a
medida que suspende a extração do mogno por
mais dois anos, advogo que se utilize esse espaço
de tempo para discutirmos o assunto, visto que nos
dois anos que se passaram essa discussão não foi
feita a contento. O Governo deve assumir a respon-

sabilidade de pactuar junto aos selares interessados
a que já me referi anterionnente uma proposta correta de exploração dos nossos recursos florestais. Não
podemos admitir que a cada ano tenhamos denúncias e mais denúncias da extração irregular de madeira e de garimpagem de espécies raras -garimpagem que é feita de forma criminosa por madeireiros
inescrupulosos, que, além de prejudicarem o nosso
ecossistema e de empobrecerem a nossa floresta, não
geram emprego· nem receitas e sequer oferecem a
possibilidade de os governos tributarem essa indústria.
Além disso, a madeira é exportada a preço de banana,
enquanto em mercados especializados do mundo desenvolvido ela pode ser vendida a preço de ouro.
Sr. Presidente, quero com essas palavras dizer
que a concepção do socioambientalismo, que pretende viabilizar económica e socialmente aquela região,
hoje está mais do que presente em nossas discussões. Diante da possibilidade de disponnos de mais dois
anos e contar com o apoio da indústria da madeira,
acredito que poderemos mudar a realidade daquela região. O Governo não pode desperdiçar mais dois anos e
se limitar à reedição desse ato - que é importante -,
sem mais nada fazer para impedir que, após esse lapso de tempo, as mesmas práticas contra o meio ambiente e contra a nossa floresta continuem ocorrendo.
Façamos um debate, sem medo, com todos os
setores, com a comunidade ambientalista, com as
pessoas que já estão debatendo propostas no ãmbito das organizações não-governamentais. Que o Governo, via lbama, lance mão dos mecanismos à sua

disposição para promover o debate. Caso contrário,
corremos o risco de vermos passar mais dois anos

e

voltarmos a assistir os mesmos problemas que estamos cansados de denunciar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)

----·
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Sr. Presidente, estou com uma aguda faringite que
me leva a adiar para o dia de amanhã o pronunciamento que pretendia fazer hoje. Se melhor estiver,
pedirei a V. Exª o obséquio de me garantir a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esta
Casa, como sempre, ouvirá V. Exª na oportunidade,
com todo o prazer.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a edição de 26 de junho de 1998 do jornal Folha de
S.Paulo registrou a seguinte declaração do Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso: "Não vou a debates no primeiro turno. Posso mudar de opinião, se
cair nas pesquisas". Nessa mesma entrevista, ao ser

questionado se isso não era mudar as regras no
meio do jogo, Sua Excelência afirmou que "política
não é regra, é criatividade".
É inacreditável que o Presidente da República
possa ter feito uma declaração dessas. Suas palavras revelam descaso e até desprezo pela opinião
pública. Não consigo reconhecer aquela pessoa que,
durante os anos 60, 70 e 80, esteve ao meu lado e
ao lado de tantos que lutaram pela volta da democracia em nosso País e pelo aperfeiçoamento das
instituições democráticas.
O debate direto entre os candidatos constitui o
acontecimento mais significativo das campanhas
eleitorais nos países democráticos. Lembremo-nos
que, durante a campanha para que o Congresso Nacional votasse a Emenda da Reeleição, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso referiu-se mais de uma
vez aos Estados Unidos, país em que o presidente
tem o direito de disputar a reeleição por uma vez.
Ora, qual o momento mais importante da cam·
panha eleitoral nos Estados Unidos? Justamente os
debates entre os candidatos, transmitidos em cadeia
para toda a nação - debates esses que, inclusive,
têm sido transmitidos pela CNN, ou, às vezes, até
pelas nossas emissoras de televisão. Nós, brasileiros, seja via CNN ou emissoras nacionais, assistimos a esses debates com extraordinário interesse.
Por exemplo: foram marcantes os dois debates
entre os candidatos Richard Nixon e John Kennedy,
no início dos anos sessenta. Nixon estava à frente
nas pesquisas quando Kennedy conseguiu sair-se
brilhantemente em duro embate, conquistando o
eleitorado. Alguns até comentam aspectos menos

-----···~--~·-----·-------~-···
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importantes sobre o que ocorreu à época: dizem que
Richard Nixon não tinha feito a barba direito! Mas o
fato é que, no conteúdo, John Kennedy foi brilhante
e conseguiu vencer o seu oponente.
O Presidente George Bush, disputando com
Bill Clinton e Ross Perot, participou de dois debates,
e, neste caso, foi Bill Clinton que conseguiu se sair
melhor, vencendo as eleições contra o Presidente
que estava no exercício do mandato.
Na campanha seguinte, Clinton, desta vez como
Presidente, ace~ou debater duas vezes com o seu adversário, Bob Dayle, experiente Senador que mu~o sabia
da política norte-americana e, inclusive, da política externa. O Presidente Bill Clinton se saiu bem e venceu o debate e as eleições. Ou seja, não há regra que estabeleça
que se sai sempre melhor o Presidente em exercício.
Na França, têm sido memoráveis os debates
entre os candidatos à presidência. É 0 momento da
campanha que toda a Nação quer assistir, do qual
todos querem participar, opinar sobre quem se sairá
melhor e quem está mais bem preparado.
Ironicamente, o Senhor Fernando Henrique
está repetindo o comportamento do ex-Presidente
Jânio Quadros que, em 1985, estando à frente nas
pesquisas eleitorais, resolveu se ausentar dos debates realizados entre os candidatos a prefeito de São
Paulo. Entre esses candidatos, estava o próprio Fernando Henrique, eu e ainda Francisco Rossi, Ademar de Barros, José Maria Eymael e outros. Naquela
ocasião, fiquei indignado. Ora, estávamos disputando com um ex-Presidente, que, naturalmente, era
muito mais conhecido do que eu - pela primeira vez
Deputado Federal - ou Fernando Henrique - pela
primeira vez Senador. Como disputar de igual para
igual com quem havia sido, mesmo que no início dos
anos 60, Presidente da República e que era uma figura mítica, de grande carisma?
Critiquei a ausência de Jânio Quadros. E o que
disse Fernando Henrique sobre Jânio Quadros? Ele
também se indignou e disse: "São Paulo vê, assim,
que tipo de candidato é o Sr. Jânio Quadros e que
lástima para todos nós seria voltarmos a esse passado, aos mesmos truques, aos mesmos golpinhos
(sic), tentando simplesmente fugir ao debate.
Femando Henrique disse que o Presidente Jânio
Quadros - que estava melhàr nas pesquisas de opinião - queria fugir ao debate. E isso foi lembrado recentemente pelo próprio Painel da Folha de S. Paulo.
Lembrança comprometedora, senhoras e senhares. Gomo o Presidente nega ter d~o que pediu para esquecerem seus posicionamentos passados, vamos ecoar
suas palavras dizendo, com as devidas adaptações, o
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mesmo. Vamos abrir aspas para adaptar as declarações de Fernando Henrique sobre Jânio Quadros a
ele próprio. Fernando Henrique falava de Jânio e de
São Paulo. Vou usar as mesmas palavras, apenas
adaptando-as a Fernando Henrique e ao Brasil. Abro
aspas para plagiar a análise de Fernando Henrique
Cardoso, Senador, em 1985: "O Brasil vê, assim,
que tipo de candidato é o Sr. Fernando Henrique e
que lástima para todos nós seria continuarmos com
esses mesmos truques, com esses mesmos golpezinhos, tentando simplesmente fugir ao debate."
Fica a pergunta: estaria o Presidente com receio de ser questionado sobre as taxas recordes de
desemprego, a desigualdade social persistente, os
índices crescentes de criminalidade, a demora em
realizar a reforma agrária, a concentração de riqueza
produzida pelo Proer e as privatizações ou, ainda, a
respe~o da política externa brasileira?
O Sr. Bello Parga (PFL- MA)- Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)Pois não, nobre Senador Bello Parga. Permita-me
apenas concluir o meu raciocínio, inclusive porque,
na conclusão, farei uma proposta sobre a qual gostaria muito de ouvir a opinião de V. Exª.
O Sr. Bello Parga (PFL- MA)- Pois não, Senador.
o SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Fica a pergunta: estaria o Presidente se propondo a
quê? Estaria ele querendo aperfeiçoar a democracia
com tal sistemática?
Ao recusar-se a debater com seus adversários,
Fernando Henrique Cardoso, na verdade, presta um
desserviço à democracia. Isso é tão mais grave
quando nos recordamos que 0 Governo usou de todos os artifícios para pressionar 0 Congresso a votar
uma lei eleitoral que reduziu para apenas 45 dias a
propaganda eleitoral pela televisão e pelo rádio.
v. Exªs sabem 0 que são 45 dias, nobres Senadores Bello Parga, Geraldo Melo, Djalma Bessa, Marina
Silva, Nabor Júnior e Bernardo Cabral, que aqui nos
honram com a sua presença? É um tempo menor do
que 0 da minissérie Hilda Furacão, personagem que
conseguiu comover as pessoas com a sua bela história
de busca da pessoa amada e que, certo dia, após procurar tanto, diante das manifestações que ocorreram, do
golpe mil~ar e da repressão toda, perde-se do Frei que
queria encontrar. Quatro anos depois, na manifestação
de maio de 1968, os dois, na luta pela democracia e
contra a dMdura - ele participando do movimento cristão por dire~os à cidadania-, eis que, em meio a mani!estação tão bonita dos jovens pela liberdade, encontram-se para viver o amor que tanto queriam.
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Ora, o Brasil está querendo encontrar o seu
grande amor pela liberdade, pela democracia, tudo
aquilo que levou Fernando Henrique, a mim próprio,
Lula e tantos de nós a pedirmos pelas Diretas Já, por
ética na vida política. Do que tem receio agora Fernando Henrique Cardoso? Da prática da democracia?
Evidentemente essa legislação foi feita de encomenda para favorecer o candidato que está no poder. Aqueles que acreditavam que, como Presidente,
Fernando Henrique Cardoso iria contribuir para aperfeiçoar a democracia brasileira e refonnar as nossas
instituições políticas estão tendo amarga decepção. Na
realidade, o Presidente da República tem aluado de
vári?S maneiras para enfraquecer ainda mais o nosso

regime democrático. Exemplo disso são os seus dois
atos recentes. Primeiro, vetar na LDO, pela segunda
vez, que seja o Poder Executivo obrigado a mostrar
quais as repercussões do Proer sobre o Orçamento.
Por que razão o Presidente faz isso? Disse ele na sua
justificativa que os dados não estariam completos. Ora,
que os apresente parcialmente, já que sempre defendia a transparência dos atos da Administração Pública.
Depois, tentarem o Banco Central e as autoridades monetárias postergar a revelação da situação
do déficit público. Hoje, toda a imprensa comenta
isso, inclusive o jornal O Estado de S.Paulo, que,
em geral, tem sido tão favorável à postura do Presidente Fernando Henrique Cardoso e crítico das posturas de seus adversários, em especial de Lula. Traz
ele um editorial, com o qual estou de pleno acordo,
dizendo que o Governo se enfraquece ao evitar dar

transparência às informações sobre o déficit público.
Está aí, portanto, mais um exemplo de que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso não está
agindo de acordo o que foi a sua trajetória de luta
pelo aperfeiçoamento da democracia. Sua postura,
inclusive, está servindo de modelo para outros candidatos, como o ex-Presidente Itamar Franco, em

Minas Gerais, e César Maia, no Rio de Janeiro, que,
citando Fernando Henrique, afirmaram que seguiriam o seu exemplo de não comparecer a nenhum

debate antes da eleição. Itamar Franco, embora estando à frente nas pesquisas de opinião, fala também que não comparecerá. É. por ter sido Presidente
da República que Itamar Franco não quer dialogar
com os demais candidatos? Se resolveu ser candidato a governador, então ele está em condição de
igualdade com os outros candidatos. O ex-Presidente Itamar Franco, que mu~o respe~o. mas que incorre em dramático engano, diz que está im~ando Fernando Henrique Cardoso. Que mau exemplo, Presidente Fernando Henrique!
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De minha parte, como candidato que está liderando todas as pesquisas de intenção de voto para
senador por São Paulo, quero reiterar minha disposição de debater, frente a frente, com meus adversários, nos meios de comunicação. Acred~o que a melhor maneira de esclarecer os ele~ores sobre as
idéias de cada candidato são os debates.
Quanto mais freqüentes se tomarem, mais
contribuirão para o aprimoramento de nossa incipiente democracia.
Quero conclamar o Presidente Fernando Henrique Cardoso a rever a sua postura. Que pense melhor e decida aceitar participar de debates com seus
adversários. Não há oportunidade melhor, Sr. Presidente, Senador Nabor Júnior, de o Presidente minimizar todas as alegações e denúncias, que estão
ocorrendo no cotidiano, de abuso da máquina administrativa, de uso de aviões, bem como de toda a estrutura do Poder Federal, estadual e municipal. Será
o momento de neutralizar os ataques que vem sofrendo, e vai sofrer cada vez mais, por estar recebendo o auxmo extraordinário de grupos econômicos, inclusive dos interessados em participar do processo de
privatização, daqueles que receberam créd~os a taxas
de juros bem menores do que as de mercado, como
as in~uíções financeiras que se beneficiaram do
Proer, as médias e grandes empresas que receberam
recursos do BNDES, do Banco do Brasil, etc.; as que
contrataram grandes obras com o Poder Público.
O Presidente poderá dar o exemplo e, em igualdade de condições, participar de debates com os seus adversários. Aí estará valendo no debate a presença de espírito, a capacidade plena, o olho-no-olho de cada cand~
dato, a possibilidade de os ele~ores, a opinião púbfiCa e a
imprensa observarem as propostas de cada um, os seus
valores, como cada um se comporta diante de criticas
severas. Acaba de chegar aqui o Senador Roberto F~
re, que está em campanha por Giro Gomes. Estou aqui
dizendo, Senador Roberto Freire, da importância da realização de debates e pedindo ao Presidente da República
Fernando Henrique que reveja a sua postura de não
querer participar deles. Quero que haja esse debate.
Gostaria de apresentar urna sugestão ao Presidente do Senado e do Congresso Nacional, Antonio
Carlos Magalhães, e ao Presidente Michel Te me r,
da Cãmara dos Deputados, no sentido de organizarem um debate entre os candidatos à Presidência,
nos termos da lei ele~oral em vigor, por meio da TV
Senado e da TV Câmara, facultando às demais
emissoras sua transmissão simultãnea. Eis a minha
proposta, Senador Nabor Júnior.
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Conversei com o Presidente Michel Temer na
semana passada, mas eu ainda não tinha tido essa
idéia que acabei de sugerir, sobre a importãncia de os
presidentes de ambas as Casas tentarem convencer o
Presidente Fernando Henrique Cardoso da necessidade de ele mudar de postura e participar dos debates.
Mas agora vem aqui a minha proposta adicional: por
que não o próprio Senador Antonio Canos Magalhães
presidir os debates, em colaboração com o Presidente
Michel Temer? S. Exªs podem, sobretudo, presidir o
debate entre os três principais candidatos, de acordo
com o que está previsto na lei; podendo este ser fe~o
por etapas, como reza o art 46 da Lei Ele~oral:
•Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda ele~oral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou televisão,
de debates sobre as eleições majoritária ou
proporcional, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação na Cãmara dos Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte:
I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos
os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
b) em grupos, estando presentes, no
mínimo, três candidatos;"
Portanto, poderia haver, primeiro, um debate
entre Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula
da Silva e Giro Gomes, que são os três que estão
nos primeiros lugares, depois haveria a oportunidade
para os demais.

"li - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que
assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e
coligações a um mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;
III - os debates deverão ser parte de
programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante
sorteio a escolha do dia e da ordem de fala
de cada candidato; salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.
§ 1
Será admitida a realização de
debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo con-
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vidãdo com a antecedência mínima de se-

tenta e duas horas da realização do debr;tc.
§ 2º - É vedada a presenç& de um
mesmo candidato à eleição proporcional em
mais de um debate da mesma emissora.
§ 3º - O descumprimento do disposto
neste artigo sujeita a empresa infratora às
penalidades previstas no art. 56."
Portanto, aqui estão as regras equitativas da
fonmulação do debate.
O Sr_ Bello Parga (PFL - MA) - V. Exª me
penm~e um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY {Bioco/PT- SP) Com muita honra, nobre Senador Bello Parga.
O Sr. Bello Parga (PFL- MA) - Nobre Senador Eduardo Suplicy, neste momento V. Ex•. tomando como referência debates entre candidatos presidenciais na América do Norte, aproveita, com uma
certa veemência e até mesmo com indignação, para
censurar o Presidente da República, candidato à
reeleição, por não manifestar vontade de participar
de debates. Eu gostaria de levantar apenas dois
pontos, lamentavelmente fazendo reparo ao seu pronunciamento. Primeiro, felicito V. Exª por ferir a cor-

da do debate que se dá via televisão na grande democracia do Norte. Efetivamente, lá já está se tornando tradição o debate entre os dois candidatos em
cadeia nacional. São só dois candidatos, porque são
só dois grandes partidos. Há, portanto, condições
práticas e materiais para um debate dessa ordem.
No Brasil, não há a menor condição de se repetir
esse modelo, porque, até o momento, já temos oito
ou nove candidatos à Presidência da República, o
que inviabiliza um debate dessa natureza no primeiro turno, confonme V. Exª está reclamando desde já.
Se houver segundo turno, aí sim haverá condições
de se promover esse debate entre o Presidente da
República, que é candidato à reeleição, e o outro
candidato que também chegar ao segundo turno.
Não se pode esquecer que é possível também haver
um segundo turno entre o candidato Lula e o candidato Giro Gomes, e o Presidente da República, assim, nem teria oportunidade de participar de um debate dessa natureza. Portanto, acredito que, no segundo turno, o Presidente Fernando Henrique Cardoso debaterá com o outro candidato, qualquer que
ele seja. E reitero os meus cumprimentos a V. Ex•
por erigir como paradigma de comportamento eleitoral aqui no Brasil o exemplo americano. Dessa vez
V. Exª não recorreu ao exemplo cubano, onde, corno
V. Exª sabe, os debates são inexistentes.
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o SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) V. Exª sabe, Senador Bello Parga, como sou admirador das instituições democráticas americanas. Vivi
nos Estados Unidos quase cinco anos de minha
vida, e se há algo que aprendi muito bem foi justamente que lá as instituições democráticas funcionam
e acredito que estejam sempre se aperfeiçoando.
Nem sempre estou de acordo com tudo que
ocorre Já. Ao próprio princípio da reeleição, por exempio, como v. Exª se recorda, não fui favorável, preferi
seguir a recomendação do grande crítico e admirador
da democracia na América, Alexis de Tocqueville, que
não o recomendou aos Estados Unidos.
O Sr. Be!lo Parga (PFL - MA) - Mas isso é
passado.
0 SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT _ SP) _
É passado, estou apenas fazendo referência. E estarei
sempre reforçando 0 que de bom há e que permite a
transformação e o aperfeiçoamento da sociedade.
Pode perfeitamente haver um debate conforme
os moldes que V. Exª preconiza; ou seja, com dois,
três ou quatro candidatos. A lei permite o debate
com pelo menos três candidatos. E seria razoável
que esses três fossem 05 mais votados. Seria uma
questão de acordo. A TV Senado transm~iria esse debate - obviamente todas as emissoras de rádio e televisão de grande expressão iriam retransmitir - e, depois, real1zaria outro debate com os demais candidatos. Nesse caso, pr::>vave!mente, as emissoras não teriam a mesma vontade de retransmitir o evento, mas aí
estariam plenamente cumpridas as regras do jogo.
Aqui fica a minha sugestão à TV Senado e à
TV Câmara, emissoras que tanto têm contribuído
para o aperteiçoamento de nossas instituições democráticas, peia comunicação ao povo brasileiro do
que se passa no Congresso Nacional.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Permiteme V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Concedo o aparte, com muita honra, Senador Geraldo Melo.
O Sr. Geraldo Melo (F:'SDB - RN) - Senador
Eduardo Suplicy, quero unir-me ao Senador Bello
Parga na homenagem a
Exª, pela veemência e
seriedade com que está tratando do assunto, como
sempre faz nos pronunciamentos com que nos brinda nesta Casa. Quero também, como S. Exª, discordar da posição que v_ Exª expõe. Em primeiro lugar,
quem conhece o talento, o brilho, a verve, a cultura
do Presidente Femando Henrique Cardoso sabe
muito bem que se Sua Excelência está dizendo que
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não vai a debate no primeiro turno, não há de ser
por medo de participar de debate algum.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP)Não é o que parece, Senador.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - O que parece é que Sua Excelência não vai a debate no primeiro turno. O que estou discutindo não é que vá.
Estou afirmando que a minha convicção é de que
Sua Excelência não vai não por medo de debater.
Acho, Senador Suplicy, que o Presidente faz muito
bem em não ir, porque V. Exª mesmo leu um trecho
da lei eleitoral segundo 0 qual, ao contrário do que
V. Exª afirma, não se permite que a instituição promotora do debate selecione os candidatos que devem participar. Ninguém tem o dire~o de dizer que
vai promover um debate apenas com tais candidatos. V. Exª mesmo leu agora dispositivo da lei ele~o'ai segundo o qual o debate pode ser fe~o sem a
presença de todos, desde que todos tenham sido
convidados com antecedência mínima de 72 horas.
Quem decide se vão dois, três, cinco ou seis candidatas não é o promotor do debate, mas os próprios
candidatos. Quem faltar não debate; quem comparecer tem o direito de debater. Então, não é tão simpies como V. Exª formulou. Em segundo lugar, realmente não têm sentido, nem mesmo para a opinião
pública, os debates com a participação de dez candidatos. V. Exª sabe muito bem que retiram tempo de
debate importante e tempo de debate que suscita o
interesse da opinião pública. Na realidade, a analogia que faz V. Exª com o sistema americano foi muito bem abordada pelo Senador Bello Parga. Ali é
mu~o simples: se há dois candidatos, um, dois ou
dez debates serão entre eles dois. No Brasil, não
será assim, a não ser a partir do segundo turno.
Nesse momento, se o Presidente Fernando Henrique estivesse com medo de participar de debates,
teria dito que não participaria de debates em momento algum. E o que Sua Excelência afirmou foi
que não participará de debates no primeiro turno.
Acho que faz muito bem S. Exª. Agora, já que V. Ex•
apresentou uma proposta concreta...
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco!PT- SP) - ...
para exame da Mesa, da qual V. Exª é V100-Presidente.
O Sr Geraldo Melo (PSDB - RN) - ... da qual
sou Vice-Presidente. Quero antecipar a V. Exª que...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Já pensaram no assunto? Eu ainda não falei com o
Presidente Antonio Carlos Magalhães. Estou abordando o assunto pela primeira vez e imaginava até
que S. Exª pudesse estar presente.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Estou tomando conhecimento da idéia neste momento e, se
esse assunto chegar formalmente à Mesa, e eu tiver
oportunidade de debater, quero dizer honestamente
que a minha posição é contrária à sugestão de V. Exª.
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Este é o Congresso NacionaL Embora o Senado Federal disponha de uma emissora de televisão, esta
não é uma instituição de televisão. O Senado Federal dispõe de um canal de televisão para que a sociedade possa tomar conhecimento do que estamos
fazendo. Há coisas que os canais de televisão comuns podem fazer, devem fazer e fazem muito bem,
mas nem todas as coisas que eles fazem nós devemos fazer. Daqui a pouco, alguém vai achar que - já
que V. Exª se referiu à Hilda Furacão - poderemos,
em breve, apresentar nossa novela também.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) -A
nossa novela é a vida real, que é passada no dia-a-<Jia.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - É a vida
real e devemos continuar mostrando a vida real ao
povo brasileiro, mostrando nossas idéias, sujeitas à
crítica de todos; mas, francamente, se tiver oportunidade de manifestar a minha opinião, serei terminantemente contra uma iniciativa dessa natureza partir
do Senado ou da Câmara, ou das duas Casas como
Congresso NacionaL O respeito da sociedade ao
seu Congresso há de ser fruto da constatação, pela
sociedade, de que os Congressistas se dedicam
com seriedade ·e afinco às tarefas que têm como
parlamentares; as demais, não são tarefas do Congresso NacionaL Agradeço a V. Exª pelo aparte.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Agradeço a V. Exª, Senador Geraldo Melo, pelas reflexões que apresentou. V. Exª tem razão no que diz
respeito à lei, pelo menos três candidatos devem
participar do debate e a escolha não é necessariamente da emissora promotora.
Mas o que eu estava pressupondo, Senador
Geraldo Melo, é que poderia haver o entendimento
no interesse público. Ou seja, os demais candidatos,
percebendo obviamente a relevância e o interesse,
poderiam até chegar a um entendimento. Compreendo que o candidato Enéas, por exemplo, pode reivindicar o direito de participar do debate sob o argumento de que tem 4,5% das intenções de voto, índice não muito abaixo do de Giro Gomes, que tem entre 7 e 10%. Então, os promotores podem ponderar
se é um argumento de bom senso. Já seria um pouco diferente e precisaríamos verificar se os candidatos com índices abaixo de 2% vão dizer que irão participar, porque haveria aí, logicamente, uma demanda da opinião pública para que, no interesse da Nação, se fizesse o debate entre os candidatos com
maior relevância e possibilidade concreta de chegar
à Presidência.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Mas há
um direito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Mas, reconhecendo que seja um direito, poderia ser,
pelo menos, tentado como objeto de diálogo.
Já no que diz respeito à TV Senado e TV Câmara, avalio de forma diferente, porque se trata de
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uma atividade eminentemente política, de enorme
relevância para todos os partidos e representantes
do povo no Congresso NacionaL
Trata-se de um momento maior da escolha do
Executivo.
As pesquisas hoje mostram que a opinião pública não está acompanhando a sucessão dos Deputados e Senadores com o mesmo interesse que
demonstram em relação à sucessão presidencial ou
dos governos dos Estados.
V. Exª há de convir que o meu objetivo nesta
tribuna é instar, é conclamar o Presidente Fernando
Henrique Cardoso a rever a sua postura. Se Sua Excelência disser: "Olha, então, tudo bem, participo
dos debates"; e se as emissoras de rádio e televisão
os organizarem, mesmo sem a colaboração da TV
Senado e da TV Câmara, isso será o mais importante. Portanto, Senador Geraldo Melo, é preciso
que haja o debate.
É interessante para o Congresso Nacional admitir que podemos fazer isso hoje graças ao povo brasileiro, que, por intermédio dos seus representantes,
permitiu a estrutura da geração das TVs Senado e
Câmara. Inclusive, se V. Exª entende que o importante
é o que vale para o Senado e para a Câmara, a TV
Senado poderá também realizar debates entres os
candidatos para a renovação de um terço da Casa.
Se a Mesa do Senado quiser promover um debate entre os candidatos ao Senado, a começar por
aqueles do meu Estado, ainda que à frente das pesquisas, disponho-me a debater com meus adversários.
Alguns deles estão anunciando verbas extraordinariamente maiores do que a que vou necessitar. Vou gastar muita sola de sapato, muitas roupas, condução, automóvel; mas não muitos recursos, o mínimo, para preparar o programa do horário eleitoral, para fazer alguns
panfletos, algumas fotos lambe-lambes e poucos outdoors. Portanto, da minha parte, estou pronto para
debater com meus adversários.
Senador Geraldo Melo, agradeço a V. Ex' as
ponderações democráticas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Djalma
Bessa.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Sobre
a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 138, DE 1998
Dispõe sobre a profissão de administrador com
habilitação em turismo ou com habilitação em hotelaria
e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULO I
Do exercício profissional
Capítulo I
Da atividade profissional
Seção I
Da caracterização da profissão

Art. I • A profissão de Administrador com habilitação em Turismo,
ou habilitação em Hotelaria, é reconhecida em todo o território nacional e
compreende a atuação no planejamento, organização e administração na área do
turismo e da hotelaria e atividades afins, assim entendidas aquelas definidas no
regulamento desta Lei.
Art. 2" O exercício da profissão de Administrador com habilitação
em Turismo, ou habilitação em Hotelaria, observadas as condições de capacidade
e demais exigências legais, é assegurado:
I - aos que possuam, devidamente registrado, diploma do curso
superior de Administração com habilitação em Turismo, ou Hotelaria, fornecido
por universidade, faculdade ou escola superior devidamente autorizada e
reconhecida na forma do disposto na Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no Pais,
diploma de escola estrangeira de ensino superior, desde que existente acordo ou
convênio internacional que garanta reciprocidade aos brasileiros;
III - aos que, até a data de publicação desta Lei, encontrem-se no
exercício da atividade profissional, devidamente registrados nos Conselhos
Regionais de Administração.
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Seção II
Do uso do título profissional
Art. 3" São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos
nesta Lei as denominações de Administrador em Turismo e de Administrador em
Hotelaria.
Art. 4" A qualificação de Administração em Turismo ou
Administração Turística e de Administração em Hotelaria ou Admini:;tração
Hoteleira só pode ser acrescida à denominação de pessoa jurídica cuja
composição societària seja integrada, pelo menos, por um profissio 1ai da
hahilitação específica.
'
Parágrafo único. As pessoas jurídicas referidas neste artigo só serão
autorizadas a funcionar, após o registro no Conselho Regional de Admini.;tração
da sua jurisdição.

Seção III
Do exercício irregular da profissão
Art. s• Exerce ilegalmente a profissão de Administrador com
habilitação em Turismo, ou habilitação em Hotelaria:
I - a pessoa fisica ou juridica que realizar atos ou prestar S•:rviços
públicos ou privados reservados aos profissionais de que trata esta Lei e que não
possua registro nos Conselhos Regionais de Administração;
II - o profissional que se incumbir de atividades estranhas às
atribuições discriminadas em seu registro;
II I - o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas,
organizações ou empresas executoras dos serviços sem sua real participação nos
trabalhos delas;
IV - o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em
atividade;
/1
V - a pessoa jurídica que exercer atribuições reservadas aos
Administradores com habilitação em Turismo ou em Hotelaria.

Seção IV
Atribuições profissionais
Art. 6" As atividades e atribuições profissionais do Admini ;trador
com habilitação em Turismo, ou habilitação em Hotelaria, consistem em:
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I - cnaçao, elaboração, análise e interpretação de planos e
programas turísticos e de hotelaria;
11 - realização de estudos tendentes a explicar os fenômenos
turísticos, bem como as respectivas origens, mudanças e evoluções;
III - análise dos efeitos dos pólos emissores e receptores sobre os
indivíduos, grupos e categorias sociais;
IV- interpretação de dados sobre os costumes, práticas e hábitos de
correntes turísticas;
V- elaboração de projetos ou estudos de planejamento, organização
e funcionamento e exploração de empreendimentos turísticos e de hotelaria no
âmbito do território nacional;
VI - desempenho, na administração pública direta e indireta, da
esfera federal, estadual, municipal e do Distrito Federal e territórios, de cargo ou
função cujas atribuições estejam relacionadas com as descritas nesta Lei;
VII - magistério em disciplinas de aprendizado prático, relacionadas
com a ativídade turística e hoteleira e afins;
VIII- fiscalização de serviços turísticos e hoteleiros.

§ I" As atribuições descritas nos incisos VI, VII e VIII deste artigo
são de competência exclusiva de profissionais pessoas fisicas, legalmente
habilitadas e registradas nos Conselhos Regionais de Administração.
§ 2° As atividades enunciadas nos incisos I a V deste artigo,
observados os preceitos legais e regulamentares, poderão ser exercidas,
indistintamente, por profissionais ou pessoas juridicas.
Capítulo 11

Da autoria
Art. 7° Os direitos de autoria de projetos técnicos na área turística e
de hotelaria, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros
interessados, são do profissional que os elaborar.
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os
prêmios ou distinções honoríficas concedidas a projetos ou serviços técnicos.

Art. 8° Quando a concepção geral que caracteriza um projeto ou
serviço for elaborado em conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos
serão considerados co-autores.
Art. 9° Ao autor do projeto é assegurado o direito de acompanhar a
execução dos serviços, de modo a garantir a sua realização de acordo com as
condições e especificações nele estabelecidos.

--------------··--------·------···---··-.-
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Art. I O'?' Os Conselhos Regionais de Administração poderão
registrar os projetas, para a salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais
que o desejarem.

Título II
Da fiscalização profissional
Art. I Ir A aplicação do que dispõe esta Lei, a verificação e
fiscalização do exercício e atividades das profissões nela reguladas serão
exercidas pelo Conselho Federal de Administração e Conselhos Regionais de
Administração, na forma do disposto na Lei no 4.769, de 9 de setembro de 1965.

Título III
Do Registro profissional
Capítulo I
Do re1,ristro dos profissionais
Art. 12~0s profissionais habilitados na forma estabelecida nesta Lei
só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, sob cuja
jurisdição se achar o local de sua atividade.
Art. 13'!'Aos profissionáis registrados de acordo com esta Lei e
demais disposições constantes da Lei n° 4.769, de 9 de setembro de 1965, será
fornecida carteira profissional, conforme modelo adotado pelo Conselho Federal
de Administração, a qual conterá o número do registro, que será destacado do
dos demais administradores, o número da carteira, a especificação da habilitação,
e os demais elementos necessários a sua identificação.
Art. 14rPara expedição da carteira profissional os Conselhos
Regionais deverão exigir do interessado prova de habilitação profissional e de
identidade, bem como outras informações e docwnentos necessários, de acordo
com as instruções· baixadas pelo Conselho Federal.
Art. !Si-Se o profissional ou pessoa juridica, registrado cm qualquer
Conselho Regional, exercer a profissão com habitualidade em outra Região,
ficará obrigado a inscrição suplementar no respectivo Conselho Regional da
jurisdição
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Capítulo II
Do Registro de pessoas juridicas
Art. 16:v'As pessoas juridicas regularmente constituídas e com
participação societária de profissionais habilitados na forma desta Lei só poderão
iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos
Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais que a integram.
Art. 17:?ü registro de pessoas juridicas só será concedido se sua
denominação for realmente condizente com sua finalidade e qualificação de seus
componentes.

Art. 18Yo Conselho Federal, observados os princípios e requisitos
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentação, baixará instrução sobre os
procedimentos que as pessoas juridicas deverão adotar para seu registro.
Parágrafo único. As pessoas juridicas não têm direito a voto e não
participam das decisões internas do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais.

Capítulo III

Das Anuidades, emolumentos e taxas

Art. lcft./ Os profissionais e pessoas juridicas registrados na
conformidade desta Lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao
Conselho Regional, a cuja jurisdição pertençam.
Parágrafo único. O não-pagamento ou atraso de duas ou mais
anuidades implica a suspensão do registro profissional.
Art. 20~ Conselho Federal baixará resolução fixando o valor das
anuidades, que deverão ser compatíveis com a realidade econômica e considerar
o tempo de atividade profissional da pessoa física.

Título IV
Das penalidades

Art. 2e:As penalidades aplicáveis por infração da presente Lei são
as seguintes, considerada a gravidade da falta:

- - - - - - - - - - - - - - · ·--··--···-·----------····
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I - advertência;
II - censura pública;
III- multa;
IV- suspensão temporária do exercício profissional;
V - cancelamento defmitivo do registro.
Parágrafo único. As penalidades serão aplicadas pelos Conselhos
Regionais, facultado recurso para o Conselho Federal, com efeito suspensivo,
desde que interposto no prazo de quinze dias contados data da intimação da
aplicação da penalidade.
Art. 2~s penas de advertência e de censura pública são aplicadas

aos profissionais que deixarem de cumprir as disposições do Código de Ética.
Art. 231:A multa é estabelecida em razão da gravidade da infraçào

cometida e tem seu valor minimo igual ao de urna anuidade e o seu valor máximo
fixado em dez anuidades.
Art. 24::::0 Conselho Federal baixará resolução disciplinando a

gradação das multas e o processo de apuração das infrações, assegurando, em
todos os casos, a ampla defesa dos acusados.
Art. 25% representação pode ser oferecida por qualquer pessoa

física ou juridica, civilmente identificada.

Título V

Das disposições gerais

Art. 26~ão assegurados aos bacharéis em Turismo, aos bacharéis

em Hotelaria e a outros profissionais nessas especialidades, regularmente
habilitados em cursp de ensino superior autorizado, ou reconhecido pelo Poder
Executivo, na forma do disposto na Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, as
garantias e prerrogativas asseguradas nesta Lei.
Art. 27~s profissionais de que trata esta Lei poderão candidatarse, nas mesmas condições que seus Pares, aos Conselhos Regionais e ao
Conselho Federal de Administração.
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Título VI

Das disposições transitórias

Art. 28.'X) Conselho Federal de Administração terá cento e vinte
dias de prazo para expedir os atos normativos necessários à completa aplicação

desta Lei.

Título VII

Das disposições tinais

Art. 29"',.--Q Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no

prazo de cento e vinte dias.
Art. J01E:sta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O Brasil é um país com grande vocação para o turismo e,
conseqüentemente, para a hotelaria. A preocupação manifestada no presente
projeto de lei está sintonizada com o desejo por maior qualificação da mão-deobra neste setor, ainda tão carente de recursos humanos qualificados.
· Sem essa qualificação profissional, os serviços que poderiam ser
oferecidos acabam represados, e os investimentos tão necessários ao
desenvolvimento do País ficam postergados para uma data futura, ou então,
muitas vezes, acabam sendo dirigidos a projetes em outros países.
A regulamentação proposta não cria nenhum corporativismo, apenas
garante um mínimo de reconhecimento aos profissionais que se habilitam nas
referidas áreas e acabam desestimulados. A organização maior desses
profissionais proporcionará uma troca salutar de idéias e possibilitará, quem sabe,
um estímulo maior para que outras pessoas se interessem pela formação
acadêmica nas profissões cuja regulamentação estamos propondo.

- - - - - · · · · - - - - · · - · · ········--···-·--
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Os profissionais estarão vinculados ao Conselho Federal de
Administração e aos Conselhos Regionais de Administração, pois segundo
informações do Ministério da Educação e do Desporto, a titulação, na maioria
dos casos, é de bacharel em Administração, com habilitação em Turismo ou
Hotelaria.
Em relação a esse aspecto, ressalte-se que o própno Conselho
Federal de Administração já tem uma resolução sobre o assunto: Resolução
Normativa CFTA N° 27, de 28 de junho de 1981, que "dispõe sobre o registro
dos Técnicos em Plane;amento Turístico. "
Evita-se, assim, que, pelo menos por ora, institua-se mais um
conselho profissional, quando o Conselho Federal de Administração já está
estruturado para bem servir aos profissionais dos ramos turístico e hoteleiro.
.
Temos certeza de que o projeto de lei que ora apresentamos é uma
contribuição importante para o desenvolvimento e o aprimoramento dos recursos
humanos voltados para o turismo e a hotelaria.
Esperamos que os,nossos Pares apóiem a idéia e dêem sua
colaboração para que esta proposição possa ser aperfeiçoada.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1998.

(À Comissão de-Assuntos Sociais- decisão terminativa.)

---------····-------··- ..

------ ------------- -·-
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O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - O projeto lido será remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - A Presidência comunica ao Plenário que a sessão do Senado de amanhã será realizada às 1O horas.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Aicãntara e João Rocha
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Conselho
da Comunidade Solidária fez publicar, pela passagem do seu terceiro aniversário de criação, uma revista em que são apresentadas suas conquistas

nesse período. Trata-se de um documento que toma
evidente os excelentes resultados obtidos por esse
projeto do governo Fernando Henrique Cardoso.
É do conhecimento geral que o Brasil é um dos
países de pior distribuição de riqueza. Como, ao longo
do ternpo, nada ou muito pouco se fez para reduzir a

distância entre ricos e pobres, o fosso da exclusão social aprofundou-se, e, hoje, milhões de brasileiros vivem abaixo daquilo que se convencionou chamar linha
da pobreza. São os que não têm renda suficiente sequer para suprir suas necessidades mínimas. Fui justamente para trabalhar junto a essa população carente, dando-lhe condições de avançar em direção à cidadania plena, que surgiu o Comunidade Solidária.
Apesar dos inúmeros problemas políticos e econômicos que enfrentamos nos últimos trinta anos, o certo é
que, após a Assembléia Nacional Constituinte, ganhou
força entre nós a noção de cidadania. O brasileiro, hoje,
está mais cônscio do que nunca dos seus dirertos e deveres. Contribuíram grandemente para esse despertar
da cidadania as chamadas organizações não-governamentais (ONGs), que vieram para suprir certas demandas que não eram mais atendidas pelo Estado tradicional, sempre burocrático e lento, incapaz de dar respostas rápidas a candentes problemas sociais. Vottadas
para a defesa do meio ambiente, a promoção de atividades esportivas e cunurais ou a proteção de menores e
idosos abandonados, as ONGs rapidamente ganharam
larga projeção no cenário brasileiro.
Foi com base nas experiências das ONGs,
acumuladas no interior da sociedade brasileira nos
últimos anos, que o presidente Fernando Henrique
Cardoso decidiu criar, em fevereiro de 1995, o Conselho da Comunidade Solidária. A idéia central era fazer com que o Conselho se transfonnasse ao unir, em
parcerias, os esforços tanto da sociedade civil quanto do
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Estado num dos principais instrumentos da luta contra a pobreza. a exclusão e a desigualdade.
Agora, passados três anos da criação do Conselho da Comunidade Solidária, pode-se dizer que
Governo e sociedade aprenderam a pensar e agir
em conjunto; a identificar o que cada área pode lazer de modo mais eficiente; e, principalmente, a somar esforços e competências.
Em nenhum momento os idealizadores e diri-

gentes do Conselho pensaram que a sociedade civil
pudesse ou devesse substituir a ação governamental na área social. O que desejavam era articular e

fortalecer as ações da sociedade civil, cada vez mais
atuante no mundo moderno. Queriam também que,
de modo crescente, os atares sociais se engajassem

nessas ações.
Da mesma forma, os recursos necessários à realização dos programas foram buscados, pelo Conselho, em empresas, fundações e agências internacionais de desenvolvimento. Fora do Governo, portanto.
Muito se tem falado, nos últimos tempos, sobre a

falência do Estado brasileiro, que não consegue mais
exercer suas funções básicas, especialmente nos setores de educação, saúde, justiça e segurança. Essa
falência decorreu, em parte, do fato de o Estado ter-se
expandido demais. Ao intrometer-se, por exemplo, em
atividades típicas da iniciativa privada, o Estado acabou por desperdiçar recursos importantes.
No caso brasileiro, especificamente, é preciso
considerar também uma série de outros fatores que

acabaram por estrangular a máquina estatal. Eu gostaria de destacar, aqui, dois desses fatores: uma fantástica explosão demográfica e um acelerado processo de
urbanização. A população brasileira que, em 1970, era
de 90 milhões de habitantes está chegando, agora, a
160 milhões. Como fazer para, em menos de trinta
anos, proporcionar escolas, hospitais, justiça e segurança a mais 70 milhões de pessoas? Já no que se refere à urbanização é importante considerar que, em

menos de 50 anos, a percentagem de moradores no
campo e na cidade inverteu-se. Num curto espaço de
tempo o Brasil passou de nação rural a país urbanizado, marcadamente industrializado.
É claro que o Estado amarrado p.Jr incontáveis
leis e decretos não teve agilidade suficiente para dar
respostas imediatas a esses problemas. E veio então o estrangulamento. As cidades maiores não
cresceram, incharam. A rápida multiplicação das escolas públicas derrubou o nível do ensino oficial. Os
hospitais entraram em colapso. A Justiça tomou-se
morosa. E a violência tomou conta das cidades, prin-

cipalmente das megalópoles.
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Diante desse quadro, a única saída seria tentar

cios levados pelos universitários aos sertões mais

aproximar o Estado da sociedade civil, sempre mais

remotos. Na outra mão, as comunidades mais pobres mostram aos moradores das grandes cidades a
sua cultura, a sua vida, os seus valores.
Um terceiro Programa visa a inclusão dos chamados excluídos, aqueles que não têm uma formação escolar e profissional que lhes garanta um emprego. Estou falando do Capacitação Solidária, que
atendeu, entre março de 1996 e setembro de 1997,
8.500 pessoas. Dirigido a jovens pobres, entre 14 e
21 anos, que vivem de seis regiões metropolitanas
entre elas a de Fortaleza, no Ceará , o Programa
busca desenvolver habilidades profissionais, ao
mesmo tempo em que estimula a sociabilidade e a
organização. Outros dos seus objetivos são a identificação de brechas no mercado de trabalho que permitam o ingresso dos jovens e a ampliação dos horizontes culturais e sociais dos participantes.
Por fim, eu gostaria de destacar o Programa Vo-

ágil, atenta e sensíveL Foi aí, nesse novo terreno

que surgiu o Conselho da Comunidade Solidária'
que passou a diagnosticar os problemas, identifica;
as oportunidades de ação conjunta e mobilizar os recursos humanos e materiais em iniciativas concretas

de desenvolvimento social. Em suma, o Conselho da
Comunidade Solidária veio para construir o consenso, entre sociedade e Estado, em torno das prioridades estratégicas de uma verdadeira agenda social.
Entre as várias iniciativas inovadoras do Conselho da Comunidade Solidária, eu gostaria de destacar, inicialmente, o Programa de Alfabetização Solidária, que é dirigido aos municípios brasileiros onde
são registrados os maiores índices de analfabetismo. Esse Programa atende prioritariamente jovens
entre 12 e 18 anos, mas também beneficia a todos
os adultos que dele queiram participar. Mais do que
motivar as pessoas a voltar à escola, o Programa incentiva-as à profissionalização. São parceiras nesse
projeto as universidades, o Ministério da Educação e
do Desporto, empresas e prefeituras.
Vejamos alguns números. No primeiro semestre de 1997, quando o projeto piloto atendia 38 municípios, foram alfabetizados 9.150 alunos. No segundo semestre do ano passado, na implantação da primeira fase, os municípios subiram para 120 e os es-

tudantes alfabetizados passaram de 40 mil. Estimase que agora, no final do primeiro semestre de 1998,
os alfabetizados cheguem a 75 mil, em 148 municípios. São números impressionantes, especialmente
se considerarmos que esse trabalho vem sendo feito
em localidades que têm índices de analfabetismo superior a 55%. De outro lado, as empresas privadas
que participam desse programa já passam de 40.
Igualmente importante é o Programa Universidade Solidária, que tem como objetivo mobilizar os
jovens universitários fazendo com que conheçam
melhor a realidade do pais, ao mesmo tempo em
que exercem sua responsabilidade social, auxiliando
na med•da do que podem fazer as pessoas que moram nas cidades mais pobres. A idéia é bastante
simples. Coordenados pelos professores das suas
universidade, os estudantes divulgam informações e
promovem atividades para a nielhoria das condições

de saúde, educação e organização das comunidades. Esse trabalho é exercido prioritariamente junto
aos lideres das comunidades, que, posteriormente,
serão agentes multiplicadores. Entre janeiro de 1996
e fevereiro de 1998, foram mobilizadas 127 universidades, que enviaram 382 professores e 3.800 alunos a mais de 290 municípios. O valor do Programa
Umvers1dade Solidária não se resume aos benefí-

luntários que busca promover o envo~vimento de cida-

dãos em iniciativas concretas de combate à exclusão
social e a melhoria da qualidade de vida. São parceiros
do Comunidade Solidária neste empreendimento os
centros de voluntários, as prefeituras, secretarias de
Estado. empresas, fundações, associações de bairro e
outras entidades da sociedade civil, apoiados pelo
Banco Mundial, Unesco e Fundação Banco do Brasil.
E de fundamental importância arraigar entre os brasileiros a noção de voluntariado, de prestação de serviço
desinteressado ao País e aos mais humildes.
O Conselho da Comunidade Solidária mostra,
por ocasião de seu terceiro aniversário, os números
obtidos em seus vários Programas_ São cifras impressionante, mas o que eu quero ressaltar, neste
breve pronunciamento, é algo impalpável: o Conselho da Comunidade Solidária está mudando mentalidades. Agora, já não se pode dizer simplesmente
que a situação de determinados segmentos da sociedade está muito ruim: Está sim, mas há gente trabalhando para reverter essa triste realidade. São as
pessoas que estão trabalhando concretamente para
mudar o panorama. O importante é justamente isso:
que as pessoas saibam que a situação pode reverter
para melhor. Concluo este breve pronunciamento
deixando aqui os meus cumprimentos ao presidente
Fernando Henrique Cardoso, que teve a ousadia de
criar esse Conselho, e a todas as pessoas e entidades que a ele se uniram.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em momento de crise
socioeconômica de um país, é necessário que surja

· - - - .. ·-·-------- ................
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um agente catalisador e incentivador da capacidade
empreendedora de toda a Nação. Se tal agente não
vier revestido dos poderes constituídos da Nação, legitimamente instalados, ele surgirá espontaneamente de entre o povo, podendo tornar-se, até, um agente subvertedor da ordem estabelecida, preenchendo
os vazios de poder, enquanto responde aos anseios
da população, verdadeiramente ou não.
A reconstrução da Europa e do Japão após as
grandes guerras deste século são exemplos de processos catalisadores positivos e engrandecedores
dos povos envolvidos. A formação do III Reich, na
Alemanha dos anos trinta, é o exemplo acabado de
como a sanha de um louco pode arrastar toda uma
nação prenhe de frustrações e vazia de esperanças.
Assim tem ocorrido ao longo de todo a história
da humanidade, toda a vez que uma grande crise se
abate sobre um povo. Se à frente dele não se colocam homens responsáveis e empreendedores, certamente haverá oportunistas que o farão. E se não

surgirem líderes de qualquer tipo, a anarquia social
instalar-se-à, prevalecendo a famosa lei da selva,
onde o mais forte domina e extermina o mais fraco.

Sr. Presidente, eu não diria que o Brasil seja
um País sem líder ou dirigido por oportunistas. Todavia, grande parte de nossa população continua alijada da sociedade, como tem sido desde o início de
nossa Nação. Ora mais perigoso que um criminoso
patológico é um cidadão sem esperanças, vazio de

qualquer perspectiva de ser considerado um ser humano na sociedade a que pertence. Estou convicto
de que é um pouco assim que se sentiam os milhões
de brasileiros que hoje ainda vivem sem acesso à
saúde, à educação, ao emprego ou à moradia. Para
esses, verdadeiros párias, não existem muitas espe-

ranças se nossas lideranças políticas, empresariais,
religiosas e todos os segmentos sociais não tomarem atitudes para a redenção dessa gente.
Sr's e Srs. Senadores, todos nós já pudemos
ver que até os mais simples dos animais encontram
ou podem construir uma casa para morar; que a natureza se encarrega de ensinar-lhes o que necessi-

tam para poderem sobreviver; a sabedoria das espécies assegura-lhes a saúde necessária à luta pela
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seu próprio teto. Desde os mais remotos períodos da
existência da humanidade, homens e mulheres bus-

caram a segurança de um teto que os protegesse
das forças da natureza e das agressões do mundo
exterior. No início foram as cavernas naturais, depois foram as construções por empilhamento de pedras, até que chegamos aos modernos e complexos
edifícios inteligentes deste final de século.
Sr's e Srs. Senadores, a ironia da vida é que,
enquanto o homem só precisou buscar abrigo na natureza, sempre encontrou um local onde fazê-lo. Na
medida em que alguns passaram a depender de outros para disporem de um teto, começou a surgir a
penúria, o nefando déficit habitacional. Esse é o quadro brasileiro deste final dos anos noventa. Os semteta, os sem-terra, os sem-emprego, os sem-esperança espalham-se pelo Brasil afora, humilhados até
o mais profundo sentimento de sua condição humana e de sua cidadania.

Sr. Presidente, podemos dizer que o Governo
Federal tem tentado fazer algo de positivo para resgatar a divida social, seja no campo, seja na indústria, ou seja ainda na questão habitacional. Todavia,
as estimativas mais otimistas avaliam nosso déficit

atual em tO milhões de moradias. Há, portanto, de
toda evidência. um enorme atraso a ser recuperado

no tocante à construção de moradias para os brasileiros, sobretudo os de mais baixa renda.

Se olharmos, Sr's e Srs. Senadores, para a
questão da construção civil com uma visão mais

abrangente, englobando a construção de imóveis
para a classe média e a construção da infra-estrutura urbana e viária do País, veremos o quão graves

são os problemas que nossa sociedade tem de resolver, com urgência.

A construção de imóveis para classe média
passa por uma espécie de buraco negro, para o qual
o efeito do colapso da construtora ENCOL foi devastador. Afetou a credibilidade do mercado e provocou
dramas familiares angustiantes, com a quebra de sonhos acalentados por longos anos e que se viram
destruídos pela ação irresponsável de aves de rapina do dinheiro alheio.
Todavia, se os gestores de construtoras são dire-

vida; se emprego não necessiTam, a natureza lhes

tamente responsáveis pela lesão que causaram a seus

dota das habilidades indispensáveis a sua sobrevivência. Por que será que o homem, ser inteligente,
capaz de trabalhar a natureza a seu favor, é incapaz

clientes, as instituições financeiras privadas e públicas,
assim como os órgãos controladores de governo, também o são; na medida em que ccmpactuaram com a
crise, sem procurar coibir o abuso praticado, deixando
a bomba estourar nas mãos de inocentes.
O Governo Federal vem, com efeito, após tornar-se evidente a fragilidade do sistema de financiamento habitacional brasileiro, agindo no sentido de

de prover seus semelhantes com esses bens essen-

ciais? Nenhum outro animal é capaz de tal crueldade
para com um seu semelhante.
Sr. Presidente, uma das metas mais caras a
todo ser humano é poder ter sua própria moradia,
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recuperar a confiança e fortalecer a atividade da
construção no País. A Lei do Sistema Financeiro
Imobiliário, o novo SFI, é um passo importante para
impulsionar este segmento. Abre-se uma porta para
que as entidades privadas de financiamento invistam
no setor, aumentando a oferta e potencializando a
baixa dos preços, melhorando assim a possibilidade
de mais brasileiros terem acesso

à moradia própria.

Não restam dúvidas de que essa Lei é um instrumento poderoso para alavancar o setor, sobretudo,
na faixa de renda média.
O que fazer então com os milhões de brasileiros de renda mínima ou que trabalham no mercado

informal e cuja possibilidade de acesso a tais financiamentos é quase nula. Estão automática e inexora-

velmente alijados da possibilidade de um dia adquirirem uma moradia? Parece-nos uma discriminação
apriorística inaceitáveL
Sr. Presidente, creio que os governos Federal,
Estadual e Municipal devem unir-se na implementação de planos de ação que viabilizem a construção
em larga escala de residências de baixo custo para
as classes mais desfavorecidas. Sabemos que o
Governo Federal tem procurado, por intermédio da

Caixa Econômica Federal, liberar recursos para tal
fim. Muito louvamos tal iniciativa. Falta, a nosso ver,
a contrapartida dos Estados e Municípios em escala

que permita criar em todo o País um mutirão da casa
própria. Só assim poderemos criar oferta em número
compatível com a demanda atual.
Sr. Presidente, mesmo que consigamos enca-

minhar solução para a questão da habitação popular
- a médio prazo, que seja -restam, ainda, duas
questões cruciais sem resposta: o que fazer com o
inúmeros imóveis iniciados e não concluídos em
todo o Brasil, cujos compradores foram lesados em

sua boa fé? E quando o Poder Público vai voltar a
investir em infra-estrutura pública?
A primeira questão, relativa aos imóveis inaca-

bados, diz respeito à reparação de danos causados
a clientes que, de boa fé, cumpriram sua parte no
contrato e se viram lesados. Nossa justiça, caminho
inicial para a reparação devida, parece-nos inoperante para dar solução em prazo socialmente justo a
esses demandantes. O Governo pode, nesse caso,
intervir como mediador para que soluções sejam en-

contradas que, sem onerar os cofres públicos, possibilitem a esses brasileiros realizarem seus projetas
de aquisição de moradia.
A segunda questão, relativa à infra-estrutura
pública, é fator essencial de crescimento econômico
do País, por sua capacidade de geração de emprego e renda, agregada ao suporte que dá aos setores
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produtivos da economia como um todo. Quando o
Estado investe no setor de obras públicas advém reflexo imediato na economia como um todo. No Bra-

sil, a construção civil, todos os seus segmentos reunidos, movimenta cerca de 15% do PIB nacional e
emprega mais de um milhão de brasileiros, mesmo
na atual situação de crise em que vivemos.
Sr's e Srs. Senadores, se imaginarmos que o
Brasil volte a investir na construção civil nos mes-

mos níveis em que o fez na década de 70, podemos
antever os incríveis aumentos do número de empregos e de renda que virão em conseqüência. Eviden-

temente, Senhor Presidente, meus Nobres Pares,
não estou propugnando que se retomem os projetas
faraônicos daquela época, totalmente desvinculados
da realidade socioeconômica do Brasil e por cuja irresponsabilidade pagamos até hoje. Advogo, com
convicção, que retomemos o nível de investimentos
em ações produtivas social e economicamente.

Construção de moradias, construção de ferrovias, de
auto-estradas, de hidrovias, de centrais de energia
elétrica, de saneamento básico nas cidades, de sistemas de irrigação agrícola, e de uma infinidade de
programas ligados à construção civil, dos quais o
Brasil é profundamente carente.
Responder-me-ão certos setores do Governo e

da opinião pública: "O Estado não tem recursos para
tal programa de investimentos". Disso já sabemos
todos nós e também os governantes. Que se façam

então as famosas parcerias entre a iniciativa privada
e o Estado. E nesse ponto retomamos ao início de
meu pronunciamento, quando disse que o poder público pode e deve agir como agente catalisador para
impulsionar o desenvolvimento.

Que Governo Federal, Estados e Municípios
apresentem programas de ação que, por um lado,
possam interessar investidores e, por outro lado,

busquem resolver os graves problemas sociais ligados à construção no Brasil.
Não podemos mais continuar a ser um país do
futuro. Temos de construir, já, esse futuro, no sentido
mais estrito da palavra, implantando programas fortes
de construção em 1odo o território nacional. Não nos
faltam necessidades a satisfazer, não nos faltam recursos técnicos para o trabalho. Creio que nos falta decisão política para dar a arrancada indispensável.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão as 15 horas e 22
minutos.)
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ATA DA 81• SESSÃO NÃO DELffiERATIVA, REALIZADA EM 3 DE
AGOSTO DE 1998
(Publicada no DSF, de 4 de agosto de 1998)
RETIFICAÇÕES
No sumário da Ata, no item 1.2.3 - Comunicações da Presidência, à
página n' 12028,

Onde se lêem:

Recebimento do Oficio n' S/65, de 1998 (n' 1.744/98, na origem), de I'
de julho último, solicitando a retificação da Resolução n' 69, de 1998, que autorizou o
Estado de Mato Grosso do Sul .

Recebimento do Oficio n' S/69, de 1998 (n' 2 071 na origem), de 30 de
julho último, encaminhando parecer daquele órgão a respeito da solicitação do
Governo do Estado do Rio Grande do Norte .

Leiam-se:

Recebimento do Oficio n' S/65, de 1998 (n' 1. 744/98, na origem), de I'
de julho último, do Banco Central do Brasil, solicitando a retificação da Resolução n'
69, de 1998, que autorizou o Estado de Mato Grosso do Sul .

Recebimento do Oficio n' S/69, de 1998 (n' 2.071/98, na origem), de
30 de julho último, do Banco Central do Brasil, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

À página n' 12090, imediatamente após os Anexos do Projeto de Lei n'
31, de 1998-CN, encaminhado através da Mensagem n' 475, de 1998-CN (n' 864/98,
na origem), do Senhor Presidente da República, inclua-se, por omissão, o seguinte
despacho:
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaçiio)
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Ata da 8~ Sessão Não-Deliberativa
em 6 de agosto de 1998
~ Sessão Legislativa Ordinária da 5Ql! Legislatura
Presidência do Sr.: Geraldo Melo
{Inicia-se a sessão às 1O horas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Nabar Júnior, procederá à leitura do Expediente.

º

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

PARECER
PARECER Nº 472, DE 1998
Da. Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de lei da Câmara n" 62,
de 1997, (n• 4.340193, na Casa de origem),
que altera a Lei n• 8.171 , de 17 de janeiro
de 1991, acrescentando-lhe dispositivos
referentes à defesa agropecuária.
Relator: Senador Osmar Dias
I - Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1997,
(n• 4.340, de 1993, na Casa de origem), que "altera
a Lei n• 8.171, de 17 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa agropecuária!, de autoria do nobre Deputado Odelmo
Leão, propõe corrigir deficiências existentes na Lei
n• 8.171/91, a chamada Lei Agrícola, decorrentes de
veto, pela presidência, a três artigos do Projeto de
Lei n• 1.776, de 1989 .(n• 4.086/89, na Câmara dos
Deputados), que compunham o Capítulo VIl, referente à Defesa Agropecuária. Os referidos vetos foram justificados pela inconstitucionalidade decorrente do estabelecimento, pelo Legislativo, de atribuições a órgãos do Executivo.
O autor, em sua justificação, alega ier sido sanado o vício de inconstitucionalidade e, no art. 27,
estabelece os objetivos e as atividades que compõe
a defesa agropecuária. Assim, no referido artigo são
considerados objetivos da defesa agropecuária: a
sanidade das populações vegetais; a saúde dos rebanhos animais; a idoneidade dos insumos e dos
serviços utilizados na agropecuária; a identidade e a
segurança higiênico sanitário e tecnológica dos pro-

----·--------

·-····

dutos agropecuários finais destinados aos consumidores. As atividades previstas referem-se a: vigilância e defesa sanitária vegetal e animal; inspeção e
clasificação de produtos de origem vegetal e animal,
seus derivados, sub-produtos e resíduos de valor
económico; fiscalização dos insumos e dos serviços
usados nas atividades agropecuárias.
O art. 28 contempla a organização das ações
de vigilância e defesa sanitária dos animais e vegetais, com a participação das várias instâncias federativas, entidades de classe, produtores rurais e têcnicos, sendo considerada a área municipal como unidade geográfica básica para a organização e o funcionamento dos serviços oficiais de sanidade agropecuária. Neste aspecto de participação da comunidade a proposta é inovadora, cabendo ao escritório
municipal a responsabilidade "pelos cadastros locais
(rebanhos, fazendas, população vegetal, profissionais da área, estabelecimentos comerciais, laboratórios); pela manutenção da base de informações ser
bre as ocorrências de doenças e pragas; pela execução dos programas nacionais e estaduais de controle e
erradicação de doenças; pela formulação e execução
dos programas de interesse municipal; educação e vigilância sanitária, controle do trânsito e da entrada e
saída de animais e plantas etc. No mesmo artigo estão
previstas as atribuições dos Estados e da União.
O art. 29 determina que a "inspeção industrial e
sanitária de produtos de origem vegetal e animal,
bem como a dos insumos agropecuários, será gerida
de maneira que os procedimentos e a organização
de inspeção se faça, por métodos universalizados e
aplicados equitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados". De acordo com a justificação apresentada, o emprego de procedimentos e
métodos usados internacionalmente auxiliaria o País
a preparar-se para competir no mercado internacional, garantindo também a eqüidade das ações sobre
todo o universo inspecionado.
No mesmo artigo está prevista a criação de sistemas nacionais de inspeção de produtos de origem
animal e vegetal, "que farão parte do Sistema Unificado de Saúde (SUS) e do sistema unificado de
atenção à sanidade agropecuária".
Não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
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11- Voto
O Projeto de Lei da Câmara ~· 62, de 1997, foi
examinado e aprovad nas Comissões de Defesa do
Consumi~or, Meio Ambiente e Minorias; de Agricultura e Política Rural e de Constituição e Justiça e de
Redação.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçâo considerou atendidos 'de plano,
os requisitos constitucionais da competência e legitimidade de iniciativa'. Também não fora levantadas
objeções quanto a juridicidade e a legalidade do projeto, tendo sido reconhecidas a boa técnica legislativa e a observância regimental. Do exposto, conclui~e o motivo do veto ao Projeto de Lei n• 1.776, de
1989, (transformado na Lei n• 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei Agrícola) deixou de existir.
Ouanto.ao mérito, na Comissã de Agricultura e
Política Rural o projeto, receb<iu quatro emendas,
das quais uma foi rejeitada, uma aprovada parcialmente e duas integralmente. Reconhece o relator a'
importância de incluir na Lei Agrícola matéria referente a defesa ·agropecuária, devido a importância
da mesma para o 'desenvolvimento das atividades
rurais, para a saúde da população consumidora,
para um sadib meio arflbient e para a expansão do
comércio mundial de produtos agropecuários'.
Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, a proposta foi considerada
'oportuna e louvável', tanto pela influência na qualidade dos produtos destinados ao consumo interno
quanto pela necessidade em atende as regulamen:
tações do mercado internacional.
É importante ressaltar a necessidade de garantir ao consumidor nacional produtos e insumos de
boa qualidad, com o estabelecimento de normas e
padrões equivalentes aos praticados nos mercados
mundiais.
A título de exemplo da importância da defesa
sanitária para a agricultura, lembramos que a introdução de pragas exógenas pode causar prejuízos
elevados tanto ao meio ambiente quanto a produção
agrícola, haja visto no Brasil os danos causados pelo
'bicudo' na cultura do algodão, pelo 'cancro cítrico'
na citricultura.
Também é oportuno mencionar que o Brasil é
membro da Organização Mundial de Comércio, tendo participado dos Acordos que compõem a Ata de
Marraqueche, de 1994, a qual estabelece, dentre outros assuntos, as regras internacionais sobre medidas sanitárias em relação ao comércio externo.
Assim, importância da participação brasileira
nos mercados externos recomenda a adoção de pa-
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drões sanitários internacionalmente aceitos pata pm·
dutos agropecuários, seus subprodutos e derivados,
bem como o aperfeiçoamento dos serviços de defesa em todas as esferas de governo.
Do exposto, reconhecendo a importância e a
oportunidade da proposta apresentada, recomendamos a sua aprovação na forma em que foi submetida
Sala da Comissão, 16 de junho de 1998 - Pedro Piva, Presidente- Osmar Dias, Relator- Vil·
son Kleinübing - Bello Parga - Djalma Bessa José Saad - Leomar Quintanilha - Jefferson Peres - Pedro Simon - Francelina Pereira - Esperidião Amin - José Fogaça - Gilberto Miranda Jonas Pinheiro.
ADENDO AO PARECER Nº 472, DE 1998
Ref.: Projeto de Lei da Câmara n• 62,
de 1997 (n• 4.340, de 1993, na Casa de
origem), que "aHera a Lei n• 8.171, de 17
de janeiro de 1991, acrescentando-lhe
dispositivos referentes à defesa agropecuária•.
O parecer ao Projeto de Lei da Câmara nº 62,
de 1997 (Nº 4.340, de 1993, na Casa de Origem),
que 'altera a Lei n• 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa
agropecuária', foi aprovado na Comissão de Assuntos Económicos ~o Senado Federal em 16 de junho
de 1998, tendo sido devolvido ao Relator, Senador
Osmar Dias, por ·meio do OF/SF665/98, datado do
dia 24 do mesmo mês e ano, para adequação às
disposições da Lei Complementar nº 95/98. Não foi
considerada necessária a cláusula de revogação,
devido ao caráter geral e normativo da proposta em
questão.
\
Apresentamos àseguir a nova redação do referido projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 1998
AHera a Lei n" 8.171, de 1991, acrescentando-lhe dispositivos referentes à
defesa agropecuária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Lei n" 8.171, de 17 de janeiro de
1991, em seu Capitulo VIl, passa a vigorar com os
seguintes artigos:

•Art. 27-A. São objetivos da defesa
agropecuária assegurar.
I - a sanidade das populações vegetais;
11 - a saúde dos rebanhos animais;
III - a idoneidade dos insumos e dos
serviços utilizados na agropecuária;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - · - - - - ····-·········
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IV a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos
agropecuários finais destinados aos consumidores.
§ 12 Na busca do atingimento dos objetivos referidos no caput deste artigo, o Poder
Público desenvolverá, permanentemente, as
seguintes atividades:
I - vigilância e defesa sanitária vegetal;
11 -vigilância e defesa sanitária animal;
111 - inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor económico;
IV - inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor económico;
V- fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias.
§ 2º As atividades constantes do parágrafo anterior serão organizadas de forma a
garantir o cumprimento das legislações vigentes que tratem da defesa agropecuária e
dos compromissos internacionais firmados
pela União".
•Art. 28-A. Visando à promoção da
saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão orga-

nizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no
âmbito de sua competência, em um Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde
de que trata a Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual participarão:
1- serviços e instituições oficiais;
11 - produtores e trabalhadores rurais,
suas associações e técnicos que lhes prestam assistência;

III - órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculadas à
sanidade agropecuária;
IV- entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar as ações públicas no campo da defesa agropecuária. '
§ 12 A área municipal será considerada
unidade geográfica básica para a organização e o funcionamento dos serviços oficiais
de sanidade agropecuária.
§ 2" A instância local do sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária
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darà, na sua JUriSdição, plena atenção à sanidade, com a participação da comunidade
organizada, tratando especialmente das seguintes atividades.
I - cadastro das propriedades;
11 - inventário das populações animais
e vegetais;
III - controle de trânsito de animais e
plantas;
IV- cadastro dos profissionais de sanidade atuantes;
V- cadastro das casas de comércio de
produtos de uso agronómico e veterinário;
VI - cadastro dos laboratórios de diagnósticos de doenças;
VIl - inventário das doenças diagnosticadas;
. VIII - execução de campanhas de controle de doenças;
IX_ educação e vigilância sanitária;
X _ participação em projetas de erradicação de doenças e pragas.
§ 3• Às instâncias intermediárias do
sistema unificado de atenção à sanidade
agropecuária competem as seguintes atividades:
I - vigilância do trânsito interestadual
de plantas e animais;
11 - coordenação das campanhas de
controle e erradicação de pra(las e doenças;
III - manutenção dos uniformes nosográficos;
IV - coordenação das ações de epidemiologia
V - coordenação das ações de educação sanitária;
VI - controle de rede de diagnóstico e
dos profissionais de sanidade credenciados.
§ 42 À instância central e superior do
sistema unificado de atenção à sanidade
agropecuária compete:
I - a vigilância de portos, aeroportos e
postos de fronteira internacionais;
11 - a fixação de normas referentes a
campanhas de controle e erradicação de
pragas e doenças;
III - a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos de uso veterinário e
agronômico;
IV- a manutenção do sistema de informações epidemiológicas;
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V - a. avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias locais e intermediárias do
sistema unnicado de atenção à sanidade
agropecuária;
VI - a representação do País nos fóruns internacionais que tratam da defesa
agropecuária;
VIl - a realização de estudos de epidemiologia e de apoio ao desenvolvimento do
sistema unnicado de atenção à sanidade
agropecuária;
VIII - a cooperação técnica às outras
instâncias do sistemas unificado;
IX - o aprimoramento do sistema unificada;
X - a coOrdenação do sistema unnicado;
XI - a manutenção do código de Defesa Agropecuária.
§ 59 Integrarão o sistema unnicado de
atenção à sanidade agropecuária instituições
gestoras de fundos organizados por entidades privadas para complementar as ações
públicas no campo da defesa agropecuária.
§ 69 As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de vigilância serão
ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo
de problema sanitário, visando ao alcance
de áreas livres de pragas e doenças, conforme previsto em acordos e tratados internacionais subscritos pelo País.
§ 7' Sempre que recomendado epidemiologicamente, é prioritária a erradicação
das doenças e pragas, na estratégia de
áreas livres."
"Ar!. 29-A. A inspenção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal e animal,
bem como a dos insumos agropecuários, será
gerida de maneira que os procedimentos e a
organização da inspenção se faça por métodos
univeiSalizados e aplicados equitativamente em
todos os estabelecimentos inspecionados.
§ 19 Na inspenção poderá ser adotado
o método de análise de riscos e pontos críticos de controle.
§ 2 2 Como parte do Sistema Unnicado
de Atenção à Sanidade Agropecuária, serão
constituídos um sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem vegetal e um sistema brasileiro de inspeção de produtos de
origem animal, bem como sistemas específicos de inspeção para insumos usados na
agropecuária.'
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Ar!. 2º O Poder Executivo regulamentará esta ·
lei no prazo de até noventa dias, a contar de sua
publicação.
Ar!. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senador Osmar Dias.

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO:
OF. SF/665/98
24 de junho de 1998
Senhor Senador,
Tomo a liberdade de pedir a atenção de V. Ex'
para as disposições da lei Complementar nº 95, de
26-3-98, que afetaram a redação do Projeto de Lei
da Câmara nº 62, de 1997, relatado por V. Ex' na
Comissão de Assuntos Econômicos, cujo parecer foi
aprovado por aquele Órgão no dia 16 do corrente
em especial ao disposto no art. 9º (cláusula revogatória genérica) e alíneas b e c do inciso III do art. 12
(acréscimo de dispositivos novos e aproveitamento
de números de dispositivos legais).
Em razão do exposto, remeto a V. Ex' a matéria, encarecendo-lhe as providências necessárias à
adequação do seu texto às novas regras de redação
legislativa contidas na mencionada Lei.
À oportnidade, reitero a V. Ex' meus protestos
de consideração e apreço. - Senador Geraldo Melo,
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência.
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, confonne determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e
estabelece nonnas Pl!ra a consolidação
dos atos nonnativos que menciona.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

º

Art. 1 A elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta
Lei Complementar.
Parágrafo único. As disposições desta Lei
Complementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no artigo
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59 da Const~uição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo.
Art. 2" (Vetado).
§ 1º (Vetado).·
§ 2º Na numeração das leis serão observados,
ainda, os seguintes cntérios:
1 - as emendas à Constituição Federal terão
sua numeração iniciada a partir da promulgaç8o da
Consmuição;
11 -as leis complementares, as leis ordinárias e
as leis delegadas terão numeração seqüêncial em
continuidade às séries iniciadas em 1946.
CAPÍTULO 11
Das Técnicas de Elaboração,
Redação e Alteração das Leis
SEÇÃOI
Da Estruturação das Leis
Art. 32 A lei será estruturada em três partes básicas:
I - parte preliminar compreendendo a epígrafe,
a emenda, o preâmbulo, enunciado do objeto e a indicação do âmb~o de aplicação das disposições normativas,
11 - parte normativa, compreendendo o texto
das normas de conteúdo substantivo relacionadas
com a matéria regulada;
III - parte final, compreendendo as disposições
pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transiTórias, se for o caso, à cláusula de vigência e à cláusula de revogação, quando couber.
Art. 42 A epígrafe, grafada em caracteres
maiúsculos, propiciará identificação numérica singular à lei e será formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano
de promulgação.
Art. s• A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explic~ará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei.
Art. 6º O preâmbulo indicará o órgão ou insmuição competente para a prática do ato e sua base legal.
Art. 7" O primeiro artigq do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmb~o de aplicação; observados os seguintes princípios:
I - excetuadas as codificações, cada lei tratará
de um único objeto;
11 - a lei não conterá matéria estranha a seu
objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

----------------
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III - o âmb~o de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específoca quanto o possibil~e o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;
IV- o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
Art. a• A vigência da lei será indicada de forma
expressa e de modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.
Art. 92 Quando necessária a cláusula de revogação, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposições revogadas.
SEÇÃQ..II
Da Articulação e da Redação das Leis
Art. 1O. Os textos legais serão articulados com
observância dos seguintes princípios:
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura •Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
11 - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos
ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos
em alíneas e as alíneas em ~ens;
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração ordinal até o
nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando
existente apenas um, a expressão "parágrafo único•
por extenso;
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e
os ~ens por algarismos arábicos;
V - o agrupamento de artigos poderá const~uir
Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções,
o Capítulo. o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o
Livro e o de Livros, a Parte;
VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados
por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrarem-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser
subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;
VIl - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as
coloquem em realce;
VIII - a composição prevista no inciso V poderá
também compreender agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transüórias, conforme necessário.
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Art. 11. As disposições· normativasl$erão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as sguintes normas:
I - para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu
sentido comum, salvo quando a norma versar sobre
assumo técnico, hipótese em que se empregará a
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;
b} usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em
todo o texto das normas legais, dando preferência
ao tempo presente ou ao futuro simples do presente;
e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;
li - para a obenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de
modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da
lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o
conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar

à norma;
b) expressar a idéia, quando repetida no texto,
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego
de sinonímia com propósito meramente estilístico;
c) evitar o emprego de expressão ou palavra
que confira duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional,
evitando o uso de expressões locais ou regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso,
observado o princípio de que a primeira referência
no texto seja acompanhada de explicitação de seu
significado;
f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, no texto, a números e percentuais;
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação
subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as
disposições relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a
um único assunto ou princípio;
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no "Caput" do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações
por meio dos incisos, alíneas e itens.
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SEÇÃO III
Da AHeração das Leis
Art. 12. A atteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável;
11 -na hipótese de revogação;
III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou
acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:
a) não poderá ser modificada a numeração dos
dispositivos atterados;
b) no acréscimo de dispositivos novos entre
preceitos legais em vigor, é vedada, mesmo quando
recomendável, qualque renumeração, devendo ser
utilizado o mesmo número do dispositivo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem aHabéticas, tantas quantas forem suficientes
para identificar os acréscimos;
c) é vedado o aproveitamento do número de
dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão "revogado";
d) o dispositivo que sofrer modificação de redação deverá ser identificado, ao seu final, com as letras NR maiúsculas, entre parênteses.
"CAPÍTULO III
Da Consolidação das Leis
e outros atos normativos
SEÇÃOI
Da Consolidação das Leis
Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e em coletâneas integradas por volumes
contendo matérias conexas ou afins, constituindo em
seu todo, juntamente com a Consmuição Federal, a
Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
Art. 14. Ressalvada a legislação codificada e já
consolidada, todas as leis e decretos-leis de conteúdo normativo e de alcance geral em vigor serão reunidos em coletâneas organizadas na forma do artigo
anterior, observados os prazos e procedimentos a
seguir.
I - os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República e os Ministérios, no prazo de
cento e oitenta dias, contado da vigência desta Lei
Complementar, procederão ao exame, triagem e
seleção das leis complementares, delegadas, ordinárias e decretos-leis relacionados com as respectivas áreas de competência, agrupando e consolidando os textos que tratem da mesma matéria ou
de assuntos vinculados por afinidade, pertinência
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ou conexão, com indicação precisa dos diplomas legais ou precettos expressa ou implicttamente revogados;
11 - no prazo de noventa dias, contado da vigência desta Lei Complementar, as entidades da administração indireta adotarão, quanto aos diplomas
legais relacionados com a sua competência, as mesmas providências determinadas no inciso anterior,
remetendo os respectivos textos ao Ministério a que
estão vinculadas os revisará e remeterá, juntamente
com os seus, à Presidência da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional nos sessenta
dias subsequentes ao encerramento do prazo estabelecido no inciso I;
III -a Mesa do Congresso Nacional adotará todas as medidas necessárias para, no prazo máximo
de cento e oitenta dias a contar do recebimento dos
textos de que tratam os incisos I e 11, ser efetuada a
primeira publicação da Consolidação das Leis Federais Brasileiras.

Art. 15. Na primeira sessão legislativa de cada
legislatura, a Mésa do Congresso Nacional promoverá a atualização da Consolidação das Leis Federais
Brasileiras, incorporando às coletãneas que a integram as emendas constitucionais, leis, decretos legislativos e resoluções promulgadas durante a legislatura imediatamente anterior, ordenados e indexados sistematicamente.
SEÇÃO 11
Da Consolidação de Outros Atos Normativos
Art. 16. Os órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República e os Ministérios, assim
como as entidades da administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado, no que couber, o
procedimento a que se refere o artigo 14, ser efetuada a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de conteúdo normativo e geral e demais atos
mormativos inferiores em vigor, vinculados às respectivas áreas de competência, remetendo os textos
consolidados à Pesidência da República, que os
examinará e reunirá em col!)tâneas, para posterior
publicação.
Art. 17. O Poder Executivo, até cento e ottenta dias do inicio do primeiro ano do mandato presidencial, promoverá a atualização das coletâneas a
que se refere o artigo anterior, incorporando aos
textos que as integram os decretos e atos de conteúdo normativo e geral editado no último quadriénio.
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CAPITULO IV
Disposições Finais
Art. 16. Eventual inexatidão formal de norma
elaborada mediante processo legislativo regular não
constttui escusa válida para o seu descumprimento.
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor
no prazo de noventa dias.a partir da data de sua publicação. - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO lris Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara n• 62, de 1997 (n• 4.340/93, na Casa de origem), que attera a Lei n• 6.171, de 17 de janeiro de
1991, acrescentando-lhe disposttivos referentes à
defesa agropecuária, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado
com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art. 91, § 3º, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a
responsabilidade civil e criminal em virtude de dano
ou morte causados por alimentos doados a pessoas
carentes.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria vai à Câmara dos OepU1ados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscrttos.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, desde 1966, por meio do Projeto de Lei
Complementar n• 412 - eu ainda era Deputado Federal -, tenho tentado criar a Região Metropolitana
de São Lufs, iniciativa que renovei por via do Projeto
de Lei do Senado n• 146, de 1990.
No entanto, pelas disposições constitucionais
vigentes, essa iniciativa não pertence à competência
federal. Atualmente, sobre a matéria vigem os seguintes disposttivos:
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O art. 21, inciso IX, estabelece que compete à
União "elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
económico e social"; o art. 43 trata das condições
para articulação da ação da União em um mesmo
complexo económico e social, visando à redução
das desigualdades regionais; e o art. 48, inciso IV,
determina que cabe ao Congresso Nacional dispor
sobre matérias que tratem de planos e programas
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento.
Os disposttivos acima mencionados referem-se
a iniciativas de caráter regional, assim compreendidas as ações que envolvem mais de um Estado da
União, justificando-se, desse modo, a sua normalização por intermédio de lei de âmbito federal.
A criação de áreas metropolttanas está regulamentada pelo disposto no art. 25, § 3º, que reza:

Na verdade, como deixei exposto anteriormente, ao nosso Poder Legislativo é vedada a iniciativa
de criação, com os benefícios federais, de uma Região Metropolttana de São Luís. Isso não implica, pcrém, que tal Região Metropolitana deixe de ser criada no âmbito estadual. De um modo ou de outro,
uma região metropolttana da importância da que teria São Luís e outros municípios do Maranhão sempre teria maior poder de influência para carrear os
benefícios federais tão merecidos pela população
dessas comunidades, que oferecem o seu denodado
esforço para o desenvolvimento do Estado.
As iniciativas que se formalizarem nesse sentido encontrarão sempre o meu mais entusiástico
apoio.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muno obrigado.

Os Estados poderão, mediante lei
complementar, instituir regiões metropolttanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constttuídas por agrupamentos de Municípios limÍtrofes, para integrar a organização,
o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Geraldo Melo, Sr"s e Srs. Senadores, na próxima semana, nos dias 11 e 12 de
agosto, aqui, no Senado Federal, realizar-se-à a
maior conferência internacional já realizada até hoje
nas Américas relativa à renda mínima, discussões e
experiências.
Trata-se de uma iniciativa da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal, da Comissão de Rnanças e Tributação da Câmara dos Deputados, do Grupo lnterparlamentar Americano, com a
colaboração do Dieese, do lpea e do FNUAP - Fundo das Nações Unidas para Estudos Populacionais
'· Serão dois dias de debate soe o Désenvolvimento.
&re as mais diversas experiências de renda mínima
e/ou bolsa-escola que estão sendo realizadas no
Brasil e em outros países do mundo.
Quero aprovettar esta oportunidade para convidar todas as Sr"s e os Srs. Senadores para participar do evento, que agora descreverei em detalhes. É
a oportunidade também para que todos os prefettos
dos municípios brasileiros que estão cogttando de
implementar projetes de renda mínima associados à
educação possam, aqui, pensar a respetto de algumas questões fundamentais. Todos os prefettos,
seus assessores, e todos os governadores de Estados brasileiros estão convidados, bem como seus
secretários e assessores.
Esses dois dias de conferência sobre a renda
mínima se realizarão na sala 2 da Ala Nilo Coelho,
no Senado Federal; e se, porventura, houver um número de participantes maior do que a lotação daque-

É este o caso de São Luís e dos demais municípios que a circundam. Como se restringem, porém, a
áreas em terrttório maranhense, fiCa impedida a nossa
pretendida iniciativa de projeto de lei de âmbtto federal
para a constttuição da área metropolttana de São Luís.
São Luís, hoje, é um conhecido pólo de desenvolvimento, englobando, em atividades comuns, outros Municípios que circundam a capttal - São José
de Ribamar, Paço de Lumiar e Raposa -, que têm
problemas e aspirações similares.
Na justificação do meu projeto de 1990 eu dizia, ao tempo em que eram apenas dois os municípios circundantes de São Luís e ainda vigia disposição posteriormente atterada:
...nada mais apropriado do que a criação de uma Região Metropolttana integrada
por São Luís e esses dois municípios, os
quais terão a possibilidade de participarem
da execução de planejamento integrado e
serviços comuns, tais como saneamento básico, notadamente abastecimento de água e
rede de esgotos e serviços de limpeza pública; uso do solo metropolttano; transportes e
sistema viário, etc., além de terem preferência na obtenção de recursos federais e
estaduais, bem como garantias para empréstimos ...

- - - - - - - - - ---··--·--····-----·-----------
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la sala, também está reservado o Auditório Petrônio
Portella para a realização da conferência.
Ressalto que, em vista de ser uma promoção
conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, os Presidentes Michel Temer e Antonio
Carlos Magalhães vão participar das sessões: o Deputado Michel Temer, da sessão de abertura; e, da
sessão de encerramento, o Presidente Antonio Carlos Magalhães.
O programa serâ o seguinte: às 9h da manhã
do dia 11 , a Comissão Organizadora, ou seja, os
responsáveis pelo Seminário Internacional - a Deputada Marta Suplicy, que é Presidente do Grupo lnteramericano Parlamentar; o Deputado Gennano Rigotto, que é o Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação da Câmara dos Deputados; o Senador
Pedro Piva, que é o Presidente da Comissão de Assuntos Econõmicos; o Diretor Técnico do Dieese,
Sérgio Mendonça; o Presidente do lpea, Fernando
Rezende; e ainda o Sr. George Walmsley, do
FNUAP ..:. estarão dando as boas-vindas a todos os
participantes. ·
Das 9 horas e 30 minutos às 10 horas e 40 minutos, em sessão presidida pelo Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, usarão da palavra: Fernando Rezende, Presidente do
lpea, que tem coordenado inúmeros estudos a respeito das experiências de renda mínima; o Governador Cristovam Buarque, pioneiro na instituição do
Programa Bolsa-Escola em Brasília, que provê um
complemento de renda, na forma de um salário mínimo, a toda família cuja renda não alcance meio salário mínimo mensal e que tenha suas crianças frequentando escola na faixa de 7 a 14 anos; o Governador Amazonino Mendes, do Amazonas, que também instituiu, na grande Manaus, um programa no
sentido de prover um complemento de renda para
todas as famílias carentes de uma fonna um pouco
diferente, darâ o testemunho da experiência de seu
plano; e o Professor Robert Greenstein, do Center
on Budgets and Policy Priorities, o Centro de Estudos Orçamentários e de Políticas Públicas, de Washington D.C., que é um dos maiores especialistas na
análise da forma de imposto de renda negativo, vigente nos Estados Unidos .desde quando, lá, em
1975, instituiu-se o crédito fiscal por remuneração
recebida, o denominado Eamed Incarne T ax Credit.
Nos Estados Unidos, toda famOía cujos membros
trabalham e a renda não alcança determinado patamar tem direito a um complemento de renda suficiente para escapar da condição de pobreza e, inclusive, prover a educação e o mínimo necessário para
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suas crianças. Trata-se, portanto, de um dos programas mais importantes do Governo dos Estados Unidos, atualrnente, inclusive, muito expandido pelo Governo Bill Clinton, e que já tem praticamente 23 anos
de experiência. E justamente um dos maiores especialistas nesse assunto aqui estará dando seu depoimento.
Ainda nessa mesma sessão, estará usando da
palavra o Presidente da Rede Européia da Renda
Básica, Basic Incarne European Network, Dr. Guy
Standing, que é Diretor de Relações de Trabalho da
Organização Internacional do Trabalho e, certamente, um dos maiores conhecedores de todas as experiências de renda mínima e de imposto de renda negativo. Ele, que tem conhecido em profundidade os
países do Leste Europeu inglês, vive hoje na Suíça,
em Genebra, como diretor da OIT, e foi um dos que
mais estudou a situação dos países da África, como
a África do Sul, tendo sido consultor por dois anos
do Governo Nelson Mandela. Portanto, trata-se de
um dos maiores especialistas que aqui estará dando
sua contribuição-sobre o assunto.
Após essas quatro exposições, teremos vinte
minutos de debate. Em seguida, às 11 horas, teremos a exposição dos autores de proposituras apresentadas em parlamentos da América Latina. Estarão aqui as Deputadas Elisa Carrió e Elisa Carca,
que propuseram ao parlamento argentino a instituição de um Fundo de Cidadania para Los Nifios, para
as crianças, no sentido de se prover uma renda a
cada criança desde o ventre matemo, depois de três
meses de gestação; ou seja, a mãe passaria a ter o
direito de receber 60 pesos mensais por essa criança e isso seria um direito universal garantido a todos
os argentinos, segundo o referido projeto que está
sendo examinado. Portanto, as duas deputadas estarão aqui expondo o seu ponto de vista e também
propondo a criação de um Fundo de Cidadania para
as Crianças.
Ouviremos também o Sr. Luís Chang Ching, da
Comissão de Economia do Congresso do Peru; o Sr.
Mongane Wally Serote, da África do Sul, que aqui
estarâ expondo sobre a acumulação de experiência
de pensamento, porque na África do Sul também o
Governo Nelson Mandela tenciona colocar alguma
forma de renda mínima como um direito de todos os
africanos; o Deputado Artur Penedos, que foi o autor
da proposição de instituição do Rendimento Familiar
Mínimo, introduzido em Portugal em 1996, pelo aluai
Primeiro Ministro Antonio Guterres, e que já é uma
realidade em Portugal. Virâ o Sr. Deputado Artur Penedos expor a experiência portuguesa. Da Espanha
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virá o Deputado Juan Antonio Gil Melgarejo para talar da renda mínima de inserção vigente na Espanha, onde já têm autonomia a Catalunha e os países
bascos. Cada um têm a sua renda mínima de inserção em moldes semelhantes ao que ocorre na França. onde, desde 1988, se instituiu a renda mínima de
inserção.
Em seguida, falarão, por cinco minutos· cada
um porque são em grande número, os propositores
brasileiros. Entre eles está, inclusive, o atual Ministro
da Justiça, Senador Renan Calheiros, este que vos
fala, os nobres Senadores José Roberto Arruda e
Ney Suassuna, além dos Parlamentares Chico Vigilanle, Nelson Marchezan e Pedro Wilson. Cada um,
sinteticamente, usará da palavra para falar das respectivas iniciativas que têm sido objeto de decisão
do Congresso Nacional.
Na parte da tarde, a partir das 14 horas, haverá
a apresentação das experiências municipais pelos
responsáveis por programas de renda mínima de
maior abrangência no Brasil, estando confirmadas
as presenças dos Prefeitos Almir Paraca, de Paracatu, Minas Gerais; Célia de Castro de Belo Horizonte,
Minas Gerais; Dorcelina Falador, de Mundo Novo,
em Mato Grosso do Sul; Edmilson Rodrigues, de Belém do Pará;· Mauro Bragato, de Presidente Prudente, em São Paulo; Roberto Magalhães, de Recife,
Pernambuco. Aliás, falei há pouco com o Prefeito
Roberto Magalhães, que me assegurou que Recife
estará presente, se possível por ele próprio. Explicou-me da sua preocupação de o Governo Federal
ter retirado possibilidades das capitais do nordeste
brasileiro de ampliarem os seus projetas de renda
mínima ou de bolsa-escola. Ele virá falar sobre isso.
Se não puder, certamente o seu secretário o fará,
mas ele disse que fará todo o esforço para estar presente. Estará também presente o ex-Prefeito de Ribeirão Preto, que ali introduziu o Programa de Renda Mínima associado à educação, e virão os secre-

tários responsáveis pelos programas: Aracy Lovadini, de Piracicaba, São Paulo; Arly de Lara Romêo,
Campinas; se possível o Prefeito Chico AmaraL
Quero lembrar que, certamente, teríamos aqui a presença do ex-prefeito José Roberto Magalhães Teixeira que, concomitantemente.ao Governador Cristovam Buarque, foi pioneiro, porque ambos, em janeiro
de 1995, estavam introduzindo aqui o Bolsa-Escola
e lá em Campinas o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima. Faremos lembrança a José Roberto Magalhães Teixeira, conhecido como "Grama",
falecido, infelizmente, há dois anos e meio, que deu
sua notável contribuição, uma vez que ele era um
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apaixonado por esse tema. Também estarão presentes Belkis Fernandes, de Ourinhos, São Paulo; Eliane de Nazaré de Souza Gomes, Amapá; José Gássio Teixeira, Ourinhos, São Paulo; Magali Aragoni,
Osasco, São Paulo; Mercedes Cywinski, Santo An
dré, São Paulo; Paulo Valle, que é um dos responsá·
veis pelo Programa Bolsa-Escola do Distrito Federal;
Rosiane do Socorro Andrade de Paula, Amapá.
Em seguida, das 16 às 17 horas, haverá uma
avaliação dos resultados dos programas municipais
por Lena Lavinas, economista do lpea, no Rio de Ja·
neiro; Sarnir Cury, que doutorou-se, especializou -se
neste assunto pela FGV de São Paulo; e Júlio Jacobo Waiselfisz, que é o coordenador da Unesco no
Brasil e acaba de publicar um livro sobre todas as
experiências de bolsa-escolar ressaltando os aspectos extremamente positivos. Ontem conversei com o
Sr. Júlio Jacobo Waisselfisz que mostrou-se entusiasmadíssimo com essa conferência, estará participando com o maior prazer e tenho a certeza de que
fará uma avaliação muito positiva.
Quero aqui ressaltar que está convidado para o
encerramento desta avaliação dos resultados de
programas municipais o Ministro da Educação Paulo
Renato Souza, com quem conversei pessoalmente,
na medida em que é atualmente o responsável, assim designado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, pela coordenação de esforços para a implantação do Programa de Garantia de Renda Mini·
ma, segundo a Lei n• 9.533, e o responsável pela
cartilha que ele próprio divulgará dia 1O, segundafeira, mostrando como cada um dos três mil municípios, cujas renda e arrecadação per capita são menores que a média em cada Estado, e como a partir
do quinto ano de vigência desta lei, sancionada dia
1O de dezembro de 1997, todos os demais municípios poderão fazer uso do benefício ali previsto. Assim, convidei o Ministro Paulo Renato para estar
aqui encerrando a avaliação, na sessão do dia 11,
às 17 horas. Entretanto, S. Ex. ainda não deu a resposta, e espero que posSa fazê-lo na manhã de
hoje, pois assegurou-me que o faria até a manhã de
hoje.
No dia 12, terça-feira próxima, haverá três sessões plenárias. A primeira sobre Renda Mínima e
Combate ao Desemprego, coordenado pelo Professor Antônio Maria da Silveira, da FGV do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, sendo este o pioneiro, o primeiro economista que no mundo acadêmico brasileiro, em 1975, na
Revista Brasileira de Economia, expõs e defendeu
a introdução de um imposto rle

rend:~

negativn. um
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programa de renda mínima para o Brasil, como forma de· erradicar a pobreza. Estarão como exposttores na Mesa o Professor Márcio Pochmann, da Unicamp do Cesit, que é um dos grandes especialistas
na questão do mercado de trabalho, na questão do
desemprego; o Diretor Sérgio Mendonça, economista do Dieese, que é um grande especialista no assunto; e o Professor Guy Standing, da Rede Européia da Renda Básica, este um grande conhecedor
internacional.
Das 11 às 13 horas, teremos a sessão plenária
sobre a Renda Mínima, Combate ao Trabalho Infantil
e a Questão da Mulher. Será coordenada a Senadora Emília Fernandes e estarão expondo os professores José Márcio Camargo, que foi o economista brasileiro que, em um diálogo comigo, em 1991, ao discutir a proposta de renda mínima, propôs, justamente, que se introduzisse a renda mínima à família, vinculando-a a educação das crianças que estariam
deixando de freqüentar a escola se as suas famílias
não tivessem um complemento de renda Dessa maneira, ao viabilizar a ida das crianças à escola, estaríamos cortando um dos principais elos do ciclo vicioso da pobreza. Também estará expondo a professora Maria Ozanira, da Universidade Federal do Maranhão.
Quero ressaltar que, para essas duas Mesas,
haviam sido convidados e confirmado as presenças,
o Ministro José Edward Amadeo, para falar sobre o
combate ao desemprego. Inclusive, disse-me S. Ex",
que teria a maior vontade de participar, confirmando
a sua presença. Ontem, entretanto, recebemos a comunicação de que terá outro compromisso. Fiz
questão de convidar o nosso Senador Waldeck arnelas, que hoje é o responsável pelos Programas
Bolsa Criança Cidadã, Vale Cidadania e diversos
programas que, no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, na Bahia procuram prover um complemento de renda às crianças, para que elas possam ir
à escola, em vez de, precooemente, estarem trabalhando nas carvoarias, cortando cana ou sisai e assim por diante. S. Ex" aceitou, e ontem, estranhamente, afirmou que não poderá mais. lamento o
fato, deixando em aberto o convite, caso S. Ex"
mude de idéia.
A sessão plenária seguinte, de 14 horas e 30
minutos às 16 horas e 30 minutos, será "Renda Mínima e Erradicação da Pobreza", com a coordenação do professor Robert Greenstein, do Center on
Budget and Policy Priorities, dos Estados Unidos, do
economista Ricardo Henriques, do lpea, do Professor Rubén Lo Vuolo, um dos maiores especialistas
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argentinos, autor de "Contra la Exclusión- la renta
cidadania", que tem participado de Congressos Internacionais sobre Renda Básica e o Professor João
Sabóia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
um estudioso há mais de uma década, com quem,
inclusive, sempre dialogo a respeito das experiências sobre renda mínima.
Finalmente, às 17 horas, acontecerá a sessão
de encerramento, presidida pelo Senador Antonio
Carlos Magalhães, ocasião em que apresentarei
uma síntese de todos os trabalhos realizados. O fechamento será feito pelo Ministro da Fazenda, Pedro
Malan. Considerei muito importante que o Ministro
Pedro Malan tenha aceitado participar, já que é a
maior autoridade econômica e coordena toda a política econõmica brasileira.
Se quisermos trazer para o centro das preocupações questões como a erradicação da pobreza, o
aumento do nível de emprego, a melhoria da distribuição da renda, a compatibilização da estabilidade
de preços com o crescimento maior da economia,
das oportunidades de emprego, com grande ênfase
à erradicação da miséria, precisamos ter como base
o melhor instrumento. E sendo a renda mínima um
dos instrumentos que mais diretamente colaborarão
para essa finalidade, a presença do Ministro Pedro
Malan é muito impohante:·
Portanto, Sr. Presidente, renovo o convite a todos os Srs. Senadores, Deputados Federais, prefeitos, governadores e seus secretários, comunidade
acadêmica, estudantes que estão elaborando teses
sobre o assunto, e a todos os responsáveis pelos

programas econõmicos. Ressalto que tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto Fernando Henrique Cardoso
e Giro Gomes, principais candidatos à sucessão presidencial conforme as pesquisas, têm em seus programas de governo projetos para implementação da
renda mínima e/ou bolsa-escola. Por isso, é importante que estejam aqui a pensar qual o melhor desenho de um projeto de renda mínima que vise à erradicação da pobreza, do trabalho infantil para que
não venhamos a cair em qualquer tipo de armadilha
da pobreza e do desemprego. Precisamos pensar
num melhor desenho do projeto de renda mínima. É
isso que vamos ter a oportunidade de estudar em
profundidade.
Agradeço o apoio das Mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Presidente Antonio Carlos Magalhães, do Presidente Michel Temer,
do Presidente da CAE, Senador Pedro Piva, do Pre·
sidente da Comissão de Finanças e Tributação, Ger·
mano Rigotto, e os responsáveis Fernando Resen-
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de, Sérgio Mendonça, Sr. George Walmsley e a Depulada Marta Suplicy, que preside o Grupo lnteramericano Parlamentar, com quem conversei no ano
passado sobre a idéia deste simpósio, que se alasIrou até chegar a esse tamanho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Não há
mais oradores inscritos.
O Sr. Senador João Rocha enviou discurso à
Mesa para ser publicado, na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) _ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a enérgica e imediata
reação do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, sobretudo de seus ministros da Saúde
e da Justiça, no sentido de pôr termo ao denominado escândalo dos remédios falsificados, tem merecido o apoio e o reconhecimento de todos os brasileiros. Tanto o Ministro José Serra como o Ministro Renan Calheiros, desde as primeiras notícias acerca da
fabricação, distribuição e venda de medicamentos
falsos, e de suas muitas vezes trágicas conseqüências, têm-se empenhado na promoção de medidas
que coíbam essa revoltante açâo criminosa e, de forma severa, apenem os culpados de sua prática.
A descoberta, para muitos tardia, do elevado
número de remédios falsos comercializados no País
surpreendeu, no entanto, até mesmo os especialistas da Organização Mundial de Saúde - OMS. Não
há, em todo o mundo, experiência sequer parecida
com a que vem sendo enfrentada pelo Governo brasileiro, de se encontrar, livremente vendido nas larmácias, um tal volume de medicamentos falsos,
mesmo quando destinados ao tratamento das enfermidades mais graves.
Decerto, sabe a Organização que esse tipo de
ação criminosa ocorre. em outros diferentes países.
Contudo, as apreensões são limitadas a algumas
caixas, com no máximo 100 a 500 remédios falsificados. No Brasil, no entanto, não eram conhecidas estimativas internacionais que pudessem superar a
marca, já extraordinária, de dois terços de remédios
falso_s no total dos medicam~antos postos à venda.
Na Africa e no Sudeste Asiático, estudos da OMS
confirmaram que, em cada lote de mil produtos larmacêuticos pesquisados, não mais de 6,7% eram
falsos.
Esse fato é, em parte, confirmado pelo Laboratório Noel Nutels, que, após seguidas análises, relacionou uma quantidade superior a meia centena de
remédios falsos comercializados pelas farmácias de
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todo o País. Apenas nos Estados do Nordeste, no
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, foram encentradas 43 marcas diferentes de medicamentos
fabricados em laboratórios de fundo de quintal, no
período de 1997 e junho do corrente ano. Esses números, segundo a respeitada instituição, sugerem
um crescimento de 300% no volume de drogas fraudadas vendidas no Brasil.
A falsificação de remédios, é evidente, põe em
risco a saúde e mesmo á vida das pessoas. Deve,
por isso mesmo, merecer a mais dura punição e a
fiscalização ampla e continuada do Poder Público,
compreendendo as etapas de produção, distribuição
e venda, preferentemente pela atuação enérgica de
profissionais farmacêuticos, de sorte que a população possa ter confiança na aquisição do produto receitado e integral segt:irança em relação aos seus
efeitos.
Não há dúvida de que a atuação cada vez mais
audaciosa e irresponsável da máfia dos remédios
exige fiscalização rigorosa de farmacêuticos. No
continente africano, alguns países têm apenas 4
desses profissionais para uma população de 50 milhões de habitantes. Em nações desenvolvidas, cooquanto seja mínima a ocorrência de remédios falsificados, a proporção é maior, observando-se, na Suécia, uma relação de 2 mil farmacêuticos para 8 milhões de habitantes e, na Holanda, de 5 mil para 15
milhões.
Desta feita, de uma lista de 60 remédios falsos
já identificados, os casos mais notórios relacionam
as vendas de comprimidos de farinha de trigo como
anticoncepcionais; de água como analgésico; de
drágeas de fubá como antibióticos; de supostos quimioterápicos, antibióticos e antialérgicos, empregados no tratamento de vítimas da Aids e de portadores de câncer de próstata, entre outras enfermidades, tais como úlceras gástricas, micoses, infecções
graves ou simples dor de cabeça.
Substâncias de valor terapêutico absolutamente nulo foram encontradas em complexo vitamínico
usado no tratamento de nevralgias; flagrou-se a administração de soro fisiológico contaminado ou com
validade vencida, em muitos casos fornecido pelas
farmácias e ambulatórios públicos; o livre e amplo
emprego, como abortivo, de droga destinada ao tralamento de problemas gastrointestinais; a exposição
de medicamentos de ta~a preta, com venda subordinada à retenção de receita, misturados a remédios
comuns.
Com inteira procedência, portanto, o Congresso Nacional, não faz muito, entregou ao País uma le-
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g1slação que inclui a falsificação de medicamentos
no elenco dos crimes considerados hediondos, qualificando-o como delito inafiançável, imprescritível e
insuscetível de graça ou anistia.
Nos termos dessa legislação, foram agravadas
as penas dos falsificadores de remédios, de 4 para
15 anos, e fixadas em 30 anos de reclusão as de
quem, cometendo o mesmo crime, determinar a conseqüente morte do paciente.
No âmbito do Executivo, criou-se grupo formado por fiscais do Ministério da Saúde, da Coordenação Estadual de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro e da Delegacia de Repressão a Crimes contra a
Saúde Pública, que determinou o fechamento de laboratório que funcionava desatendendo a mais de
50 disposições básicas de segurança e higiene, relacionadas no Programa Nacional de lnspeção da Indústria Farmacêutica- PNIIF.
Entre os produtos, sem teste de qualidade e
comercialização autorizada, encontraram-se analgésicos, antibióticos e 1O mil ampolas de quimioterápicos destinados ao tratamento de malária, sobretudo
na região Norte.
Em São Paulo, a Vigilância Sanitária interditou
uma distribuidora clandestina de produtos hospitalares, sem alvará de funcionamento e condições mínimas de higiene, registrando, além disso, negligência
no armazenamento dos produtos. Noutra, foi determinada a apreensão de soro, agulhas, sondas e ou-

tros materiais, com prazo de validade vencido há
mais de 5 anos, o que não impediu a sua venda a diversos estabelecimentos hospitalares, como atestaram as notas fiscais também apreendidas.
Além de inúmeras ações, como as relatadas, o
Executivo, numa iniciativa do Ministério da Justiça,
promoveu a instalação, junto à Polícia Federal, da
Delegacia Especial de Prevenção e Repressão à Adulteração e Falsificação de Medicamentos; a criação do
telefone de discagem gratuita, para a denúncia da fabricação, transporte, distribuição e venda de remédios
falsos; e a proposição de acordo entre os países participantes do Mercosul, com o objetivo de enfrentar conjuntamente a máfia dos medicamentos falsificados.
Essas providências vêm sendo executadas em
conjunto com a Secretaria de Vigilânciã Sanitária, do
Ministério da Saúde, nas investigações de farmácias, drogarias, distribuidoras e laboratórios suspeitos. A Secretaria, como se sabe, exerce sua impor!ante função em meio a inúmeras dificuldades.
Transposto o primeiro semestre do corrente
exercício, utilizou menos de 12% da verba orçamentárra que lhe foi destinada, investindo nos serviços
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de fiscalização da produção e venda de remédios
tão-somente 8 milhões e 700 mil reais, da verba total
de 78 milhões e 400 mil reais.
Com esses recursos, a Secretaria deve manter
o sistema nacional de vigilância sanitária, num trabalho que emprega 2 mil e 400 fiscais, dos 1O mil necessários, e utiliza 8 laboratórios, principalmente de
exame de remédios, executando a inspeção nas indústrias farmacêuticas, distribuidoras e no comércio
de medicamentos.
Em regra, a missão de vigilância sanitária, que
inclui, também, a parte de controle de alimentos, a
fiscalização dos bancos de sangue e dos serviços de
hemodiálise e de quimioterapia, a cada ano, por motivos não esclarecidos, emprega, como vimos, menos da metade dos recursos constantes da autorização orçamentária.
Os relatados acontecimentos, apontando para
a necessidade de se dotar o Governo de instrumentos administrativos mais atualizados e eficientes, determinaram a decisão do Ministro José Serra de promover, em substituição à Secretaria, a criação da
Agência Geral de Vigilância Sanitária - AGEVISA,
dotando-a de pessoal especializado e de equipamentos de última geração.
Para esse fim, o titular da Pasta da Saúde espera contar com a experiência de organização semelhante dos Estados Unidos da América, tida mundialmente como órgão padrão de controle e fiscalização de alimentos e de remédios.
Portanto, conforme assinalamos na introdução
deste pronunciamento, os brasileiros julgam que as
autoridades federais reagiram prontamente, e com
acertado rigor, às criminosas investidas da máfia dos
remédios. No plano internacional, os especialistas
em segmança da Organização Mundial da Saúde
têm ena~ecido o esforço de mobilização do Governo
do Brasil, no sentido de entrentar, decisivamente, o
problema, e de prover-lhe solução eficaz e duradoura.
Estimando-se que persista nessa luta irrecusável, credita-se ao nosso País posição pioneira em
toda a América Latina, de Nação que pratica uma
política efetiva de combate à falsificação de medicamentos, mercê da vigilância continuada do sistema
farmacêutico e da exemplar condenação dos que venham a utilizá-lo criminosamente.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 35 minutos.)
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Ata da 1 Reunião, em 7 de agosto de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência do Sr.: Nabor Júnior
(Inicia-se a reunião as 9 horas e 20 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Não ha
número regimental para a abertura da sessão, não
podendo esta ser realizada. Nos termos do § 2• do
art. 155 do Regimento Interno, será despachado o
Expediente que se encontra sobre a Mesa.

É o seguinte o Expediente despachado:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

N• 214, de 1998 (n• 732198, na origem), de 19
de junho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 14, de 1998-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito especial até o limite de quinhentos
milhões de reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n• 9.662, de 19 de junho
de1998;e
Nº 215, de 1998 (n• 733/98, na origem), de 19
de junho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei n• 15, de 1988-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto, crédito suplementar no valor de
quinhentos milhões de reais, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento, sancionado e transformado na Lei n• 9.663, de 19 de junho
de 1998.
(Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.)
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 358/98, de 30 de julho último, do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n• 321, de 1998, do Senador José Bianco.
Nº 546/98, de 1º de julho último, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações

referentes ao Requerimento nº 335, de 1998, do Senador Romero Jucà.
Nº 943/98, de 2 de julho ú~imo, do Ministro de
Estado da Justiça, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n• 238, de 1998, do Senador Romeu Tuma.
As infonnações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

Nº 708/98, de 30 de julho último, do Ministro de
Estado dos Transportes, encaminhando as informações referentes ao Requerimento nº 232, de 1998,
do Senador Lúcio Alcântara.
As infonnações prestadas pelo Ministro
encontram-se a disposição do requerente na
Secretaria-Geral da Mesa.

Nº 37/98, de 2 de julho último, do Ministro da
Aeronáutica, em complementação ao Aviso nº 25/98,
de 8 de junho do corrente, daquele Ministério, encaminhado em resposta ao Requerimento n• 264, de
1998, do Senador Gilberto Miranda, solicitando a
substituição do Anexo 3 constante daquele aviso,
por conter incorreção.
O documento foi encaminhado, em cópia, ao requerente e juntado ao processado
do Requerimento n• 264, de 1998, que vai
ao Arquivo.
OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 20/98, de 9 de julho último, do Ministro de
Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, en·
caminhando as informações referentes ao Requeri·
mento nº 327, de 1998, do Senador Edison Lobão.
Nº 454/98, de 25 de junho do corrente, do Mi·
nistro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando as informações referentes ao Requerimento nº 190, de
1998, do Senador Jefferson Péres.
As infonnações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
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AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
Nº 453/98, de 24 de julho únimo, encaminhando cópia da Decisão n• 443/98, daquela Corte, que
determinou a realização da auditoria solicitada através do Requerimento n• 326, de 1998, do Senador
José Eduardo Dutra.

A Decisão foi encaminhada, em cópia,
ao requerente.
O requerimento aguardará na Secretaria-Gera/ da Mesa o resultado da auditoria.
(O Expediente despachado vai à publicação.)
REQUERIMENTO N2 472, DE 1998
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial criada através do Requerimento n• 203/98-SF,
"destinada a acompanhar in loco, as providências e
investigações dos fatos, as circunstâncias e as causas que provocaram o incêndio que assolou a região
amazónica e, em, especial, o Estado de Roraima, requeiro de Vossa Excelência a prorrogação do prazo
da Comissão, até o dia 15 de dezembro de 1998,
com base no artigo. 76, § 12 , alínea a, do Regimento
Interno do Senado Federal.
Justificação
Considerando que a presente Comissão, necessita obter elementos para uma avaliação maior;
sobre o problema, e ainda existe uma proposta de
trabalho que inclue audiências com autoridades ligadas ao tema que determinou a criação da Comissão,
se faz mister que os ilustres pares concordem com a
presente prorrogação para que se dê continuidade
aos trabalhos desta Comissão.
Brasília, 7 de agosto de 1998. - Senador Romero Jucá, Presidente da Comissão - Sebastião Rocha
-João França- Nabor Júnior.
(O Requerimento despachado será publicado e votado oportunamente.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 139, DE ·1998

Estabelece ao Poder Executivo a obrigatoriedade de publicar demonstrativos
contendo o resultado obtido pelo Banco
Central no exercício de 1997, bem como o
estimado para 1998 e 1999, discriminando
detalhadamente o impacto das operações
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realizadas no âmbito do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema .Financeiro Nacional PROER.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Poder Executivo publicará no Diário
Oficial da União, em até 15 dias após a publicação
desta lei, disponibilizando também à sociedade, por
meios eletrônicos, demonstrativos contendo o resultado obtido pelo Banco Central no exercício de 1997,
bem como o estimado para 1998 e 1999, discriminando detalhadamente o impacto das operações
realizadas no âmbito do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional- PROER.
Parágrafo único. Os demonstrativos a que se
refere o caput deste artigo serão apresentados em
moeda constante e detalharão a metodologia de
cálculo e as interpretações legais utilizadas em sua
elaboração.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto de lei visa a esclarecer, de
uma vez por todas, à sociedade brasileira e ao Parlamento, o impacto das operações realizadas no
âmbito do Programa de Estímulo à Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional
-PROER.
É impossível admitir que tão vultosos recursos tenham sido empregados sem que se conheça
detalhadamente sua destinação e seu impacto sobre· a dívida pública, que vem crescendo exponencialmente.
Admitimos a importância do programa, mas,
dentro da função fiscalizadora imanente aos parlamentos e constante do art. 70 da Carta Magna, temos por dever oferecer ao País a transparência de
seus números, tão questionados pela opinião pública e pelos principais veículos da Midia nacional.
Por duas vezes, apresentamos emenda ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias nesse sentido.
Por duas vezes, o Congresso Nacional a aprovou e incluiu o dispositivo na Lei. Por duas vezes, no erdanto,
o Presiderde da República vetou a iniciativa, alegando
difiCuldades técnico-operacionais.
Cremos que o Presidente vem sendo mal assessorado. Assim, com a presente proposição, fornecemos ao Legislativo a oportunidade de definir
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necemos ao Legislativo a oportunidade de definir
seu posicionamento sobre a matéria e ao Presidente
a de oferecer aos brasileiros a transparência de seu
programa mais custoso e questionado.
Tendo em vista a relevância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres Pares para transfotmar o
Projeto de lei em tela no devido diploma legal, após
o necessário aprimoramento de que deverá ser objeto no processo de tramitação.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1998. - Senador Odacir Soares.

LEGISLAÇÃO CITADA
coNsmulçÃo DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃOIX
Da Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exerci-
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da pélo Congresso Nacional, mediante cont;-o!& externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade,
guarde gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos,
cabendo a última decisão Tenninativa.)
(O Projeto de lei despachado será publicado e remetido às ·Comissões Competentes.)
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) - Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horãs e 22
minutos.)

Ata da 85! Sessão Não Deliberativa
em 1O de agosto de 1998
4! Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Leonel Paiva
Nabor Júnior e Djalma Bessa
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Leonel Paiva) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Osmar Dias, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM N2 216, DE 1998
(N• 948198, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De confotmidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e de acordo com o disposto no
art 56, § 12 , do Regulamento de Pessoal do Serviço
Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 12 de
outubro de 1986, e no art. 40, § 12 , do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 6 de junho de 1997, submeto à
apreciação de Vossas Excelências a escolhà, que desejo lazer do Senhor José 0/ympio Rache de Almeida,
Ministro de Primeira Classe,do Quadro Especial, da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Rnlândia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da Estónia.
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Os méritos do Embaixador José Olympio Rache
de Almeida, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
BrasOia, 6 de agosto de 1998. - Fernando Hen-

rique cantoso.
N° 309/DP/DSE/G-MRE/APES
Brasma, 4 de agosto de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 56,§ 12 , do Regulam@to de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto n• 93.325, de 12 de outubro de 1986,
no art. 40, § 12 , do Anexo I ao Decreto n• 2.246, de 6
de junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minu1a de Mensagem ao Senado Federal destinada a indicação do Senhor José
Olympio Rache de Almeida, Ministro de Primeira
Classe, do Quadro Especial, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Finlândia,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Estónia.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae
Embaixador José Olympio Rache de Almeida.
Rio de Janeiro/RJ, 30 de agosto de 1930.
Filho de Salvio de Almeida e Laura Rache de
Almeida.
CPCD, IRBr. CAD, IRBr.
Terceiro Secretário, 9 de dezembro de 1954.
Segundo Secretário, antiguidade, 24 de outubro de 1961.
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966.
Conselheiro, merecimento, 1 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 26
de julho de 1976.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 24
de dezembro de 1985.
Assistente do Chefe da Divisão do Cerimonial,
1954/56.
Assistente do Chefe da Divisão Política,
1956/57.
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Oci- ·
dental, 1964/65.
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Auxiliar do Secretário-Geral, 1966/67.
Chefe da Secretaria do Instituto Rio Branco,
1972/73.
Chefe da Divisão de Organismos internacionais
Especializados, 1973m.
Chefe do Departamento Cuttural, 1984/87.
Chefe no Escritório Regional no Rio de Janeiro,
1996/98.
Bonn, Terceiro Secretário, 1957/59.
Lima, Terceiro Secretário, 1959/61.
Lima, Segundo Secretário, 1961/62.
México, Segundo Secretário, 1962/84.
México, Chefe, interino, do SERPRO, 1963.
Londres, Primeiro Secretário, 1967/71.
Londres, Encarregado dos Assuntos Relativos
ÀCEE, 1969.
Tóquio, Primeiro Secretário, 1971/72.
Tóquio, Chefe do SECOM, 1971/72.
Londres, Ministro Conselheiro, 1977/84.
Londres, Chefe do Setor Muttilateral, 1977/79.
Londres, Encarregado de Negócios, 1979/82.
Belgrado, Embaixador, 1987/91.
Berna, Embaixador, 1991/94.
Dublin, Embaixador, 1994/96.
À disposição dos Presidentes da Argentina e
da Bolívia, em visita ao Brasil, 1956.
11 Encontro dos Grupos de Estudo de Indústria Automobilística Brasileiro-Mexicana, México, 1962 (membro).
VIII Congresso lnteramericano de Turismo para
as Américas, Guadalajara, 1962 (representante).
11 Assembléia Geral de Cônsules, Monterey,
México, 1962 (membro).
Resenha lntemacional de Festivais Cinematográficos, Acapuk:Õ;_.1962 (representante).
Representação do Brasil para tratar da Execução do Acordo sobre a compra das Obrigações das
Companhias de Estradas de Ferro São Paulo-Rio
Grande e Vitória-Minas, Paris, 1964/65.
Grupo de Trabalho para a preparação do Texto
da Convenção Brasil-Luxemburgo sobre Reciprocidade de Seguro Social, 1965 (membro).
A disposição do Ministro do Planejamento e do
Comércio Exterior da Bélgica, 1965.
Comissão Preparatória das bases de negociação para a questão da Port-of-Pará, 1965 (membro).
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Missão Especial para; representar o Brasil nas
solenidades de posse do Presidente da Colômbia,
1966 (membro).
III Sessão do Conselho do Programa de Desenvolvimento da ONU, Nova York, 1966 (membro).
À disposição do Cerimonial durante a visita dos
Príncipes Herdeiros do Japão 1967.
Missão do Ministro da Fazenda ao Contencioso
Franco-Brasileiro, Paris, 1967 (assessor).
XVIII Sessão do Comitê da OAIC, Londres,
1970 (membro).
Comissão Nacional do Programa Global de
Pesquisas Atmosféricas, 1973m (representante do
ltamaraty).
Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca, 1973m (representante
do ltamaraty).
XVII Sessão da Conferência Geral da FAO,
Roma, 1973 (delegado-adjunto).
LXIV Sessão do Conselho da FAO Roma, 1974
(chefe).
A disposição do Ministro da Economia da República Federal da Alemanha, 1974.
Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha, 1974m (representante do ltarnat'aty).
Comissão Permanente de Acordos Internacionais sobre Previdência Social MPAS, 1974m (representante do ltamaraty).
Chefe do Serviço de Seleção de Imigrantes do
Extremo Oriente, 1971/72.
Missão encarregada de negociar o Acordo T ripartite de Salvaguardas com a República Federal da
Alemanha e a Agência Internacional de Energia Alômica, Viena, 1976 (membro).
UX, LX e LXI Sessões da Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, 1974 (membro), 1975
e 1976 (consuttor técnico).
I Conferência Mundial T ripartite sobre Emprego, Distribuição de Renda, Progresso Social e Divisão Internacional do Trabalho, Genebra 1976 (consuttor técnico).
XXVIII Reunião da Comissão Internacional da
Baleia, Londres, 1976 (observador).
III Reunião do Comitê ad hcx: da Agência Internacional de Energia Atómica sobre Explosões Nucleares Pacíficas, Viena, 1976 (observador).
LXX Sessão do Conselho da FAO, Roma, 1976
(chefe).
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Reunião da Junta Executiva da Organização
Internacional do Café, Rio de Janeiro 1977.
Junta Executiva da Organização Internacional'
do Café, Nairóbi, 1977.
IV Sessão Especial do Conselho da Organização Internacional do Cacau, Londres, 1977 (chefe).
Reunião Conjunta do Comitê de Segurança
Marítima e do Comitê de Pnoteção ao Meio Ambiente-Marinho da IMCO, Londres 1977 (chefe).
I Reunião do Grupo Preparatório para a Negociação de Novo Acordo Internacional do Trigo, Londres, 1977 (chefe).
X Sessão do Conselho da Organização Internacional do Açúcar, Londres, 1977 (chefe).
IX Sessão Extraordinária do Conselho da
IMCO, Londres, 1977 (chefe).
X Assembléia da IMCO, Londres, 1977 (chefe).
Conferência dos Governos Contratantes para
Emendar o Anexo à convenção sobre Facilitação do
Tráfego Marítimo Internacional, de 1965, da IMCO,
Londres, 1977 (chefe).
Junta Executiva da Organização Internacional
do Café, 1977/78 (representante).
Comitê Executivo da Organização Internacional
do Cacau, 1977/78 (representante).
Comitê Executivo da Organização Internacional
do Açúcar, 1977/78 (representante).
Representante do Brasil junto à IMCO, 1977/78.
Representante do Brasil junto ao Conselho Internacional do Trigo, 1977/78.
LXXXII Sessão do Conselho Internacional do
Trigo, Londres, 1978 (chefe).
I e 11 Sessões do Conselho da Organização Internacional do Açúcar, Londres, 1978 (chefe).
LX Sessão do Comitê de Proteção ao Meio
Ambiente Marinho da IMCO, Londres, 1978 (chefe).
XV Sessão do Comitê de Cooperação Técnica
da IMCO, Londres, 1978 (chefe).
11 Reunião do Comitê Interino da Conferência
Negociadora do Novo Acordo Internacional do Trigo,
Londres. 1978 (chefe).
LXXXIV e LXXXV Sessões do Conselho Internacional do Trigo e Conferência para determinar a Entrada
em vigor dos Protocolos de 1978 para a IV Prorrogação
do Convênio Internacional do Trigo, de 1979, Londres,
1978 (chefe).
Sessão do Conselho da Organização Internacional do Cacau, Londres, 1978 (chefe)
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XXXII - Sessão do Conselho da Organização
Internacional do Café, Londres, 1978 (delegado).
IV - Sessão Especial do Conselho da Organização Internacional do Açúcar, Londres, 1978 (chefe)
Reunião do Com~ê Preparatório do Terceiro
Acordo Internacional do Cacau, Londres, 1978 (chefe)
XVI- Reunião do Com~ê de Cooperação Técnica da IMCO, Londres, 1978 (chefe)
I - Reunião do Grupo Consuttivo sobre a Economia Cacaueira Mundial da Organização Internacional do Cacau, Berna, 1978 (chefe)
Conferência Internacional sobre Segurança e
Petroleiros e Prevenção da Poluição Marinha, IMCO,
Londres, 1978 (chefe)
X Sessão do Conselho da Organização Internacional do Cacau e nas Reuniões dos órgãos Subsidiários daquela Organização, Londres, 1978 (chefe).
XXXVIII Sessão do Com~ê de Segurança Maritima da Organização Marítima Consultiva lntergovernamental, Londres, 1978 (chefe).
Reuniões do Comitê Executivo e do Comitê ad
hoc da Organização Internacional do Cacau para
estudar a questão da renegociação do Acordo Internacional de 1975 Londres, 1978 (chefe)

Reuniões do Conitê Executivo e do Conselho da Organização Internacional do Cacau, Londres, 1978 (chefe)
I e 11 Reuniões do Comitê Preparatório da Organização Internacional do Cacau para preparar um
Acordo Internacional, Londres, 1978 (chefe)
Com~ê Executivo da Organização Internacional
do Cacau, 1978 (presidente).

Conferência de Cacau das Nações Unidas, Genebra, 1979 (delegado).
XXXIX a XLII Sessões do Conselho da Organização Marítima Consuttiva lntergovemamental (IMCO),
Londres, Reino Unido, 1977 a 1979 (chefe).
XXX e XXXI Reuniõ.ls Anuais da Comissão Internacional da Baleia (CIB), Londres, 1978 e 1979 (chefe)

Reunião do ~ê de Renegociação da Afarça dos
Produtores de Cacau e Conferência dos Ministros dos Estados Membros da Aliança dos Produtores de Cacau,
Abidjane Yamassoukro, Costado Marfim, 1979 (chefe).
Reunião da Comissão Cultural Mista Brasil-México, Brasília, 1985 (chefe da delegação).
III e IV Reuniões das Comissões Nacionais do
V Centenário do Descobrimento da América, Buenos
Aires e São José da Costa Rica, 1985/86 (chefe da
delegação).
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XXIII Conferência Geral da UNESCO, Sófia,
1985 (Subchefe).
Reunião da Comissão Cultural Mista Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1985 (chefe da delegação).
Reunião da Comissão Cultural Mista Brasil-República Federal da Alemanha, Brasília, 1986 (chefe
da delegação).
Reunião da Comissão Cuttural Mista BrasilPortugal, Lisboa, 1986 (chefe da delegação).
Reunião da Comissão Cultural Mista BrasilUruguai, Montevidéu, 1985 (chefe da delegação)
Reunião da Comissão Cuttural Mista Brasil-Itália, Brasma, 1986 (chefe da delegação).
Reunião da Comissão Cuttural Mista Brasil-Bélgica, Brasília, 1987 (chefe da delegação).
Comissário Ge!al do Projeto Brasi~França, 1986187.
Ordem do Mérito Naval, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Mér~o Santos Dumont, Brasil.
Medalha Lauro Muller, Brasil.
Medalha Mérito Tàmandaré.
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz,
Portugal.
Ordem do Libertador San Martin, Cavaleiro, Argentina.
Ordem do Mérito, Oficial, República Federal da
Alemanha.
Ordem do Sol, Oficial, Peru.
Ordem da Coroa, Cavaleiro, Bélgica.
Ordem do Mérito do Grã-Ducado de Luxemburgo, Oficial.
Ordem do Mérito, Grande Oficial, França.
Ordem de Mayo ao Mérito, Grande Oficial, Argentina.
José Borges dos Santos Júnior, Chefe,
substituto, do Departamento do Serviço Exterior.
Ministério das Relações Exteriores
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos
Departamento da Europa
Divisão da Europa - 11
Informação sobre a Estônia
Brasília, 12 de junho de 1998
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Dados Básicos

• Nome do país: República da Estónia
• Capital: Tallinn
• Independência: 6 de setembro de 1991
• Constituição: adotada em 28 de junho de 1992
• Poder Executivo:
·
• Chefe de Estado: Lennart Meri
(desde ou1ubro de 1991, reeleito em 1996)
• Chefe de Governo: Mar! Siimann (desde 1997)
• Poder Legislativo: Parlamento unicameral ou Riigi
kogu (101 assentos, membros eleitos pelo voto popular para um período de quatro anos)
• Poder Judiciário: Corte Nacional
• Área: 45.226km2
• Fronteiras: Letónia (339Km) e Rússia (294Km}
• População: 1.436.558 habitantes
• Composição étnica: estonianos (64.2%), russos
(28.7%}, ucranianos (2.7%), belorussos (1.5%}, finlandeses (1%) ·
• Religião: luteranos, batistas, metodistas, adventistas, católicos
• PIB: $8.1 bilhões
• PIB/capita: $5.560
• Exportações:
• Valor total: $2 bilhões (1996)
• Produ1os: têxteis 16%, produtos alimentícios 16%,
máquinas e equipamentos 16%, metais 9%
• Parceiros: Finlândia, Rússia, Suécia, Alemanha e
• Letónia (1995)
• Importações:
• Valor total: $3.1 bilhões (1996)
• Produtos: máquinas e equipamentos 29%, alimentos 14%, minerais 13%, têxteis 13%, metais 12%
Parceiros: Finlândia, Rússia, Suécia, Alemanha
• Dívida externa: $270 milhões Oaneiro 1996}
Introdução
A Estónia foi ocupada pela União Soviética em
junho de 1940. Stalin anexou o território estoniano à
URSS, perseguindo seus adversários que foram deportados para a Sibéria. Em 1941, quando a Alemanha entrou na guerra contra a URSS, a Estónia foi
envadida pelos alemães,' que ali permaneceram até
serem expulsos pelos soviéticos em 1944. Com o
fim da 11 Guerra Mundial, a Estónia passou a integrar
novamente a URSS, na condição de república soviética, submetendo-se à política de russificação (transferência maciça de famílias russas para o país}. Em
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1940, 90% da população era etnicamente estoniana;
em 1989, esse percentual caira para 61 ,5%.
A partir de 1985, as aspirações nacionalistas
afloraram nos países bálticos, quando da abertura
politica implementada pelo Presidente soviético Gorbatchov. Na Estónia, Letónia e Lituânia, a oposição
formou frentes populares que lutaram pela independência das três repúblicas. Sob pressão do movimento separatista, em novembro de 1988, o Soviete
Supremo (Parlamento) da Estónia declarou soberania, o que lhe permitiu não mais acatar as decisões
de URSS. A partir daí, ampliou-se a au1onomia da
República. Em fevereiro de 1990, os nacionalistas
obtiveram dois terços nas eleições parlamentares; a
terça parte restante ficou com os russos étnicos,
contrários à independência.
Em maio de 1990, o Parlamento restaurou os artigos da Constituição de 1938 que definiam a Estónia
como Estado independente e, em março de 1991,
um plebiscito aprovou a independência por 78% dos
votos. O úttimo laço com a URSS foi rompido no fracassado golpe militar contra Gorbatchov, em agosto
de 1991 , quando tropas soviéticas entraram em Tallinn e ocuparam as instalações de TV. O Parlamento
proclamou, em 20 de agosto, a independência completa e imediata da Estónia, reconhecida em setembro pela URSS. A nova Constituição entrou em vigor
em 1992.
A Estónia decidiu não aderir à Comunidade
dos Estados Independentes (CEI), criada no mesmo
ano com a extinção da União Soviética e desde então vem adotando política de aproximação com a
Europa Ocidental. Os resuttados alcançados nas esferas politica e económica levaram a que o país fosse selecionado pela Comissão Européia, em julho de
1997, para iniciar negociações com vistas à sua adesão à União Européia. Teriam contribuído para a
avaliação da Comissão Européia com relação à Estónia os seguintes fatores:
- sistema financeiro avançado e estável
- processo de privatização da economia adiantado
- liberalização de preços e de comércio generalizada
- legislação económica e comercial adequadas
- bons resultados na implementação do Acor-

do de Associação com a EU.

·

Situação Política
Os três países báhicos contam com regimes democráticos muttipartidários estáveis, com respeito aos
direitos humanos e independência para os meios de
comunicação. Já a questão das minorias russas na
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Estônia ainda está por ser equacionada. A Lei na Cidadania, aprovada em 1992, concedeu direito de voto
apenas a quem já era cidadão estoniano em 1940, a
seus descendentes e aos poucos estrangeiros que tiveram pedidos de cidadania aprovados. Em conseqüência, a comunidade russa e outras minorias étnicas
foram excluídas das eleições de setembro de 1992. A
coligação direitista Pró-Pátria, vencedora, aumentou a
pressão sobre os russos residentes na Estônia, aprovando o rigoroso Estatuto dos Estrangeiros. A Federação da Rússia, em contrapartida, interrompeu a retirada de suas forças estacionadas. no país.
. Sob pretexto da ameaça russa, em fevereiro de
1994, a Estônia ingressou no Programa de Parceria para
a Paz, da OTAN, passo preliminar para a adesão à aliança militar ocidental. A mediação do Presidente Clinton Je.
vou o Presidente Boris lel1sin a completar a retirada de
seus soldados da Estônia, em agosto de 1995, embora
tenham permanecido tropas na fronteira.
Nas eleições gerais de 1995, a coligação de centro-direita que governara a Estônia desde 1992, foi derrotada por uma aliança centrista liderada pelo ex-Primeiro Ministro Toit Vahi, do Partido da Coalizão Estoniana. Vahi foi nomeado Primeiro Ministro com um programa que aprofundava as reformas econômicas, priorizava a adesão da Estônia à EU e estabilizava as relações com a Rússia. Em 1996, a escolha indireta para
Presidente só foi concluída em setembro, após a convocação de representantes dos governos locais para
se juntarem ao Parlamento, que não conseguira atribuir maioria a nenhum dos candidatos. O liberal Lennart Meri, na Presidência do país desde 1992, foi reeleito para mais um mandato de cinco anos.
Ao tomar posse, em outubro de 1996, Lennart
Meri reafirmou a prioridade de integrar a Estônia à
União Européia, da qual é membro associado (nãopleno) desde junho de 1995. Em fevereiro de 1997,
Mart Siimann,vice-presidente do Partido da Coalizão
Estoniana, assumiu o cargo de Primeiro-Ministro.
Situação Econômica
A partir de 1992, a Estônia adolou programa de estabilização e reestruturação econômica, obtendo bons resultados no processo de transformação de sua economia, que fora durante cinqüenta anos centralmente plan~
ficada e altamente dependente da antiga União Soviética, em uma economia de mercado. No início dos anos
90, o nível das exportações e importações estonianas
sofreu queda de 50"/o. A recuperação começou em 1994,
com um crescimento econômico de 2,9"/o em 1995, 4,8%
em 1996, e cerca de 12% em 1997. A inflação anual caiu
de 1.076% em 1992 para 12,5%em 1997.
O programa de liberalização do comércio na Es-
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tônia teve grande êxito e é considerado um dos mais liberais do mundo. Foram também adotadas medidas
para aprimorar a legislação, bem como os serviços
bancários, portuários e affandegários. O programa de
privatizações, por sua vez, foi praticamente completado em 1996. A privatização das grandes empresas de
infraestrutura está em curso e o término do processo
deverá ocorrer proximamente. A privatização das terras, contudo, tem sido lenta e até o final de 1997 somente 14% do seu total havia sido privatizado.
A recuperação da economia da Estônia pode ser
atribuída, de um lado, à política macro-econômica de
estabilização e ajuste estrutural implementada a partir
de 1992 e, de outro, à facilidade de acesso da Estônia
aos mercados ocidentais. Nos primeiros dez meses de
1997, as exportações para mercados ocidentais já constituíam 60% do total das exportações estonianas, quando na época pré-independência representavam apenas
5"/o do total. O acordo assinado com a União Européia,
em 1995, facilitou-lhe o acesso ao mercado de capitais.
O intercâmbio comercial com a Comunidade dos Estados Independentes - CEI também tem apresentado sinais de recuperação.
A despeito do progresso obtido em termos de
ajuste estrutural e estabilização, a Estônia tem ainda
alguns desafios importantes a enfrentar. Devido seu
limitado mercado interno, o país é altamente dependente de suas exportações para crescer e permanecerá
dependente também das importações de energia.

a:

Relações Brasii-Estônia

As relações entre Brasil e Estônia são incipientes. O comércio bilateral, em 1997, alcançou cerca de
US$7.373.514. As exportações brasileiras atingiram o
valor de US$5.295.024, sendo o açúcar o principal produto da pauta; as importações alcançaram a cifra de
US$1.978.490.
O Brasil reconheceu a independência daquele país
em 1991 e estabeleceu relações diplomáticas em 1993,
criando a Embaixada, em caráter não-residente, cumulativa com a missão diplomática brasileira em Helsinki.
A Estônia tem demonstrado interesse em aprofundar as relações bilaterais, particulamiente no que
se refere ao intercâmbio comercial, à cooperação tecnológica e à coordenação em foros muttilaterais. Sem
perder de vista a prioridade atribuída pela Estônia à
sua integração na União Européia e na OTAN, o Governo de Tallinn parece reservar posição especial para
as relações com o Brasil.
Há algum potencial para as exportações brasileiras naquele mercado, sobretudo de produtos alimentícios. Por outro lado, a Estônia poderia ser utili-
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zada por empresários brasileiros como entreposto
para processamento de produtos a serem reexportados para o Leste Europeu.
No final de 1997, o Governo brasileiro formulou
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conv~e para que o Presidente Lennart Meri e o
Chanceler Toomas Hendrik llves visitassem o Brasil
em 1998. O convite foi aceito mas não foi definida
data até o momento para a visita.

Estonia
i
"·'-.•.

LAT V'l A
(;

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

---
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AVISO
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 539/98, de 12 de julho último, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento n• 363, de 1998, do Senador Emandes Amorim.
As infonnações, em cópia, foram encaminhadas ao requerente e anexadas ao Projeto de Resolução nº 53, de 1998, que está
com sua tramitação interrompida.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O Projeto de Resolução n• 53, de
1998, volta à tramitação normal e vai à Comissão de Assuntos Económicos, para exame de Emenda nº 1, de Plenário, oferecida
nos termos regimentais.

Nº 984/98, de 21 de julho úttimo, do Ministro de
Estado da Justiça, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n• 375, de 1998, do Senador Gilberto Miranda.
As informações, em cópia, foram encaminhadas ao requerente e anexadas ao Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 1997,
que está com sua tramitação interrompida.
O requerimento vai ao Arquivo.
O Projeto de Decreto Legislativo n• 131,
de 1997, continuará com sua tramitação interrompida aguardando, na Secretaria-Gera/
da Mesa, a resposta ao Requerimento nº
259, de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Paiva) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Paiva) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
V. Exª dispõe de ·20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, votto hoje à tribuna,do Senado para uma
nova abordagem do gravíssimÓ problema da saúde
pública em nosso País, partiC.Úiarmente no que tange às doenças endémicas, cuja ocorrência se amplia
de modo assustador. Tive a oportunidade de debater, na última terça-feira, o drama da Aids, particularmente o contágio de mulheres em todos os níveis
sociais e cutturais. Vali-me, na ocasião, de importante material publicado no jornal A Gazeta, do Acre,
que estampava um artigo de autoria do médico, ad-
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ministrador, professor e Deputado Federal José Aristoderno Pinotti.
Muitas pessoas comentaram comigo, mais tarde, a importância da abordagem serena e firme desse momentoso drama social e sanitário, mas houve,
também, quem destacasse a necessidade de ser
igualmente denunciado o crescimento das estatísticas referentes a outras doenças terríveis que, embora desprovidas do impacto moral, psicológico e emocional da AIOS, seguem alarmando e deixando impotentes os cientistas empenhados em seu combate. Mesmo sem o triste apelo escandaloso da Aids,
ainda é freqüente o noticiário envolvendo a malária,
as doenças cardiovasculares, os males pulmonares
decorrentes do fumo, bem como a hepatite, que nem
sempre é encarada com a seriedade devida.
Sexta-feira, ao receber os jornais do Acre, tive
a reafirmação de que as pautas de A Gazeta são
sempre vinculadas às pautas da cidadania, ao amplo
debate de suas angústias e de seus problemas concretos: o vibrante matu1ino de Rio Branco, capital do
meu Estado, após relatar os problemas da AIOS em
nível nacional, havia usado, na véspera, a mesma
firmeza e a mesma lucidez para estampar as cores e
os números locais da hepatite, que hoje infecta 10%
de toda a população acreana.
O crédito da matéria é deferido ao repórter Chico Araújo, cuja objetividade marca os principais dados ali expostos, fazendo um paralelo entre a incidência da hepatite no mundo, com cerca de 300 milhões de pessoas contaminadas, e, no microcosmo
estadual, com seus 50 mil cidadãos vitimados pelos
tipos "B" e "C" do vírus - número que, em termos
absolutos, pode parecer pequeno, mas cujo significado abrange um contingente superior a 1O% de
toda a população acreana.
Todos sabemos que a hepatite é uma doença
traiçoeira, cujo contágio se faz por diversas formas,
muitas delas vinculadas às atividades cotidianas das
pessoas. E os fatos são preocupantes, segundo explicou ao repórter o médico infectologista Eduardo
Farias: em 1997, 200 acreanos morreram sob os cuidados de hospitais públicos, vitimados pelas hepatites. Sim, porque, na realidade, são várias as "hepatites" causadoras de distintas patologias, nem sempre
definíveis com facilidade, principalmente em uma região como a Amazônia, onde a realização de análises laboratoriais sistemáticas enfrenta obstáculos inconcebíveis. E é essencial ressaltar o detalhe de
que essa estatística se refere apenas aos casos
atendidos na rede hospitalar estadual e, obviamente,
não inclui os casos das pessoas que adoecem e
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morrem sem a devida assistência. É lícito imaginar
HEPAHfE INFECTA 10% DA POPULAÇÃO DO ACRE
que veremos, então, a perda de outros tantos 200 ciChlco AraúJo Repórter Especial
dadãos, cujos males terão sido agravados pela fa~a
As hepatites estão se
no mundo. Sãs mais de
de amparo.
300 milhões de pessoas atingidas pelo vfrus. No kre, a doença
Configura-se, destarte, um quadro de calamidade
já teria infectado mais de 50 mil pessoas com os vfrus dos tipos
8 · e C. Esse total corresponde a 10,35% da população acreana.
pública. E o próprio Dr. Eduardo Farias afirma isso, di-

aJ...-

zendo: "é gravíssima a sttuação- e as autoridades sanitárias precisam agir imediatamente, com urna efetiva
campanha de vacinação em massa; se providências
enérgicas não forem tornadas, as gerações futuras esta rão comprometidas". Com serenidade e coragem, o

As estimativas são do infectologista Eduardo Farias, que oonsidera a situação como •grave e alarmante" e defende uma ime<foata
vacinação em massa. Farias faz as projeçõas nas coletas de san·

concettuado infectologista avisa: "a hepattte é urna as-

gue feitas no Acre nos últimos três anos.
Em 97, as hepatites mataram mais de 200 pessoas no
Acre. Os números são referentes apenas aos casos atendidos
nos hospitais públicos. segundo a Associação dos Portadores de
Hepatite do Acre (aphac). A entidade tem em tomo de 2,5 mil filia·

sassina silenciosa, que ronda os acreanos".

dos e estima que o Estado possui

Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, este Pienário sempre foi sensível, como na presente oportunidade, aos problemas que se agravam em alguns

cos de hepatites do tipo

pontos do tenritório nacional. E é confiante nessa sensibilidade que venho repercutir perante V. Ex"s a advertência do Dr. Eduardo Farias, publicada em A Gazela, do Acre: "A Secretaria Estadual de Saúde precisa iniciar um estudo abrangente e criterioso com a finalidade de se .traçar um perfil epidemiológico das
hepatites no Acre. De posse desses dados, o Governo do Acre poderia iniciar o combate efetivo às hepatites. "Se isso não for fetto, milhares de inocentes vão
morrer'', alerta o infectologista, lembrando que a

questão das hepatites não é assunto apenas dos médicos, mas de toda a sociedade".
Um dos aspectos mais graves e mais alanmantes na disseminação das hepatites, no Acre e em
todo o mundo, está na mutação dos vírus, o que
causa grandes dificuldades para identificá-los e indicar caminhos concretos para seu tratamento eficaz.
Com espírito público e lucidez, a reportagem
de Chico Araújo informa que só do tipo •c• existe
meia dúzia de genótipos, além de 30 subtipos. Já os
outros dois grandes grupos - os tipos "A• e "B" - são
melhor conhecidos por pesquisadores e médicos e,
portanto, recebem tratamento mais eficaz. Mesmo
assim, quando as carências administrativas e econômicas de uma região se agravam, a doença foge ao
controle e se transfonma em epidemia.
É o caso do Acre.
Rogo a V. Ex", Sr. Presidente, que detenmine a
publicação, na íntegra, da reportagem de A Gazeta,
em anexo ao presente discurso, como fonte de pesquisa e infonmação para toda a sociedade brasileira,
nesse espelho da cidadania que é o Diário do Senado Federal.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

em tomo de 26 mil casos a6ni-

c. E número,

porém, pode ser bem
maior. A exemplo de Eduaroo Fariias. ela defende uma campanha
de vacinação em massa contra a hepatite B.
O infectologista Eduanlo Farias <fiZ que os Indicas de pes·
soas infectadas pelas hepatites colocam a saúde em estado de
calamidade pública no Acre. "É gravfssirroa a situação e as aulori-

dadas sanitárias precisam agir imed'oatamente". Para Fariias. se
providências enérgicas não forem tomadas as gerações futuras
estarão compromatidas. A hepatite, segundo o médico, é uma as-

sassina silenciosa que ronda os acreanos.
Além da vacinação em rroassas. Fariias sugere que a s...
cretaria de Saúde inicie um estudo abrangente e criterioso com a
finalidade de se traçar um perfil epidemiológico das hepatites no
Acre. De posse desses dados. o governo do Acre poderia iniciar o
combativo efetivo às hepatites. "Se isso não for leito milhares de

inocentes vão morrer". alerta o infectologista.
Eduardo Farias lembra também que a questão das hepatites não é um assunto apenas do mécfiCOS, mas de toda a sacie-

dada.
Doença Infecta mais que a Aleis

A hepatite C rroata. Só nos Estados Unidos, onda a doença
surgiu em 1998, cerca de 1O mil pessoas morrem todos os anos.
E o pior: a taxa de mortalidade está crescendo. Relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que a doença já in·
fectou quatro vezes mais pessoas que o HlV. o vírus que provoca
a Aids. Pelo menos 4 milhões de americanos _ 2o/o da população
_ têm a doença. Segundo especialistas americanos, a hepatite C
é uma séria ameaça à sociedade. É que milhares de pessoas ao
redor do mundo são infectados pela hepatite C e não sabem que
estão com a doença. Na Amazônia, a situação é mais grava porque os poucos meios de combate são ineficazes.
Origem do vfrus é -.:onheclda
As origens do vfrus continuam sendo um mistério, mas o
mais provável é que ele se tenha espalhado rapidamente, pela
primeira vez, durante a 2' Guerra Mundial. As transfusões de
sangue, na época uma tecnologia nova. eram comuns nos campos de batalha e equipamentos esterilizados eram raros.

Nos anos 60, pesquisadores começaram a notar os primeiros problemas hepáticos entre as pessoas que haviam recebido
transfusões. Depois, os cientistas conseguiram diferenciar uma
nova modalidade. Descobriu-se que havia um terceiro ~ de hepatite, que foi batizado de não--A e nál:rB.
Só em 1989 urroa empresa de biot~ia replicou parte
do virus e criou o primeiro teste sanguíneo para det~. Apesar disso a hepatite C continua sendo, em grande parte. um mistério. O motivo é que o virus é constituído por RNA, um material
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genético sobre o qual se sabe muito menos do que SObre os vuus
constiturdos JXlf DNA O vírus da hepatite C resiste a tentativa de
ser cuftivado in vitro.
Com o HIV, o vfrus da hepatite C sofreu uma mutação de
sua cobertura protéica para passar desapercebido pela defesa
imunológica do corpo. Há, pelo menos seis genotipos de diferentes hepatites C, e mais de 30 subtipos. Ao contrário do HIV, o vírus da hepatite C não ataca o sistema imunológioo, tomando suas
vftimas menos sujeitas às infecções oportunistas que afetam os
portadores da Aids. O HIV também progride mais rapidamente e

causa mais mortes.

O SR. PRESIDENTE (Leonel Paiva) - Sobre a
mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Osmar Dias.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 140, DE 1998
Altera o art. 12 da Lei n• 9.608, de
1998, que "dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 12 da Lei n• 9.608, de 18 de feverei·
ro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 1• Considera-se serviço voluntário,
para fins desta Lei, a atividade não-remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não-lucrativos, que tenha objetivo
cívicos, cu~urais, educacionais, científicos, religiosos, recreativos ou de assistência social,
inclusive mutuabilidade". (NR)
Ar!. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O trabalho voluntário constitui-se de grande utilidade para a valorização da cidadania Mediante a
prestação desses serviços, as pessoas têm a oportunidade de oferecer as suas experiências de vida e conhecimentos acumulados, visando ao desenvolvimento educacional, cuttural e social de toda a comunidade.
A presente proposta representa um avanço em
relação aos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário. tratando-se de lei recente, pode-se argumentar que é prematuro qualquer atteração na di$ciplina da matéria.
Entretanto, dada a urgência com que o tema foi
encaminhado, alguns detalhes podem merecer nova
abordagem. Na verdade em todas as áreas sociais,
existem voluntários que decidem buscar a tutela juriisdicional, com o intuito de verem reconhecidos vínculos empregatícios com entidades assistenciais.
Com base no art. 3 2 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, o Poder J!ldiciário tem reconhe-

cido, no caso, a inexistência de qualquer relação
empregatícia.
Além do mais, a Lei n• 9.608198 estabelece, no
parágrafo único do ar!. 12 , que o serviço voluntário
não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Objetivando mitigar os inúmeros problemas
que as instituições religiosas vêm sofrendo, advindos sobretudo de pessoas oportunistas, propõe-se,
no texto do ar!. 12 , a inclusão de tais entidades no rol
das que operam mediante a prestação de serviços
voluntários de terceiros.
Deve-se, em suma, evoluir na busca de uma
disciplina mais justa e mais atenta às diversas especificidades do serviço voluntário, razões essas que
orientaram nossa iniciativa.
Ofereço, assim, à douta consideração de meus
ilustres pares este projeto de lei, consciente de que lhe
darão, com o costumeiro espírito público e ampla visão
dos problemas nacionais, a acolhida que merece, dentro dos objetivos que nortearam sua formulação.
Sala das Sessões, 1O de agosto de 1998. Senador Esperidião Amin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N2 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e
dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Ar!. 1• Considera-se serviço voluntário, para
fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada
por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada de fins não lucrativos,
que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.

(À Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 141, DE 1998

Altera o art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1• O art. 44 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar!. 44 .. (... ):
1 - aplicada pena privativa de liberdade
inferior a 2 (dois) anos ou se o crime for culposo; (NR)
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Parágrafo único. A pena privativa de liberdade, igual ou superior a 1 (um) anos,
pode ser substituída por uma pena restritiva
de direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, exeqüíveis simultaneamente." (NR).
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Justificação

A Lei Penal possui dispositivos que permitem
a aplicação de penas restritivas de direitos, em
substituição àquelas que privam o condenado de
sua liberdade, conforme se apresenta a tendência
da execução penal moderna e em resposta às ne-

cessidades de minoração dos problemas do Sistema Penitenciário que, de longa data, está em grave crise.
Não obstante, julgamos que cabe alteração na
abrangência da aplicação desse tipo de pena. A lei,
conforme disposto no inciso I do artigo do art. 44 do
CP, só permite a substituição de pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, quando a sanção
aplicada for inferior a um ano ou o crime for culpo-

so. Analisando os crimes e as sanções cominadas
no Código Penal, estamos convencidos de que as
penas privativas de liberdade, inferiores a 2 (dois)
anos, poderiam ser substituídas por restrição de direitos, sem prejuízos para a justiça. Reforça o argumento o fato de que, submetida a condições semelhantes à do art. 44 do CP (não-reincidência, as características pessoais do agente e as circunstâncias

LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N2 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autónomas e substituem as privativas de liberdade,
quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade inferior
a 1 (um) ano ou se o crime for culposo;
11 -o réu não for reincidente:
III -a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem
como os motivos e as circunstâncias indicarem que
essa substituição seja suficiente.
Parágrafo único. Nos crimes culposas, a pena
privativa de liberdade aplicada, igual ou superior a 1
(um) ano, pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas penas restritivas

de direitos, exeqüíveis simultaneamente.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania -decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Leonel Paiva) - Os projetas serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Emandes Amorim.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.

do delito), a lei permite que seja concedida ao infrator liberdade provisória, mediante fiança, no caso do
cometimento de crimes cuja pena mínima seja igual
ou inferior a 2 (dois) anos (art. 323 do Código de
Processo Penal) Ora, se é considerado seguro,
para a sociedade e para a persecução criminal do
Estado, que uma pessoa envolvida num ato criminoso possa responder a processo criminal em liberdade, se a pena mínima cominada ao crime for inferior a dois anos, porque não seria seguro e eficaz,
do ponto de vista dos objetivos do apenamento, a
aplicação da sanção penal de restrição de direitos
em substituição a privativa de liberdade, se ela, "in
concreto" for inferior a 2 (dois) anos?
Estamos seguros de que essa alteração proposta ao art. 44 do Código Penal muito contribuiria
para mitigar a situação caótica de nosso Sistema
Penitenciário.
Sala das Sessõs, 1O de agosto de 1998. - Se-

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estivemos,
nesses últimos dias, visitando todo o Estado de Rondônia, tendo em vista estarmos disputando as eleições para· o Governo do Estado. E, nessas visitas,
nesse contato com o povo de Rondônia, levantamos
um problema que não é novidade em todo o País: o
desemprego, que naquela região talvez já atinja a
marca dos 80%. O Estado está totalmente abandonado. O Governador já se acostumou a governar
com milhões de reais de recursos encaminhados de
Brasília para Rondônia, em virtude do trabalho da
Bancada, em âmbito federal, e da bondade do Governo Federal, por meio da sua área económica, ajudando um Governo denunciado por nós nesta Casa

nador Espiridião Amin.

dezenas e dezenas de vezes por desvios de verbas
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públicas destinadas à saúde, à recuperação de esIradas, a investimentos.
Existe também o problema da atuação do
lbama no Estado de Rondônia no que se refere à
lei que trata das questões ambientais. Aprovada
por esta Casa, esta lei tem um teor punitivo, ou
seja, é feita sem distinção de região. A meu ver, é
uma lei preparada para ser aplicada em regiões
como o Paraná, São Paulo e Bahia, onde já não
existem florestas. Esta lei está sendo aplicada
com todo o rigor na região Norte, especialmente
no Estado de Rondônia.
Muitas pessoas do fbama estão sendo recrutadas para trabalhar no Estado de Rondônia em ritmo de
mutirão, a fim de punir aqueles que vivem da extração
da madeira, das serrarias, das indústrias de móveis e
de tantos outros selares. Não bastasse isso, o Governo do Estado, na ganãncia de obter mais recursos tederais, quer agora inibir o projeto do Presidente da República de assentar famnias, calcando-se na questão
do tal zoneamento ecológico, a pretexto do qual buscou milhões e milhões do Governo Federal e do BIRD
para o Planaflora, o Plano Agroflorestal. Desse montante, restam mais de sessenta milhões, que devem
ser destinados ao Estado de Rondônia.
A maior parte do dinheiro destinado ao Estado foi
desviada. Agora, o Governador de Rondônia quer impor aos assentamentos uma lei de zoneamento, reivindicando um espaço maior para manter reservas. Assentamentos do Incra têm sido suspensos, como nas
cidades de Buritis, São Francisco e Guajarã-Mirim e
várias outras do Estado, que estão sendo prejudicadas
pelo Planaflora, pelo zoneamento Área IV. É uma perversidade a prãtica de busca de recursos em detrimento do desenvolvimento do Estado de Rondônia, dos
assentamentos, das áreas devolutas que existem no
Estado de Rondônia, onde há milhares de pessoas assentadas produzindo café, feijão, arroz e trabalhando
com pecuária. Mesmo ru,sim o Governo de Rondônia
quer retirar esses produtores daquela região.
Já denunciamos o desvio de recursos ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e à área econômica do Governo Federal.
Sr. Presidente, aquela gente que está assentada jamais poderia ser molestáda pela ganância do
atual Governador. A cidade de Buritis prepara-se
para uma revolução: marchar até o Palácio do Governo, até a Assembléia Legislativa, para impedir
que o Governo do Estado retire milhares de familiares de agricultores que estão produzindo em Rondônia. Não podemos permitir que isso aconteça.

------- · - · · - - -
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Com relação a essa questão ambiental, discutese em meu Estado sobre uma área de 1.865.00 hectares de terra para menos de cem índios, que teve sua
demarcação iniciada no Governo Samey e finartzada
no Governo Collor. Nessa área, há agricuttores com titufos definitivos de mais de 20 anos. Esse decreto atingiu fazendeiros, e até hoje nem a Funai nem o Incra
nem o próprio Governo Federal, que decretou a criação dessa reserva indígena, pagou os proprietários.
Nesta semana, tive informações de que gente
da Funai assassinou dois produtores rurais. Logo
apôs concluirmos o levantamento que estamos lazendo, vamos levar essa denúncia ao Ministro da
Justiça, à Polícia Federal, para que tome providências no sentido de evitar mais mortes nessa área.
Tudo isso que se comenta aqui diz respeito à
questão ambiental, à questão de reservas indígenas
sobre as quais foram feitos decretos palacianos, inclusive para atender interesses internacionais, Foi o
caso do decreto feito pelo nosso eminente colega e
então Presidente da República José Samey, que,
pressionado por interesses internacionais, criou essa
reserva em áreas com título definitivo e escritura pública. Os verdadeiros proprietários daquelas áreas,
que hoje estão sendo postos para fora das suas terras, não foram indenizados. Apesar de ainda estar
havendo mortes, ninguém toma providências.
Nós vamos fazer um trabalho para, primeiro,
inibir a ganância do Governo do Estado em querer
sempre mais recursos, em detrimento da comunidade, e, em seguida, fazer uma correção na quantidade de terra distribuída para cada índio. Não tem cabimento que seja criada uma reserva de 1.865.000
hectares de terra produtiva, inclusive dentro de
áreas tituladas de fazendeiros, e colocada à disposição de menos de 100 índios, para ficar abandonada.
A Funai sequer dâ atenção ou apoio aos índios. A
maioria está morrendo de malária por fatta de assistência, abandonados. A Funai, que já deveria ter
sido extinta, em nada tem ajudado na questão indígena, nem tampouco na resolução dos problemas
de conflitos de terra.
Em relação a essa questão ambiental, vamos
apresentar um projeto para que esta lei, aprovada
recentemente aqui nesta Casa, seja modificada e
institua-se uma lei ambiental para cada Estado. A
questão do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná
não se aplica a Rondônia. Esta lei tem que ser modificada e adaptada às necessidades de cada região.
Por isso, somos contra o trabalho que o lbama está
fazendo, até porque é um trabalho de perseguição à
região Norte, é um trabalho discriminatório. Não vamos aceitar que isso continue em Rondônia, porque
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o desemprego atinge 80% e ainda estamos em uma
época em que se vive da exploração e da industrialização da madeira. Evidentemente isto tem de ser
leito com coerência, mas não se pode jogar milhares
de pessoas no desemprego, na miséria, passando
fome, em favor de interesses internacionais e de
uma lei perversa para a região Norte, como esta lei
que foi aprovada pelo Senado e que deveria ter restrições em relação à região amazónica.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ernandes
Amorim, o Sr. Leonel Paiva, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. NaborJúnior.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador Zanete Cardinal, por
20 minutos
O SR. ZANETE CARDINAL (PFL - MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, o Governo
anunciou, no final de junho, o seu Plano de Safra
98/99 que, embora represente avanço em vários de
seus aspectos, deixou de elevar o crédito de custeio,
o que, segundo os especialistas, pode comprometer
a expectativa que se tem de elevar a nossa produção de grãos para cem milhões de toneladas na virada do século.
De acordo com dirigentes de entidades ligadas
à agricu~ura, produtores e outros conhecedores do
setor, só a elevação do limite de crédito de custeio
contribuiria de maneira eficaz para motiVar os nossos agricultores a plantar mais. Todos conhecem as
grandes dificuldades enfrentadas pelas pessoas
que, no Brasil, aceitam correr o risco de permanecer

produzindo no campo. Portanto, era de se esperar
que, sensível a este selar tão sacrificado da nossa
economia, o Governo tivesse ampliado as margens
de financiamento, dando mostra concreta de que se
interessa pela sorte de quem quer produzir ainda
mais alimentos para o povo brasileiro.
De outro lado, é preciso reconhecer que, sem
sombra de dúvida, o Governo brasileiro tem se esforçado bastante para resgatar a antiga e imensa dívida que este País tem para com seus produtores
agrícolas. Muito foi feito, é' verdade, mas ainda existe muito por fazer. O Plano de Safra, agora anunciado, terá um total de R$10 bilhões, contra os R$7,3
bilhões investidos na safra anterior. Houve um aumento real da ordem de 37% nos recursos utilizados, o que configura uma sinal efetivo de empenho
pela agricultura.
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Outra medida po~.,iva tomada agora foi a redu-·
ção significativa das taxas de juros para o crédito rural e para o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar- Pronaf. A taxa de juros do crédito rural caiu de 9,5% para 8, 75%, enquanto que as
taxas para o Pronaf foram reduzidas de 6,5% para
5, 75%. Em tempos de inflação baixa, essas quedas
correspondem a uma sensível melhoria para os nossos produtores.
Como já disse inicialmente, o problema foi a manutenção do mesmo limite de financiamento já usado
na safra anterior. R$300 mil para algodão; R$1So mil
para arroz, feijão, mandioca, milho e sorgo; R$1 00 mil
para soja nas regiões Centro-Oeste e Norte e R$40 mil
para os demais custeios agrícolas. Mantendo-se esses
parãmetros, conforme os especialistas em economia
rural, os agricultores de médio e grande porte que quiserem incorporar novas áreas terão_ de recorrer a outros recursos, com juros de mercado, o que acaba
sendo um risco muito elevado.
Para que seja efetivamente elevada a produção nacional de grãos, é· preciso que se utilizem,
com maior intensidade, recursos tecnológicos modemos e novas técnicas de plantio. Como se sabe,
grande parte dos aumentos de produção que tivemos nos últimos tempos corresponde apenas ao aumento da área cultivada. É necessário mudar isso.
No mundo globalizado, deve-se ganhar qualidade,
eficiência e produtividade para enfrentar a concorrência internacional.
Nesse aspecto, é interessante ressattar que o
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e
Social vai liberar, para esta safra, R$500 milhões
para um programa permanente de incentivo ao uso
de corretivos de solo, com juros de 8,75% ao ano e
prazo de pagamento de cinco anos, com dois anos
de carência. Os agricultores terão também R$1 bilhão para investimentos como compra de máquinas,
fato que acabará refletindo - se positivamente na
venda de tratares e implementas agrícolas.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB- MS)- Permite V.
Ex" um aparte?
O SR. ZANETE CARDINAL (PFL - MT) Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Fico muito
contente, nobre Senador, porque V. Ex" representa
o Mato Grosso, que, junto com meu Estado, Mato
Grosso do Sul, e outros Estados do Centro- Oeste,
sem dúvida nenhuma, dá uma grande contribuição
ao selar agrícola do nosso País. V. Ex" aborda o esforço do Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que acresce à próxima safra cerca de R$2
bilhões para a classe a que nós todos pertencemos,

240

ANAIS DO SENADO FEDERAL

nós que representamos aqui o Centro - Oeste. V.
Ex" diz, e é verdade, que o nosso País patina há
muitos anos em cerca de 80 milhões de toneladas e
que é preciso atingir 100 milhões de toneladas urgentemente. Então, primeiro, ternos de reconhecer o
esforço que o Presidente Fernando Henrique Cardose está fazendo para o desenvolvimento da agricultura, que - todos nós sabemos - foi a âncora de
sustentação da estabilidade da moeda em nosso
País. A agricuHura sofreu e ainda está sofrendo. É
preciso, portanto, afrouxar as rédeas para que a
agricuHura possa realmente ser um fator auxiliar,
não só na alimentação da população brasileira,
como também para cumprir um importante papel,
como sempre cumpriu, na balança comercial do
País. Cumprimento V. Ex" e formulo votos de que
esses juros. que baixaram um pouquinho, baixem
ainda mais, porque a Nação brasileira só terá a lucrar com isso. Meus cumprimentos a V. Ex".
O SR. ZANETE CARDINAL (PFL - MT) Agradeço o aparte de V. Ex" e o incorporo ao meu
pronunciamento. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao analisarem o Plano de Safra 98199, as lideranças agrícolas foram unânimes em reclamar a inexistência de
um dispositivo que proteja os brasileiros contra produtos agrícolas subsidiados na origem, em especial
~ntra algodão e trigo. Como se sabe, são numerosos os países que, embora apregoem teses liberais,
subsidiam pesadamente seus agricuHores.
Ninguém desconhece também que, nos úHimos
anos, após a chamada abertura da economia brasileira ao comércio internacional, o Brasil tem sido vítima de dumping. Ora, é impossível concorrer nessas
condições. O que os brasileiros esperam é que o
nosso Governo - que se diz preocupádo com as
nossas contas internacionais e com a manutenção
do nível de emprego - adote medidas efetivas para
barrar essas importações ilegais.

É preciso dar um basta. O Governo já fez parte
de sua obrigação ao aumentar o volume de recursos
para o financiamento da safra, mas ficou faHando
mostrar sua intenção política de evitar que o Brasil
se transforme no mercado preferencial para a colocação de produtos fartamente subsidiados. Chega
de importar alimentos e de exportar empregos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Zanete Cardinal, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Djalma

Bessa.
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O SR. PRESIDENTE (Djalma Bessa) - 1 am a
palavra o Senador Eduardo Suplicy.
v. Ex" dispõe de 20 minutos.
SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT _ SP.

0

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Senador Djalma Bessa, Sr"s. e
Srs. Senadores, enviei na semana passada ao Ministro
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, o Exrn" Sr. Gustavo Krause, ofício relativamente
às obras da Usina Hidrelétrica Porto Primavera.

A propósito, gostaria de mencionar que ontem
visitei as obras do Porto Primavera assim corno dez
cidades da região do Pontal do Paranapanema, inclusive a cidade de Rosana e o distrito de Primavera, onde está localizada a usina, junto ao Rio Paraná. Estive em grande parte das cidades que estão
sendo afetadas pela construção da usina e pelo enchimento do grande lago que se formará ali, com repercussões de grande impacto ambiental, justamente a preocupação do ofício que passo a ler:
"Sr. Ministro,
A construção da Usina Hidrelétrica UHE Porto Primavera, recentemente denominada Sérgio MoHa, em homenagem ao ex-Ministro das Comunicações, foi iniciada há quase vinte anos, estando seu funcionamento a
depender da Licença de Operação, que está a
cargo do lbama. Além da licença, a autorização para o início do enchimento de seu reservatório está pendente de solução judicial, uma
vez que foi concedida medida liminar ao pedido do Ministério Público Federal, tendo em
vista a CESP não ter cumprido todos os programas de controle ambiental.
A UHE Sérgio Motta, após a formação
do reservatório de 250 mil hectares, deverá
atingir cerca de 1.729 fammas nos Estados
de Mato Grosso do Sul e São Paulo, totalizando mais de 6000 pessoas, sendo a grande maioria residente nas ilhas do Rio Paraná
e na zona rural dos dois Es\ados. Do total
de famílias atingidas na cota 253 (primeira
fase de enchimento do lago), 416 estão no
Estado de Mato Grosso do Sul e 256 no Estado de São Paulo, sornando 672 fammas.
Tendo em vista assegurar o atendimento
da população afetada. especialmente quanto
aos aspectos ligados à moradia e ao emprego,
considerados para efeito da errissão da Licença de Operação da Usina por parte do lbama,
soicito -lhe as seguintes informações:
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6. As 51 famílias atinqidas rei:f cat2
253 P. comoostas por r-:~f: .~oas r<1ais 1( J~;sa.:;
que residem em unidades rurais 3Stão sendo alocadas em núdeos de reas~entament::..
urbano, sem que possam escolher ir para os
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de beneficiários Cos prcqramas t:: .kio - Gc::
nômicos foi realizado em 1996. De b par2
cá, a mobilidade delllOQráfica ha•1ida não bi
acolhida nos cadastros. O lbama considera
necessária a atualização dos cadastros 0
8. No Município de Bataguassu/MS 11a
algumas dezenas de famílias residindo em
área de inundação que não são reconhecidas pela CESP como beneficiárias de reassentamento. Qual a posição do lbama soore
a questão?
9. As jazidas de argila - matéria - prima
para as cerâmicas e para as olarias - serão
atingidas pelo reservatório da usina, ameaçando mais de 4.000 postos de trabalho distribuidos entre olarias familiares e indústrias cerâmicas. O ElA/RIMA prevê medidas visando a assegurar a manutenção das atividades produtivas; especialmente as das olarias familiares.
Foram realizados os estoques previstos? Fo-
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ram d~nidas as jazidas alternativas que garantam a continuidade do setor para após o
término dos estoques? Na falta de jazidas
a~emativas disponíveis, quais as exigências
apresentadas pelo lbama com vistas à compensação peio fim das atividades?
1O. Os programas de readequação da
atividade pesqueira previstos no ElA/RIMA
são considerados pela população insuficientes
tanto quanto a definição do público a ser beneficiado como quanto ao alcance das medidas propostas. A CESP considera como diretamente impactados apenas cerca de 300
pessoas que residem na área diretamente
afetada pelo lago e que deverão ser transferidas para núcleos urbanos. Por outro lado,
aproximadamente 700 pescadores filiados
às três Colónias de Pesca na região também consideram - se impactados pela diminuição do pescado, especialmente após a
construção da barragem, em 1994, e pelas
mudanças necessárias quanto ao material
de trabalho e às técnicas a serem utilizadas
para o exercício da atividade no futuro reservatório. Essa comunidade reivindica medidas concretas, como apoio à aquisição de
equipamentos - redes de espera, motores
dos barcos-; fomento à construção de tanques de rede ou de tanques continentais; e
flexibilização das normas relativas à pesca
nos primeiros anos após a formação do
lago. Qual a posição do IBAMA quanto à definição do público beneficiário e à suficiência
das medidas relativas ao setor pesqueiro?

11. Foram devidamente cumpridos os
compromissos e obrigações legais para com
a comunidade indígena Ofaié - Xavante, tradicionalmente habitante da área afetada?
12. Foram assinados, no EstadO-do Mato
Grosso do Sul, vários acordos entre prefeituras
dos municípios atingidos e a CESP, inlJijcando
alterações dos termos do Estudo de lf1118C10
Ambiental e RIMA. O lbama anai'ISOU a legal~
dade e a pertinência desses acortlos?" ·
Tendo em vista que as · info'rmações
aqui solic~adas referem - se a procedimentos que devem ser cumpridos para compensar e mitigar os impactos decorrentes da
construção da UHE Sérgio Motta sobre a
população que será atingida pelá· barragem,
as infonnações aqui solicitadas são de fundamental importância.
, i-E.
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Certo de sua atenção, aproveito a
oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy"
Essas informações, Sr. Presidente, são muito
importantes para todas as entidades que se preocupam com o meio ambiente e com o destino das populações afetadas por essa grandiosa obra, obra
que tive a oportunidade de ver pessoalmente e constatar seu sentido espetacular. É uma das maiores
usinas já construídas em nosso País e certamente
causará um impacto extraordinário no que diz respeito à oferta de energia elétrica; mas, obviamente.
sua. construção também causará um enorme impacto ambiental. Daí as importâncias dessas informações.
Sar.ento que eu poderia ter utilizado do instrumento do requerimento, mas tão premente se faz a
obtenção dessas infonnações, em vista da iminência
do enchimento do reservatório, que preferi fazer as
indagações por meio de ofício, com o objetivo de dar
mais rapidez ao processo.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - V. Ex" me
concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Tenho certeza de que o Senador Ramez Tebet, a
quem, com muita honra, concederei o aparte, recebe
da população do Mato Grosso do Sul apelos no sentido de ser prestada uma informação precisa com relação à proteção do meio ambiente e da população
ribeirinha, em decorrência do que vai acontecer com
a Usina Sérgio Motta.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador
Eduardo Suplicy, agradeço a V. Ex" a oportunidade
do aparte, porque me pennite, como representante
do Estado de Mato Grosso do Sul, acrescentar algo
ao requerimento que V. Ex" fonnula em defesa da
população dos Municípios paulistas e também dos
Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. Meu
Estado, naturalmente, é o mais atingido pela usina
de Porto Primavera. A extensão territorial de nossas
tenas férteis que serão inundadas, Senador Eduardo
Suplicy, atinge cerca de 200 mil hectares, o que positivamente causará graves prejuízos à sua população. Há anos, desde que cheguei a esta Casa,
acompanho atentamente quase todas as reuniões
realizadas em meu Estado junto à população que
sofrerá os impactos da obra, representada pelos
atuantes e dinámicos prefeitos. Essas pessoas
constituíram uma entidade de defesa de nossa população. Entendo ser preocupação de todos os brasileiros que se consiga fazer o melhor para que o
meio ambiente seja preservado. Meio ambiente hoje
significa qualidade de vida, e não podemos relegá la ao segundo plano em nome de um progresso tec-
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nológico e científico. Quero fazer justiça ao trabalho
da CESP, que vem dialogando conosco, vem procedendo democraticamente junto ao Estado de Mato
Grosso do Sul; comparecendo com seus técnicos a
todas as reuniões e procurando dar explicações. Na·
queles encontros são feitas exigências, algumas de·
las já cumpridas e outras ainda não. Há alguns dias,
estive presente no local onde está sendo executada
a complementação da Ponte Maurício Joppert, sobre
o Rio Paraná. Esse requerimento de V. Ex" tem per·
tinência, mas é preciso que se diga objetivamente
quais as condições necessárias para que isso se
cumpra. Essa novela vem - se arrastando há muitos
e muitos anos, e tanto V. Ex" como eu temos o dever indeclinável de defender aquela população. Evidentemente, há pescadores e ceramistas prejudica·
dos, que devem receber uma efetiva compensação.
No instante em que faço coro ao pronunciamento de
V. Ex", também quero fazer justiça às Centrais Elétricas de São Paulo, que, por intennédio de sua Diretoria e junto com o Governo do meu Estado, mas
principalmente junto com os prefeitos e vereadores,
vem envidando todos os esforços para solucionar a
questão, muito embora ainda exista algo por fazer. E
o requerimento de V. Ex" pode apressar a efetiva solução para os prejuízos que por acaso ocorram e
que evidentemente precisarão ser sanados. Não tenha dúvidas, Senador Eduardo Suplicy, de que o
maior prejuá~cado em tudo isso não é o Estado de V.
Ex", mas o meu Estado, o Mato Grosso do Sul, que
terá uma porção de terras inundadas muito maior do
que a do Estado de São Paulo, sendo que o Mato
Grosso do Sul é uma unidade da Federação que
vive basicamente da economia primária, como bem
o sabe V. Ex". Por esses motivos, quero acampa·
nhar essa questão atentamente, junto com V. Ex".
Vamos ver se encontramos juntos um caminho para
que tudo seja resolvido no menor espaço de tempo
possível. Sei que esse é o objetivo de V. Ex", como
é o meu também, principalmente em prol da população dos dois Estados atingidos. Receba V. Ex" os
meus cumprimentos. Tenho a certeza de que a
CESP estará ouvindo o seu pronunciamento. Vamos
acompanhar isso, e o requerimento de V. Ex", naturalmente, será respondido rapidamente pelo lbama.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Agradeço as palavras de V. Ex", Senador Ramez
Tebet, que demonstram também a preocupação
com os efeitos decorrentes da entrada em funciona·
mento da Usina de Porto Primavera. Espero que o
Ministro Gustavo Krause possa responder o quanto
antes a essas indaga<;ões, para tranqüilidacle da população de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.
É preciso que a preocupação com o meio ambiente não se sobreponha ao direito à vida, ao direito
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à moradia. Ainda recentemente, em São Bernardo
do Campo, houve um choque dramático: em função
de se preservarem o meio ambiente e as áreas junto
à represa no Município de São Bernardo do Campo,
que são mananciais, de repente houve um desalojamente da população que estava ali há algum tempo.
Essa população ficou consternada, porque via tantas
outras áreas também ocupadas por residências, mas
foi escolhida a sua área para se destruir, exemplarmente, a residência de 360 famílias, sem alternativa
e de uma hora para outra. Esse fato chocou a Direção da OAB - São Paulo, que resolveu agir e explicar que o diretto à preservação do meio ambiente
não se pode sobrepor ao diretto à vida e à moradia.
Temos de pensar nisso. Neste caso da Usina de
Porto Primavera, os pescadores, os ceramistas e todos os que lá moram merecem a devida consideração. Daí por que estas informações estão sendo solicitadas ao Ministro Gustavo Krause.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aprovei!ando a oportunidade, eu gostaria de reiterar o convite que fiz a V.· Ex's para comparecerem amanhã e
quarta- feira à Conferência Internacional Renda Mínima - Discussões e Experiências, a mais importante Conferência Internacional realizada nas Américas
sobre o tema.
Na Europa, desde 1986, de dois em dois anos
tem havido congressos da rede européia da renda
básica, em que se discutem todas as experiências
de renda mínima, renda básica e imposto de renda
negativo. No entanto, nunca houve nas Américas um
simpósio com a importância deste que será realizado amanhã.
Agradeço o apoio que o Presidente do Senado
Federal, Antonio Carlos Magalhães, e 0 da Câmara
dos Deputados, Michel Temer, estão dando à realização desse simpósio. Trata- se de iniciativa conjunta da Comissão de Assuntos Económicos, desta
Casa, e da Comissão de Finanças e Tributação, da
Câmara dos Deputados, do Grupo Parlamentar lnteramericano sobre População e Desenvolvimento, do
Dieese, do IPEA e do Fundo de População das Nações Unidas. Eminentes especialistas do Brasil, da
Argentina, da Colômbia, da Venezuela, das Américas, da Europa, da África do Sul e economistas que
estudaram profundamente o assunto vão participar
do evento. O Sr. Governador do Distrito Federal,
Cristovam Buarque, deverá abrir a Conferência amanhã, juntamente com o Sr. Robert Greenstein, do
Centro de Estudos Orçamentários e de Politicas Públicas de Washington, e o Sr. Guy Standing, Presidente da BIEN Rede Européia da Renda Básica. Ha-
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verá diversas sessÕbti, inclusive scibre ~enda Minima e Combate ao Desemprego; Renda Mínima, Trabalho Infantil e Mulher; Renda Mínima e Erradicação
da Pobreza.
No encerramento, que deverá ser presidido
pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães, depois
de balanço que pretendo fazer dos dois dias de
evento, o Ministro Pedro Malan fará a palestra de
encerramento. Convido, portanto, todos os Srs. Senadares para estarem presentes nessa Conferência
Internacional, Renda Mínima: Discussões e Experiências, a ser realizada na Ala Senador Nilo Coelho,
sala 2, e, nos momentos em que houver muttas pessoas, no Audttório Petrônio Portella.
Mutto obrigado.
Durante 0 discurso de Sr. Eduardo Suplicy, 0 Sr. Djalma Bessa, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
_ Está franqueada a palavra.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)Sr. Presidente, solicito a palavra como Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tive conhecimento das ações que vêm sendo
desenvolvidas por diversas entidades de classe e de
representação dos interesses dos consumidores e
do movimento ambientalista, em relação ao processo que a empresa americana Monsanto submeteu à
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio) - órgão vinculado ao Ministério da Ciência
e Tecnologia-, pleiteando a desregulamentação da
soja Roundup - Ready, obtida por técnicas de engenharia genética.
Tais ações visam evitar que a CTNBio defira
esse pedido, sem que os diversos setores da comunidade científica vinculados ao tema e as instâncias
de representação dos interesses dos consumidores,
da saúde pública e do meio ambiente participem
desse debate que envolve decisão da maior responsabilidade, face às incertezas sobre os efeitos reais
no homem e no ambiente, da utilização dos organismos geneticamente modificados, como é o caso
dessa variedade de soja.
Além desses riscos, a liberação.·da utilização
dessa tecnologia de atto custo, e sobre o controle
monopólico de uma empresa estrangeira; repercutirá
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na desnacionalização da base técnica da agricuttura
AssiM, Sr. Presidente. solicito a transcrição do
brasileira, afetando, com maior intensidade, os setomanifesto à Nação sobre o caso, lançado sobre vá·
res da agricuttura familiar.
rias entidades, registrando ainda que o próprio

Vale destacar o descontentamento manifestado pelas entidades com relação à absoluta falta
de transparência no funcionamento da CTNBio, o
que levou o Instituto de Defesa do Consumidor ldec, única entidade representativa da sociedade
civil com assento naquele, colegiado a se desligar
do mesmo.

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia encaminhou expediente ao Presidente
da Comissão Técnica de Biossegurança, corrobo·
rando os argumentos e a solicitação das demais
entidades.
Assim, essas entidades fazem essa moção,
que finaliza com as seguintes palavras:

Pelas mesmas razões, o representante da Fundação Osvaldo Cruz pediu afastamento da CTNBio,
cuja composição ficou restrita à representação do Govenio, com quatorze membros e dois representantes
da indústria, entre os quais um representante da própria Monsanto.

Para cumprir com nossas obrigações
para o futuro da humanidade, não podemos
permitir que empresas como a Monsanto na procura da expansão de seus próprios
mercados e insumos agrícolas - coloquem
em risco a saúde humana e nem que deserdem as próximas gerações de seu património natural.

Dada a gravidade que cerca tanto o episódio
da desregulamentação da soja transgénica quanto
os procedimentos do CTNBio nesse processo, o
ldlec, o Green Peace, a As - PTA - Assessoria de
Serviços e Projétos em Agricuttura Attemativa, a Fisenge - Federação dos Sindicatos de Engenheiros
do Brasil, o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e
Ação em Agricuttura e Saúde e a ABRA - Associac&ão Brasileira de Reforma Agrária, deram entrada,
junto à CTNBio, em uma alentada contestação técnica ao referido processo.
Convencido da pertinência dos argumentos
dessas entidades e preocupado com a fatta de transparência e com o caráter attamente restrito dos debates envolvendo esse julgamento do pedido da
Monsanto, mantive contato telefônico com S. Ex" o
Ministro da Ciência e Tecnologia, Dr. Israel Vargas,
na úttima semana, tentando a revisão desse processo, de forma a que se obtenha mais tempo e maior
participação da sociedade civil.
Desconheço as razões pelas quais o Sr. Ministro não pode atender a essa solicitação. Assegurou
- me S. Ex" que a CTNBio não decidirá o caso sem
antes responder à contestação apresentada pelas
entidades.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)V. Ex" terá atendido o pedido da transcrição.
MANIFESTAÇÃO À NAÇÃO

Frente ao Pedido de Desregutarnentação de Soja Transgénica
naCTNBio
Brasma, 28 de julho de 1998

As entidades da sociedade civil brasileira abaixo assinadas
vêm manifestar a sua profunda preocupação frente à possibiltdade do governo brasileiro vir a autorizar o plantio e a comercialização de soja transgénica nos próximos meses.
No mês de junho, a CTNBio (Comissão Técnica Nacional

de Biossegurança), órgão federal encarregado de controlar a S&gurança nas atividades envotvendo a biotecnologia, começou a
examinar um pedido da multinacional Monsanto para •ctesreguta·
mentar" o plantio e a comercialização de sua soja geneticamente
engenheirada, a soja "Roundup Ready", que é resistente ao herbicida glifosato, fabricado pela mesma Monsanto e conhecido cxr
rnen:ialmente por Roundup.

Nessa oportunidade, faço um apelo para que o
Presidente desta Casa e os Lideres dos Partidos, inclusive os de sustentação do Governo, "gestionem'
para que o Congresso tenha a oportunidade de realizar um amplo debate público sobre essa questão,
antes que a 'clausura' do ambiente da CTNB bio decida sobre tema da maior relevância para os interesses nacionais, o que poderá vir a ocorrer nos próxi-

As entidades abaixo assinadas consideram como pre·
matura e irresponsável qualquer autorização para a libera·
ção do cultivo da soja •Roundup Ready•, pois a avaliação de
risco ambiental feita pela Monsanto apresenta deficiência
metodológicas graves, invalidando qualquer pretensão de ter
comprovado a segurança deste produto. Há várias questões
essenciais que ainda não foram devidamente investigadas
quanto aos impactos da soja transgénica, do herbicida glifo·
sato e da combinação destes dois produtos no meio ambien·
te e na saúde humana.
Algumas destas questões altamente problemáticas se refe-rem a evidências de maior produção na soja de hormónios assi·
miJáveis pelo rnetabotismo humano, à interação da soja modifica·
da com cadeias tróficas de pragas e predadores, ao potencial de

mos dias 13 e 14.

aquisição de resistência ao glifosato por ervas invasoras que pra.-
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judleam a lavoura da soja, à maior incidência de dennatites entre
trabalhadores rurais provocadas pelo glifosato, às possíveis reações alé<gicas aos novos oompostos da soja (em particular entre
crianças que já apresentam alergias aos lalicinios), e às evid~
cias conftitantes de persistência do glifosato ·no solo em milhões
de hectares plantados oom soja e nos cursos d'água, nos lençóis
freáticos, etc.
Uma das principais evidências da falta de comprovação
científica no processo submetido à CTNBio pela Monsanto, é
que a única documentação oferecida de fonte nacional para as
supostas garantias de segurança da soja •Roundup Ready• é
uma carta assinada pela direção da Embrapa - parceira da
Monsanto no desenvolvimento desta mesma soja transgénica.
Não há no processo citação alguma de estudos ambientais ou
toxicológicos realizados no Brasil, e muito menos manifestações de outros órgãos públicos das áreas sanitária ou ambiental.
Não_ há no processo evidência alguma de vantagens agronómicas des1a soja, levando a crer que o exdusivo interesse comercial pode levar a uma subordinação do interesse público maior
aos interesses de mercado de uma empresa privada e de seus
associados comerciais.
Portanto, autorizar o plantio da soja •Roundup Ready•
no País seria o mesmo que permitir que o nosso meio ambiente
e a saúde dos brasileiros também sirvam como cobaias em um
experimento, cujos riscos a médio e longo prazo são imprevisíveis e - caso ocorram - poderão ser Rlcontroláveis e irreversíveis.
·
Há um evidente desrespeito ao direito do oonsumidor à informação sobre sua própria comida no fato de que a CTNBio possa liberar o plantio e consumo da soja "Roundup Rady" quando o
govemo adia indefinidamente a adoção de regras nacionais para
a rotulagem de alimentos 1ransgênioos e ignora as iniciativas legislativas neste sentido no COngresso Nacional, enquanto espera a
condusão de cornpticadas negc iaç-roes internacionais sem fim previsivel (por exemplo nos êmbitos da Organização Muncial do Comércio e do Codex AJirnerdarius). Como os derivados da so;a estão
presentes e mais da dos alimentos industrializados, se não
houver urna segregação e rotulagem plena produtDS, o conSU'Ilidor não poderá exeraor o seu legitimo ciraito da escolha, garantido pela Constiluição e pelo Código do Consumidor.
Além dos riscos relacionados diratamente com o meio ambiente e a saúde, ainda precisariam ser avaliados impactos sócioeconómicos negativos, resultantes da introdução de cultivos
transgénicos, como o at.mento da dependência da agricultura
brasileira a tecnologias de alto custo, marginalização da agricultura familiar, incentivos à ampliação da monocuttura da soja. aescente insegurança alimentar com o deslocamento de culturas ai~
mentícias, e - em tennos económicos de curtfssimo prazo - a
perda do crescente mercado europeu para a soje convencional,
não transgênica, plantada no Brasil. Estes aspec:ros deveriam ser
considerados pela CTNBio em sua decisão sobre o pleito da

Monsanto.
As entidades abaixo-assinadas consideram que as possíveis vantagens econõmicas que a Monsanto e alguns setores
agricolas poderão usufruir de imediato axn o plantio da soja
transgêntca. não justificam os riscos ambientais, de saúde e sócioeconómicos que poderáo atingir amplas parcelas da população,
de maneira duradoura e irreversível.
Mais ainda, considenlm que decisões tão sérias quanto estas, só deveriam ser tornadas após amplo debate com a opinião
pública do país e nio a portas fechadas, como tem sido feito até
hoje pela CTNBio. Por Isso, conc1amam a opiniAo pública a exigir
das autoridades públicas responsáveis pela ibe!ação de cultivos
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transgénicos no Pais a CTNBio e os Ministério do Meio Ambienle, da Saúde e da Agricultura:
(1) que adotem o ·Princípio da Precaução", regra de ouro
do direito ambiental, e
(2) que rejeitem a solicitação da Monsanto.
Para que o Brasil possa posicionar-se futuramente
com conhecimento de causa a respeito de possíveis vantagens e desvantagens da engenharia genética, solicitamos
que as mesmas autoridades promovam um debate franco sobre o tema junto à população brasileira, sendo fundamental
para tal que a composição e o funcionamento da própria
CTNBio sejam modificados, permitindo uma ampla participação da sociedade civil.
Na virada do milênio, a engenharia genética - da forma
como vem sendo conduzida até o momento - está suscitando
ameaças talvez mais letais ainda do que as já conhecidas da poluição química e da energia nuclear. Independente de qualquer benefício que tenha sido prometido pelas indústrias responsáveis por esta tealologm - que a promovem no Brasil
como o caminho para o •Admirável Mundo Novo• - muitos produtos da engenharla genética têm a possibilidade de provocar
impactos incontroláveis sobre o património genético do planeta

e a saúde da humanidade.
Acreditamos que o "atraso• da sociedade brasileira neste
caso, se houver, não se refere à adoção destas tecnologias já
dlsseminadas na agricultura norte-americana, mas principalmente à fonnação de uma consciência e afirmação de entidades sociais no Brasil quanto à necessidade de controlar a sua introdução, a exemplo do que os cidadãos europeus vêm demonstrando ao Mundo.
Para cumprir oom nossas obrigações para o futuro da humanidade, não podemos permitir que empresas como Monsanto
-na procura da expansão de seus próprios mercados de insumos
agrico&as - coloquem em risco a saúde humana, e nem que deserdem as próximas gerações de seu património naturaL
ENTIDADES QUE ASSINAM ESTE MANIFESTO:
ABRA- Associação Brasileira de Reforma Agrária
ABRAÇO -

Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária

AEI>SA- Associação da Engenheiros Agrónomos da Bahia

AS-PTA - •ss

'ia e Serviços a Prcjetos em AgricUIIr.l AI1Bmativa

FEAB- F~ção da Estudantes de Agronomia do Brasil
ASENGE- F00en1ção l n ! - de Sindicatos de Engenheiros
GIPAS - Grupo lntantiscipfonar da Pesquisas soboe Agricultuoa e
Saúde

Greenpeece
IDEC -Instituto da Defesa do Consumidor
MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sam-Teora
SENGFIBA- Sindicato dos Engenheiros da Bahia

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

Os Srs. Senadores Esperidião Amin e Odacir Soares
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exas. serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, vários dos meus
pares nesta Casa já ocuparam esta Tribuna para dar
noticia de um acontecimento mu~o marcante para
um significativo grupo de par1amentares brasileiros,
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liderados pelo Senhor Vice-Presidente da República,
Doutor Marco Maciel, ocorrido no Vaticano, nos dias
16 e 17 de maio último: o encontro de políticos integrantes da Pastoral Parlamentar Católica com sua
Santidade o Papa João Paulo 11.
Mais do que tratar das circunstâncias agradáveis que envolveram o encontro, quero chamar a
atenção para o significado profundo que ele teve
para nós, especialmente pela riqueza dos ensinamentos que colhemos das palavras a nós dirigidas
por Dom Geraldo Majela Agnelo, bispo brasileiro
que presta serviços na Cúria Romana, em missa
da qual participamos na Basílica de São Pedro, e
diretamente por Sua Santidade o Papa João Paulo
11, em audiência particular concedida à nossa delegação.
Para nós foi confortante ouvir diretamente da
boca do nosso guia espiritual, o Papa, as palavras de
carinho, de incentivo e de reconhecimento ao trabalho
que procuramos desenvolver em prol do povo brasileiro. Foi ~nos dois pronunciamentos a nós dirigidos ver que tanto Dom Geraldo quanto o Papa convergiram para um mesmo ponto: a atuação politica
deve ser um serviço voltado para o bem comum.
..~
Dom Geraldo Majella, logo no início da sua homilia, relembrou o fato de que aquele encontro ocorria justamente na Basnica de São Pedro, o mesmo
local em que, na década de 60, aconteceu o Concílio
Vaticano 11 -comparado por ele a uma Assembléia
Constituinte da Igreja - que reconheceu aos leigos
cristãos, com particular atliilção aos que se dedicam
à atuação política, um lugar e uma missão de primeira ordem, não somente no que se refere às responsabilidades da vida e da missão eclesiais, mas também no que concerne à missão e ao apostolado dos
leigos, arautos do Evangelho de Cristo e representantes da Igreja em meio aos muHos campos da
vida do homem em sociedade.
Relembrou alguns ensinamentos da igreja sobre
a politica, citando a encíclica Gaudium et Spes: •A
política autêntica é verdadeiro serviço ao bem comum de toda a população. O bem comum compreende o conjunto das condições de vida social que
permitem aos indivfduos, fammas e a associações
alcançarem mais plena e facilmente a perfeição'. De
um outro documento ·papal, Solicitude Rei Socialis,
extraiu um belo conceito de solidariedade: •A solidariedade: •A solidariedade não é um sentimento de vaga
COfT1lBÍXãÓ ou de enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas, próximaS óu distantes.
Pelo conl!ário, é a delenninaçãà firme e perseverante
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de se empenhar pelo bem comum: ou sq;;.
bem de todos e de cada um, porque toGas LL
mos verdadeiramente responsáveis por todos ...

. "·
; . ;. ·

Ao final, Dom Geraldo trouxe a r.ós uma ne!avra de incentivo e alento:
leigo cristão. que milita
na política com sã consciência. poderá sentir muitas
vezes na sua própria vida a resistência e até "'""·
mo a perseguição por parte· de quem se opõe à nromoção dos valores da justiça e do verdadeiro bem
comum. Mas é preciso não se desencorajar e continuar a acredHar na eficácia das propostas que o OO·
lítico cristão tem a propor e a defender na vod~ o;>m
sociedade". Como falou Jesus no Evangeoho ~e
João: "Na vida, haveis de ter aflições. Coragern. eu
venci o mundo!" (Jo 16,33)

·o

O encontro com o Papa João Paulo 11 foi mnrcado pela cordialidade da acolhida. No discurso mm
que nos saudou, Sua Santidade procurou apresen:ar
algumas reflexões acerca da nossa condição de pn ·
líticos católicos. De acordo com o Papa, o crist~n
comprometido na vida pública mais do que out•os
políticos tem o dever de defender o homem e pro"""
ver os seus direitos, por saber que cada um foi '-". • ·
do à imagem e semelhança de Deus .
Diante do materialismo anticristão que se prc ·
paga em muitos setores da sociedade, é urgente
que se mantenha o compromisso cristão de uma
coerência sempre maior na gestão da vida pública,
espera o Papa.
Diante desse fato, 'a Igreja não cessa de implo·
rar de Deus a graça de que não venha a fa~ar nunca a
retidão nas consciências humanas, que não se embote
a sua sensibilidade sã diante do bem e do maL Se
não tiverdes receio de testemunhar e defender um sadio humanismo cristão, também no âmbito político e
social, sereis capazes de afirmar que o bem coml'm
está acima dos interesses partidários".

O Papa entende que o empenho da vida púb!ica deve ser entendido como um serviço aos irmãos,
promovendo o respeito aos direitos humanos de todos, especialmente dos mais pobres e necessitados.
A propósito da missão primordial do político de
aperfeiçoar a legislação, o Papa, seguindo os ensinamentos da Igreja, espera que as leis estejam sempre a serviço da vida e de todas as pessoas. "Uma
legislaçãç positiva não pode ser constHuída independentemente do respeito da lei natural e dos valores morais fundamentais. Em nome do príncfpio democrático, não se pode questionar a dignidade alie·
· ·
nável de todo ser humano.
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Sua Santidade citou aquilo que ele considera
como um dos requisitos fundamentais da democracia: valores sólidos tirados do Evangelho. 'Uma democracia sem valores se converte facilmente num
totalitarismo declarado ou dissimulado. Por isso,
uma das tarefas mais urgentes do político cristão é
levar o Evangelho a todos os caminhos do mundo,
em particular aos meios de comunicação social, cujo
poder não se deve subestimar. O político não representa em primeira linha a si próprio, mas antes a
verdade a que se sente obrigado".
Foi gra@cante e reconfortante ouvir de Sua
Santidade uma palavra de louvor ao trabalho desenvolvido por nós: "Conheço o vosso esforço por defender os princípios que têm sua origem no Evangelho da vida. Sei bem que não vos é fácil pô-los em
prática dentro da Assembléia Legislativa, no contexto do pluralismo par1amentar. O direito à vida; o da
dignidade da família e o da instrução religiosa nas
escolas; a defesa das prerrogativas essenciais que
exigem o mais fino e delicado respeito pela mulher
brasileira e pela "infãncia; o dever de garantir o direito
ao trabalho e sua justa remuneração; o combate à
seca; e o emprenho por garantir uma reforma agrária
efetiva, justa e eficiente; e, para não citar outros, a
preocupação pela correta aplicação das leis vigentes
tanto no amparo dos migrantes, quando das populações indígenas. Que Deus siga abençoando esse
esforço conjunto, permeado de caridade cristã, especialmente quando dedicado à família brasileira".
Tais ensinamentos, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, carregam em si o peso
da autoridade moral de que goza Sua Santidade o
Papa João Paulo 11, líder inconteste do mundo neste
final de milénio. Não há como contestá-los, seja qual
for o credo que professemos, pois se voltam para a
defesa do homem na sua dignidade. A Benção
Apostólica que nos foi dada e também àqueles que
conosco trabalham para alcançar tais objetivos -a
todos nós, portanto - seja sempre para nós uma força que não nos deixa desviar do caminho relo.
Muito obrigado!

O SR- ODACIR SOARES (PTB - RO) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
venho à Tribuna do Plenário do Senado Federal
para defender compromisso assumido perante esta
Casa, em favor da União, do Estado de Rondônia e
da sociedade rondoniense, e manifestar minha inquietação pelo que possa vir a ocorrer em referência
ao futuro do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia- PLANAFLORO.
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Pelo Ofício n• 865/GAB/Seplan-RO, datado do
dia 15 de julho passado, o Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação-Geral - SEPLANIRO,
Dr. José Albuquerque Cavalcanti, solicitava-me • ... o
providencial e necessário empenho junto aos órgãos
e entidades competentes, no sentido de que seja
procedida, com a urgência que o caso requer, a
transferência e regularização fundiária de títulos de
terras para o Estado de rondônia relativos a cada
uma das áreas protegidas a cargo da União'.
O apelo, com caráter de urgência, Senhor Presidente, prende-se ao Acordo de empréstimo 3444BR (Plano Agropecuário e Florestal de RondôniaPLANAFLORO), firmado entre o Brasil e o Banco
Mundial e o Acordo do Projeto entre a mesma instituição financeira e o Estado.
Em atendimento à solicitação do Secretário de
Estado do Planejamento e Coordenação-Gerai-Seplan!RO, encaminhei, no mesmo dia do recebimento
de seu apelo, o Ofício n• 431/GSOS/98, dirigido ao
Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário de
Política Fundiária Senhor Raul Belens Jungmann
Pinto, alertando que a uttimação de transferência e
regularização fundiária de títulos de terras para o Estado de Rondônia ' ... é absolutamente urgente e indispensável em face da iminente caducidade do prazo em 3t de julho de 1998, relativo ao citado Acordo
de Empréstimo 3444-BR".
Ao falar de meu compromisso com o Plano
Agropecuário e Florestal de Rondônia- PLANAFLORO,
permito-me relembrar a responsabilidade que assumi com esse plano. Tudo começou com a luta pela
aprovação da Mensagem Presidencial n• 90, de 20
de março de 1992, oferecendo proposta para que
fosse autorizada a República Federativa do Brasil a
uttimar a contratação de crédito externo, no valor de
US$ 167 milhões junto ao Banco Mundial.
Fui relator da matéria, na Comissão de Assuntos
Económicos e, mais adiante em Plenário, trabalhei
pela rejeição de emendas que acarretariam a protelação da proposta. Ressattei que o Planafloro, projeto de
méritos evidentes, teria a sua execução ameaçada,
naquele exercício, caso a operação de crédito não fosse autorizada, para que a assinatura do contrato e a li-

berção dos recursos incidisse no ano fiscal do Banco
Mundial, que fecha no més de junho.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
A nossa luta em favor da urgência da autorização não foi frustrada, posto, que, tendo dado entrada
no Senado Federal em 20 de março de 1992, em 30
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de agosto do mesmo ano, a Proposta Presidencial
foi transfonnada em resolução do Senado Federal e
promulgada na mesma data.
Em pronunciamento de 6 de maio de 1993, tive
oportunidade de anunciar que os acordos contratuais (Acordo de Empréstimo e Acordo de Projeto),
assinados em setembro de 1992, se haviam tomado
efetivos no início de julho de 1993. Na ocasião, fiz
uma circunstanciada descrição do plano, que tem
como objetivo geral-implementar o desenvolvimento
e propiciar o adequado manejo e conservação dos
recursos naturais de Rondônia.
Os recursos previstos são da ordem de US$
228_,9 milhões, com a seguinte participação:
Recursos da União financiados pelo BircL....US$167,0 mihões
Recursos da União (contrapartída) ........... US$31 ,O milhões
Recursos do Estado de Rondônía............US$30,0 Milhões
Totai. .............................. US$228,9 milhões
Esses recursos, Senhor Presidente, ensejariam
como maior impacto uma signHicativa redução na
taxa de destruição da floresta tropical remanescente
e a efetivação da 2" Aproximação do Zonearnento
Socioeconômico-Ecológico, além de possibilitar a implantação de obras de infra-estrutura no meio rural.
Minha preocupação permanente com a execução do Planafloro levou-me a efetivar seguidos
pronunciamentos que foram publicados em forma
compendiada e divulgados na oportunidade da
realização de workshop da Avaliação de MeioTermos do Planafloro, em junho de 1996. Os discursos versaram sobre a visita de uma missão do
Banco Mundial (28-11-1995), a questão indígena
(25-4-1996), a questão fundiária (23-5-1996, Projetes Quelónios da Amazônia (4-6-1996) e unidades de conservação (11-6-96).
Posteriormente, em janeiro de 1997, proferi
discursos que minuciosamente relataram os conceitos básicos, a imprescindibilidade da sua execução e os avanços alcançados nos trabalhos da
2• Aproximação do Zoneamento SocioeconômicoEcológico, do Planafloro.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Ao reportar-me ao Ministro Extraordinário de
Política Fundiária, manifestei inquietude ante a penosa, detalhada e demorada negociação entre o
Governo de Rondônia e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA para que se
efetivasse a transferência e regularização fundiária
de títulos de terras, há mais de dois anos em tramitação.
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O desencontro entre a politica tundiária posta em prática pelo Incra em Rondônia e os ditames do Planafloro sempre foi evidenciado entre
as partes contratantes (União. Estado de Rondônia
e Banco Mundial) e o Fórum das Organizações
Não-Governamentais e Movimntos Sociais que
aluam no Estado.
Em julho de 1995, o Fórum das ONG de Rondônia apresentou um pedido de investigação ao
Painel de lnspeção do Banco Mundial, e nas evidências dos equívocos cometidos na execução do
Planafloro, figura: •... o fato mais grave é que, até
o momento, não foi assinado o convênio entre o
Incra e o Governo de Rondônia, previsto nos acordos contratuais do Planafloro como condição de
efetividade do empréstimo do Banco Mundial".
A denúncia do Fórum das ONG tinha procedência, posto que, em junho de 1991, foi assinado
um "Protocolo de Intenções", em novembro de 1992,
um "Termo de Acordo", ao invés do convênio fonnal
entre o Incra e o Governo de Rondônia. Os dois documentos, não contemplavam a compatibilização
das ações de regularização fundiária do Incra com
as diretrizes do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, celebrado via Planafloro.
Porém, Senhor Presidente, a denúncioa feita
pelo Fórum das ONG somente deixou de ser pertinente a partir da celebração do Convênio Incra e o
Governo do Estado de Rondônia, em 26 de junho de
1995. O objetivo principal do Convênio é o desenvolvimento de ações conjuntas e coomadas entre Incra
e o Governo do Estado, assim especHicadas:
a) criação e implantação de projetas de assentamentos rurais (seleção, identificação, desapropriação, aquisição de imóveis rurais, vistoria,
avaliação, seleção e assentamento de famílias benefeciadas), bem como alienação de terras públicas, conforme a lei n• 6.383/76, observada rigorosamente a Lei Complementar n• 52, de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o zoneamento
Socioeconôomico-Ecológico do Estado de Rondônia;
b) regularização fundiária e apoio a projetas
de Assentamentos Rurais na Zona t e 2 do Zoneamento com a implantação de infra-estrutura de
comunicação, circulação, de produção, de armazenamento e de comercialização, bem como prestação de serviços de saúde, educação, assistência
técnica, extensão rural, treinamento e capacitação
dos beneficiários e outras ações;
c) regularização fundiária e execução do Projeto de Unidades de Conservação de uso direto e
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'· cnaoas e a serem criadas, em âmbito estacontemplando as necessidades e cri'"'c:; de transterênc1a de domínio para o Estado,
·-:- átf.?;~; lll&triculadas em nome da União e do ln·~~ P t~?t~eral,

(~\

r;!""c.rnoção de estudos e ações visando ao
t!e especulação e concentração fun-

_;;;esc~rru!o

c:n8..
!Jo lado do Governo do Estado de Rondônia,
'1nrn ··e~adas 45 unidades de conservação de uso
.ret·J '" indireto (reservas florestais, parques esta"a•s. •eservas biológicas, estações ecológicas, re~rvas extraordinárias e parques. municipais), con··rr•e discnm1nado no Anexo n' 1, elaborado pelo
oiótuto de r erras e Colonização de Rondõnia-lte'"· constando na denominação da unidade de con. =•vucã<> c Município onde está localizada a unida; ' de con~·:;rvaç2o, a número do Decreto e data de
· ·,~1_-.!,_·acão.
O AP~xo nº 1 informa ainda se a área foi visto:ada e o seu estágio de demarcação. No total, a
·c,ea oroposta, que engloba as 45 unidades de cone•vação, alcança 3.070.881 há, 33•, 30ca. O total
"s :'reas demarcadas alcança 2.502,162ha, 41a e
., • "m urn perímetro total de 5.450.016,04 me· c,. Os dados constantes do Anexo n' 1 estão atua'""dos em 13 de março de 1997.
:\.s datas dos decretos de criação das unidades
' conservação ma1s recentes são de 1995 e 1996.
'-'ão obstante, as providências finais do Incra para
.:e as áreas fossem transferidas e regularizadas da
·"'c para o Estado de Rondônia ainda não foram
.. ,)nc::Jí<.las.
l:rn tace da iminente caducidade do prazo em
.; 1 de JUiho de 1998, relativo ao Acordo de Em;réstimo J444-BR. o Governo do Estado de Ron·lôma. a União por via da Secretaria Especial de
~olíticas Regionais-Coordenação-Geral de Acom•Hnnmnento e Avaliação, a Representação do
1 anco Mundial no Brasil, o Oficial do Projeto Pla·~rloco e Coordenação de Projetas Especiais/PiaJdt.." u reur11rarn-se em Brasília com a Diretoria de
, ,ecursos Fundiários-DF do Incra por duas vezes
· ora discutir a imolementação das medidas neces<:!.rlas para agilizar a transferência das áreas.
Sef'~or Presidente, Senhoras e Senhores Se0 or ocasião da última reunião realizada em 5
c'qosto do corrente, com a presença do Dr.
....,:co Vita (Oficial do Projeto Planafloro), Dr.
,·;,arcalo de Paula (Secretaria Especial de Políticas
deg•onais/Coordenação Geral de Acompanhamen-
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to e Avaliação), Dr. Pedro Beber (Cooraen'ador
de Projetas Especiais/Pianafloro e Dr. Boris Alexandre Cesar, Chefe do Departamento de Alienação e Titulação-DFT, da Diretoria de Recursos
Fundiáríos-DF, do Incra, o progresso nos entendimentos foi notável.
Pode-se falar, Senhor Presidente, que está
ocorrendo uma vontade política de parte do Incra
para bem resolve a questão, com rapidez. A reunião foi operativa, com a formalização tentativa de
um cronograma, estabelecimento de prazo e outras providências para efetivar a transferência das
áreas. O período em que estará finalmente efetivada a transferência pode variar de 1O a 15 dias,
para aquelas áreas com processo já mais adiantado e um prazo máximo não superior a dois (2) ou
três (3) meses .
De lado do Banco Mundial e Oficial do Projeto Planafloro, apesar da manifestada inquietude
em face da estreiteza do prazo, poder-se-ia dizer
que está existindo boa vontade, para entender os
percalços que a execução de um projeto da amplitude e complexidade do Planafloro acarreta.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
Ao concluir, quero manHestar ao Excelentíssimo Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Senhor Raul Betens Jungmann Pinto, e ao Presidente
do lnstitu1o Nacional dê Colonização e Reforma
Agrária-Incra, Dr. Milton Seligman, a absoluta necessidade de uma pronta providência na u~imação das
providências de transferência de dominialidade das
terras da União para o Estado .
Não ocorrendo essas providências, ou vindo a
ocorrer com retardamento, a não regularização fundiária das unidades de conservação implicará na paralização do processo de implantação dessas mesmas unidades, bem como na suspensão de recursos
externos ao Estado.
Dentre os prejuízos que a ruptura contratual trará
para o Estado de Rondônia, permito-me destacar o da
não conclusão da 2• Aproximação do Zoneamento Socioeconõmico-Ecolôgico. os prejuízos não são somente no tocante à correta aplicação dos recursos, mas
também o de tolher o meu Estado de se inscrever, definitivamente, como o único Estado da Amazônia a disciplinar o uso de suas terras rurais.
Concluo meu discurso, Senhor Presidente, reiterando meu reconhecimento às autoridades brasileiras, e homenageando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-Incra. O Incra, constituise fator determinante da contiguração atual de meu
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Estado no sentido da política de ocupaçao dos vazios demográficos, do surgimento de cidades e nucleações, do incremento da produção agropecuária,
da agroindustrialização, etc, tudo isso redirecionado
para uma política de produção com sustentabilidade,
graças ao Flanafroro.
Mu~o obrigado!

Pedro Simon, que dispõe sobre o ensino da língua
espanhola nos estados limítrofes com os países forrnadores do Mercosul, tendo
Pareceres:
- proferido em Plenário, Relator: Senador
José Fogaça, em subst~uição à Comissão de Educação. favorável, com a Emenda n• 1, de Relator,

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando aos srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

que apresenta; e
-sob n• 122, de 1998, Relator: Senador José
Fogaça, pela prejudicialidade do Projeto e das
Emendas n"s 2 e 3 - Plen, a ele apresentadas; e lavorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1996,
que tram~ em conjunto, nos termos do subst~utivo
que oferece.

ORDEM DO DIA
-1PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 15, DE 1998
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 358 do Regimento Interno)
Proposta c;le Emenda à Const~ição n• 15, de
1998, tendo como primeiro sig - natário o Senador
Esperidião Amin, que aHera o inciso Vil do art. 29 da
Consmuição Federal (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal).
'
(Parecer a ser proferido em Plenário, Relator:
Senador Jefferson Péres)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 55, DE 1996
(Tram~ando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n• 38, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 55, de 1996 (n• 4.004193, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que toma obrigatória a inclusão do ensino da língua
espanhola nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 12 e 2" graus, tendo
Parecer sob n• 122, de 1998, da Comissão de
Educação, Relator: Senador José Fogaça, favorável,
nos termos da Emenda n• 1 - CE (subst~utivo), que
apresenta, e pela prejudicialidade da matéria que
tram~ em conjunto.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 38, de 1995
(Tram~ando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1996)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n• 38, de 1995, de autoria do Senador

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 99, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 99, de 1996 (n• 626195, na Casa de
origem). de autoria do Deputado Mauricio Requião,
que ~era a Lei n• 8.913, de 12 de julho de 1994,
que dispõe sobre a municipalização da merenda escolar, tendo
Parecer sob n• 575, de 1997, da Comissão de
Consmuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Lúcio Alcântara, favorável ao Projeto, com Emendas
n"s 1 e 2- CCJ, que apresenta.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N 2 21, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 21, de 1997 (n• 2.859/97, na Casa de
origem), de autoria do Deputado Canos Apolinário,
que dispõe sobre norma geral de organização que
toma obrigatória a avaliação psicológica periódica
dos integrantes das polícias e corpos de bombeiros
mil~ares e civis, tendo
Parecer sob n• 720, de 1997, da Comissão de
Const~uição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, nos termos da Emenda n•
1 - CCJ (subst~utivo), que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Está encerrada a sessão.
(Levanta - se a sessão às 15 horas e
36 minutos.)
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ATA DA 11• SESSÃO NÃO DELmERATIVA, REALIZADA EM 16 DE
MARÇO DE 1998
(Publicada no DSF, de 17 de março de 1998)

RETIFICAÇÃO

Trecho de Ata, às páginas n's 4.195 a 4.217, referente ao Parecer no
122, de 1998, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da Cãmara n° 55, de
1996 (n° 4.004/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
toma obrigatória a inclusão do ensino da língua espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino de 1o e 2° graus e sobre o Projeto de Lei do Senado n° 38,
de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre o ensino de Língua
Espanhola nos Estados limitrofes com os países formadores do MERCOSUL, que se
republica por haver saído com incorreções,

...............................................................................................................................
PARECER N~ 122, DE 1998
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre
o Projeto de Lei da Cãmara no 55, de 1996
(n° 4.004/93, de iniciativa do Presidente
da República) que "toma obrigatória a
inclusão do ensino da língua espanhola
nos
currículos
plenos
dos
estabelecimemos de ensino de I o e 2'
graus" e sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 38, de 1995, de autoria do Senador
Pedro Simon, que "dispõe sobre o ensino
de Língua Espanhola nos Estados
limítrofes com os países formadores do
MERCOSUL."
RELATOR:

Senador JOSÉ FOGAÇA

I- RELATÓRIO
O Projeto Lei do Senado n.O 38, de 1995, do Senador Pedro Simon,
tem o propósito de incluir o ensino da língua espadtola nos currículos escolares
dos Estados brasileiros que fazem fronteira com os países integrantes do
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MERCOSUL. Essa iniciativa ocorrena a

p~mr

da 5" séne do

Io !,>rau.

estendendo-se ao 2° grau.
Em sua apreciação inicial na Comtssào de Educação. o Projeto
recebeu uma emenda do Senador Gerson Camata, tendo por objetivo assegurar
simultaneidade do início da oferta da língua espanhola no Brasil com o da língua
portuguesa nos outros países, com base no pnncipio de reciprocidade O parecer
do relator foi favorável à aprovação do proJeto. rejenando a emenda proposta.
por entender que a antecipação do Brasil nessa questão se constiauna em um
gesto de boa vontade para com seus parceiros e que o aprendizado de mais um
idioma reverteria em beneficio, principalmeme, do aluno de nossas escolas.

Por ocasião da apresentação do parecer na Comtssão de Educação. a
Senadora Emília Fernandes pediu vistas ao processo, que foi devolvido, no prazo
regimental, com voto em separado, propondo ampliar a obrigatoriedade do ensino
da língua espanhola a todos os Estados bras:ierros que fazem fronterra

C'Jlll

os

países da América Latina e não apenas com os paises membros do MERCOSUL.
Aos demais Estados não-fronteiriços sena facultado tmpiementar tal medid:o

O Senador Bello Parga também apresentou voto em separado à
matéria, questionando a necessidade de ler federai sobre temas cumcui?.res
específicos de determinada região, posicionando-se, portanto, contrário ao
projeto.

Após cinco meses aguardando reumào da Comissão de Educa,:ic
para que a maténa fosse examinada, o Senador Roberto Reqll!ào. PresrJente Jc.
referida Com1ssão. solicitou a inclusão do ProJeto em Ordem ao Ora. d.:pende:Jé!C
de parecer. de acordo com o art. 172, [, do Reg~memo interno. Em segmd:. ao
parecer oral da Comissão da Educação. em Plenário. fo:-am apresemaJos guas
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emendas. urna de aurona da Senadora Erniha Fernandes e a outra do Senador
Flaviano Iv.elo, que v1sam estender a obngaroriedade da iingua espanhola. J pa'"i<r
da 5' série do I o grau, a todos os Estados brasileiros que fazem fronteira com os
países vizinhos. O projeto retomou à Comissão de Educaçãó para exame das
emendas propostas.
Por sua vez, o Projeto de Lei da Câmara

11. o · 55,

de 1996, de

iniciativa do Presidente da República, tem por finalidade tomar obngatório o
ensino de língua espanhola nos estabelecimentos de ensino de I o e 2° graus, em
todo o território nacional.
Respeitando as diferenças sociais e culturais regionais, a proposição
estabelece a competência dos Conselhos Estaduais de Educação em fixar a
amplitude e o conteúdo dos programas letivos e em dispor sobre a gradual
implantação do ensino da língua espanhola, a partir do ano seguinte à publicação
desse dispositivo legaL
Assim, por tratarem do mesmo tema e mediante aprovação do
Requerimento n° 899, de 1996, os dois projetes passaram a tramitar em conjunto.

II- ANÁLISE
Ao examinar-se o Projeto de Lei da Câmara no 55, de 1996, e o
Projeto de Lei do Senado no 38, de 199'i, constata-se que a diferença entre os
dois situa-se na abrangência da proposta, especia1mente no que se refere às séries
escolares e às unidades da federação a serem incluídas na obngatoriedade do
ensino da língua espanhola.

Com relação ao primeiro item, o PLC contempla o ensino de I o e.Z
graus, enquanto o PLS limita o ensino da língua espanhola aos anos postenores à
5' série do Io grau.
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Na verdade, incluir todos os esraCe:ec:me:ncs oe e::sn10 =Je l ') e 2°
graus inviabilizaria a implementação da Dr·J::;:s:a. ~e·ndo a

recursos hwnanos e materiais, mesmo a ::".e .~_:o

J:l :!!S0011!0!iidade

cr::12~. s~:zun-:1.:::·

de

cálculos de

Ministério da Educação e do Desporto. seri:.::: ne~::ssanos 2l 0.000 'duzentos e
dez mil) docentes para atender a essas esco!:s _.!~ê::w JirrJta.'1co-se ao 2° grau e,
conseqüentemente, reduzindo-se consideEVt:L'llenc:o o número de professores
necessários, convém prever-se um prazo i!dcwm:é!o :: o unprescmciiv·ei apoio da
União para formação desses profisstonats.

Com relação ao segundo

aspe~tc.

,,

:L·.= ;;Jr;:;:ge :~dos

;;:--,;~

o PLS se restringe aqueles que fazem

:-s esndos e

·:.:-:1 ·:s :J:::ses im-=grames do

MERCOSUL.

J~

Vale lembrar que o processo

;iobaiização c!,; econotma, que

~ ~;;:g1r

caracteriza o mundo contemporâneo, está

:ios ;:a;ses a adoçào de

medidas que favoreçam sua inserção, de :c::::Ja posiuv::,

::o comexro

internacionaL Na América Latina, o Acorde J:: .~::nstitmcão de um Mercado
Comum do Sul - MERCOSUL - assinab um mic:o <!lmnador na integração dos
países, com o objetivo de conjugar esforços e ~ssun conqmstar espaço promissor
nesse nÇ>:yo
cenário--~econômico
que
... '. .
.
..... se
..,._ delinei2
'
••'

.·,jp!,:~'~::-i

--~V.

2'.:.:.

~:

1. __ ...,.

':...!........

_.,?:-.. ;:,.

.

.

O sucesso doMERCOSUL,. cçmtudo, :-equerum progressivo esforço
-

.

---

•.•

-

,. -.• -_

., __

...

•

..1

'

.••

····-..

-···-·

••

para proporcionar maior aproximação e entendimento entre seus países membros.
Nesse sentido, o domínio de um idioma comum e cie fundamental importância.
-~

·=·--.·

I

.•~

..... --

•

•

--~-~

. 5: • •

'-=-~
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>

A proposta de fuclusão da Ííngúa espanhola nos cuniculos das
escolas brasileiras constitui-se numa medida objetiva para a formação de uma
Verdadeira
facilita.TJ.do
o entendimento nas relações
.
..
. éomunidade
. . . latino-americana,
.
.
-.
'
~

.)_.

'..:)

comerciais e a execução de" projetas comUÍis que venham a promover o
desenvolvimen!o socioeconômico e cwtutàlí\á região? 3:5; :_:,,

-------------------------------------

--------------
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A extensão da -óbrigãtorieàade do ensino da língua espanhola

a

todos os estados brasileiros justifica-se ao constatannos a tendência natural do
MERCOSUL de, aos poucos, incorporar outros países do continente sulamericano. Nesse sentido, Chile, Venezuela e Colômbia já se manifestaram
favoravelmente.

É fundamental, também, que se mantenha a autonomia dos sistemas
de ensino, na medida em que lhes compete a determinação das normas e dos
prazos de implantação do ensino do espanhol em suas unidades federadas,
respeitando-se um limite máximo, a ser estipulado ua proposição.
Julgamos, pois, mais adequado limitar o ensino da língua espanhola

às escolas de 2° grau, mas, por outro lado, estendê-lo a todos

o:;

estados

brasileiros.
Esse periodo máximo de implantação da proposta permitirá que a
União apoie a formação dos recursos humanos necessários à execução da
presente Lei, em coordenação com as Universidades Federais, que já contam com
graduação em espanhol e com aquelas interessadas na implantação de cursos de
língua espanhola.

lU-VOTO
Em vista do exposto, votamos pela aprovação da matéria contida nas
proposições examinadas, na fonna do seguinte substitutivo, devendo ser
declarada a prejudicialidade do PLS 38/95 e das Emendas 2 e 3 -PLEN a ele
apresentadas.

EMENDA N" I-CE
(SUBSTITUTIVO)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação da
lingua espanhola rws currículos plenos dos
estabelecimentos de ensino médio.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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t• O ·eusino da Lingua Espanhola será implantado

Art.

gradativamente nos cuniculos plenos do ensino médio, processo que deverá estar
conclufdo no prazo de cinco anos a partir da promulgação desta lei.
Art.

r

Os Conselhos Estadua-

Educação e do Distrito Federal

emitirão as normas necessárias à execução aa presente Lei, de acordo com as

condições e peculiaridades, de cada unidade fedérada.
Art. J• A União, no âmbito da política nacíortal de educação,
estimulará e ap01311l os sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal na
execução da presente Lei.
Art. 4• Esta-Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comisslo, 21 de apto de 1997 Jael de BoJuda: Vice-Pmidemc no
exen:fci~ da PmicUncia JoR Fopça: Relator _ Ãlldill Naod=ato _ Colltia•o Jorp
_ Sehatllo RaeU _Joio RoeU Fnacellao Perein Ramez Tebet RIHaea
Ta- _ Luro c..,. _ tdi.oa- Loblo Eruada ÃmoriD Joio FnaBeaedlta da Slln.
,... -

'·

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS

TERJ.ios DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENI'O INTERNO
OF. SF/IOUl/97

Brasfiia,o~-1 de selembro de 1997.

Senhor Presidente

Em face do disposto na Resoluçio n• 1, de 1996CN, de 21111196, que dispõe sobre 11 Represent11çiio Bruileira na Comisslio
Pt~rl11mentar Conjunta do Mercosul, encaminho a V. Exa. o Projeto de Lei
da Clmara n• ss. de 1990 (n•4.004/93, na Casa de origem), que tOnuJ
obrigat6ri1111 incliUiio do ensi110 de lfngua esp1111hola 110s curr(culos plenos
dos estabelecimenos de eruino de J• e r graus, e o Projeto de Lei do
Senado .i• 38, de 1995, de autoria do Senador Pedro .Simon, que dispõe

so'Jrf" .,
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;~ ê,c,~

jo;·maaorz~ ·:~

da língua espanho(a nos Estados límitrofes com os pa(ses
Mercosul, que tramitam em conjunto, para os efeitos ali

previst~.

Esclareço a V. Exa., por oportuno, que, embora a
referida Resolução determine que o exame dessa Comissão seja preliminar
ao das comissões técnicas das duas Casas do Congresso (art. 2•, § t•), as
proposições passarzm a tramitar nesta Casa em 08/03/95 e 26/08/96; em
datas anteriores. portanto, àquela regulamentação.
À oportunidade, rei~ro meu protesto de estima e
consideração.

Exmo. Sr.
Senador Lúdio Coelho
Presidente da Comissão Parlamentar :-'onjunta do Mercosul
Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI W 55, DE 1996
Autor Poder Executivo
RELATÓRIO DA COMISSÃO
A Representação Brasileira na Comissio Parlamentar Conjunta, em
reuruao ordinária realizada hoje, opinou, unanim~mente, pela aprovação do
Relatório favorável, com sugestão de emenda, da Senadora Emília r·ernandes
oferecido ao Projeto de Lei No 55196, do Poder Executivo, com base no art. 2•, I,
da Resolução 1/96-CN.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares:
Senadores Waldeck Omelas, Roberto Requião e Sen:riora Emília
Fernandes; Deputados Júlio Redecker, Paulo Bornhausen, Germano Rigotto,
Miguel Rosseto, Nelson Marchezan, e José Carlos Aleluia
Sala da Comissão, em 25 de novembro de 1997

UJJ!o

~

~HO

Senador

----

C

-·-----·-

-------..·----··------

--

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO PEDERAL

258

RELATÓRIO N-

,DE 1997

Da Representação Brasileira-na ConuSSão

Parlamentar Conjunta do Mercosul sobre
o Projeto de Lei da Câmara n° 55, de
1996 (D0 4.004/93, na origem), que "toma
obrigatória a inclusão do ensino do
língua espanhola no., currículos plenos
dos estabelecimentos df! ensino de r c ] 0
graus" e sobre o ProJeto de Lei do
Senado n° 38, de 1995, que "di,fptie sobre
o ensino de Língua Espanhola no.,
Estado.f limítrofes com os paísc.ç
jiJrmadores do MERC.'OSUL. ..
RELATOR:

Senadora EMÍLIA FERNANDES

Em atenção ao disposto na Resolução n° I, de 1996, CN, de 21 de
novembro de 1996, que dispõe sobre a Representação Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, o Presidente uo Senado Federal - Senador
Antômo Carlos Magalhães - encaminhou a esta Comissão o Projeto de Lei da
Câmara no 55, de 1996 (D0 4.004/93; na casa de origem), e o Projeto de Lei do
Senado n° 38, de 1995, que estabelecem a inclusão do ensino da língua
espanhola nos currículos escolares em todo o território brasileiro.
Vale ressaltar, contudo, que essas

propostçõe~ já

foram apreciadas

pelas comissões técnicas competentes do Senado Federal, unia vez que o início
de suas tramitações antecedeu a regulamentação que determina o exame pri!Vft)•

por parte·desta Comissão de toda matéria de interesse para o MercosuL
O Projeto de Lei do Senado n° 38, de 1995, do Senador Pedro
Simon, objetiva a inclusão da língua espanhola nos currículos escolares dos
estados brasileiros que fazem fronteira com os países que compõem o Mercosul,
Tal iniciativa ocorreria a partir da S" série do ensino fundamental, estendend~.
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ao ensino médio.

Os estados contariam com o prazo de 180 dias para

estabelecer as normas necessárias à únplantação do ensino da língua espanhola,
que deveria iniciar-se um ano após a data de aprovação da lei.

Assim, as

secretarias de educação teriam o tempo necessário para providenciarem a
contratação de professores e a preparação de material didático requerido para o
oferecimento dessa disciplina.
Ao ser submetido à apreciação da Comissão de Educação, o projeto
recebeu uma emenda do . Senador Gerson Camata, visando a asseb'Urar a
súnultaneidade do inicio da oferta do ensino da língua espanhola no Brasil com
o da língua portuguesa nos outros países, com base no princípio da
rec:iprocidade. O Relator emitiu parecer favorável à proposição original,
rejeitando a emenda proposta.
Após a leitura do parecer do relator na Comissão de Educação, esta
Relatara solicitou vistas do processo e, segundo as normas regimentares,
apresentou voto em separado, ampliando a obrigatoriedade do ensino da língua
espanhola a todos os estados brasileiros que fazem fronteira com os países dá
América Latina e facultando-a aos demais estados.
O Senador Bello Parga também manifestou-se mediante o vdfb "'êíif
separado, rejeitando o PLS n• 38, de 1995, por considerar inoportuna a criação

de lei federal sobre temas curriculares específicos de determinada região.
Constatando a únpossibilidade de

se efetuar reunião por falta do

quorum necessáno para apreciação do projeto, o Presidente da Comissão de

Educação solicitou sua inclusão na Ordem do Dia, dependendo de parecer, de

acordo com o art. 173, I. do Regimento Interno. Após apresentação do pmc:cer
oral da Ccmtisslo de EdUcação, em Plenário, foram oferecidas- dnas ·emendas,
uma dé niinha autoria e a outra do Senador FlaWu!o Melo, visando a esteilder a
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obrigatoriedade do ensino da língua espanhola, a partir da 5" série do I" grau, a
'
todos os estados brasileiros que fazem fronteira com os países vizinhos. ·O
projeto retomou à Comissão de Educação para a apreciação das emendas
propostaS em Plenário.
Naquela ocasião, chegou ao Senado

Federa~

o Projeto de Lei da

Câmara n• 55, de 1996, de iniciativa do Presidente da República, com o
propósito de tomar obrigatório o ensino da língua espaJihola nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio do País.
Tendo em vista as peculiaridades sociais e culturais regionais, esta
última proposição atnbui aos conselhos estaduais de educação não só a
definição "da abrangência e do conteúdo dos prob'Tlllllas a serem ministrados,
.

·.

como também a decisão sobre a ·gradual implantação do ensino da língua
espanhola.
Por versarem sobre o mesmo tema, o Projeto de Lei da Câmara n•
5_5; de 1996; e o Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1995; passaram a tramitar

em COnJUnto.

Em 21 de agosto do corrente ano, os dois projetas foram
examinados pela Comissão de EducaçàuJ. que concluiu pela aprovação da
matéria, na forma do substitutivo apresentado. Foi declarada, ainda, a

prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1995, e das·emendas ~Plenário.
No substitutivo aprovado, o ensmo da língua espanhola será
implantado apenas nos cuniculos plenos do ensino médio, excluindo-se as
quatro últimas séries do ensino _fundamental. Contudo, a r medida

deverá

estender-se a todos os estados brasileiros e ~o .8J)!:I18S.!ill~les. que ~
fronteira com os países de língua espanhola. O substitutivo ~leçe o.P._I!~·

---------~---·-········-~·-····~···----·-····-··-~----··
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de cinco anos para a conípretáimplantação da proposta, que ocorrerá segundo as
condições e peculiaridades das unidades federadas e as normas a serem emitidas
pelos conselhos estaduais de educação.
• Vale salientar que o apoio da União, no âmbito da política nacional
de educação, é imprescindível, especialmente na formação dos recursos
humano5 necessários á implantação da proposta.
O parecer favorável à inclusão do ensino da língua espanhola em
iodas as escolas de ensino médio brasileiras representa um avanço significativo
no processo de integração dos países que compõem o Mercosul.
A visita do Presidente dos Estados Unidos contribuiu para o
reconhecimento de que o Mercosul vem se consolidando como uma unidade
comercial e política incontestável. Foi, ponanto, estabelecido um marco em
.nosso favor, no que diz respeito a negociações mais equilibradas com os norteamencanos para a implantação da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA).

Embora esteja comprovado o fonalecirnento do Mercosul, -o
domínio de uma língua comum poderá contribuir para maior compreensão e
amadurecimento das relações entre esses países, com evidentes vantagens

parà todos.
No entanto, o substitutivo poderia ser aperfeiçoado com a
inclusão da língua espanhola a partir da

s• série do ensino fundli1Tlental, com

base em evidências de que, quanto mais jovem o aluno, mais fácil o
aprendizado de idiomas.
Os professores requeridos para viabilizar tal proposta poderiam
ser preparados com apoio da União, cujas despesas extras seriam
compensadas pelos inegáveis benefícios que essa antecipação poderia tiazer.
A: Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul propõe à consideração da Comissão de Educação do Senado
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Federal a seguinte emenda ao art. I 0 do Projeto de Lei da Câmara n° 55
(Substitutivo), de 1996:
Emenda no I - CPCM
Art.

Io O ensmo de Língua Espanhola será implantado

gradativamente nos currículos plenos dos estabelecimentos escolares, a partir
da 5" série do ensino fundamental, processo que deverá estar conduíào no

prazo de cinco anos a partir da promulgação desta lei.
É o relatório.
Sala da Comissão, em
, Presidente

, Relator

...................•.......................•.........................................................................
ATA DA 79' SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30
-~DE JUNHO DE 1998
(Publicada no DSF, de I' de julho de 1998)
RETIFICAÇÕES

À página n• 11332, na leitura de pareceres,
Onde se lê:
PARECER N' 412, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1998 (n'
2.124, de 1996, na Casa de origem), que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público
estabelecerem ao consumidor e ao usuário datas
opcionais para o vencimento de seus débitos"

-------------·· ·-·--··---
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~Ui-se:

PARECER N" 412, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1997 (n• 2.124/96,
na êasa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de as concessionárias de serviço público estabelecerem
ao consumidor e ao usuário datas opcionais para o
vencimento de seus débitos.
·······················-···························-···-·················-···· ···-···················

············································································--························
À página n• 11501, 1• coluna, na subscrição do Requerimento n• 452,

de 1998, de retirada do Requerimento n• 436, de 1998, de urgência para o Projeto de
Resolução n• 47, de 1998,
Onde se lê:

Pedro Simon
Leia-se:
Pedro Piva

ATA DA 83" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 5 DE
AGOSTO DE 1998
(Pnblicada no DSF, de 6 de agosto de 1998)

RETIFICAÇÃO
Á página n• 12432, na leitura do Parecer n• 471, de 1998, da Comissão
de Educaçio, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 56, de 1998 (n• 517/97, na
CAmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Estância
Ltda. para explonr serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Lourenço, Estado de Minas Gerais,
Onde se lê:
Relator: Senador Joio Fogaça
Leia-se:
Relator: Senador Joio França
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Ata da 8Sã Sessão Deliberativa Ordinária
em 11 de agosto de 1998
4ã Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento- Alcides Falcão- Antonio
Carlos Magalhães - Arlindo Porto - Artur da Távola Bello Parga- Benedita da Siva- Beni Veras- Bernardo Cabral -Carlos Bezena- Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Djalma Bessa - Edison lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Elói
Portela...: Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezena - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Francisco
Berjamim - Geraldo Melo - Gerson Cama1a - Gilberto
Miranda - Hugo Napoleão - lris Rezende - Jader Barbalho- Jefferson· Péres- João França- João RochaJoel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agr1Jjno José Alves - José Eduardo - José Eduardo Outra Jo,:;é Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arríída - José Saad - José Samey - Júnia Marise - Juvêncio Dias - Lauro Campos - leomar Ouintanilha Leonel Paiva - lucidio Portella - lúcio Alcântara - lúdio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto
Requião - Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Machado Teotônio VUela Filho - Vilson Kleinübing - Welüngton
Roberto - Zanete Cardinal.
O SR. PRESIDENTE (Ge~ld~ Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa projetes de lei do Senado que serão fldOs pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador lúdio Coelho.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 142, DE 1998

Concede anistia aos responsáveis
pela prática de crime previsto no art. 70
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que "institui o Código Brasileiro de Telecomunicações".

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Esta lei tem por objeto conceder anistia aos
que cometeram crime por terem opemdo radiodijusão
comunitária, em desacordo com as normas previstas
na legislação que regula as telecomunicações.
Art. 2 2 São anistiados os infratores que operaram radiodijusão comunitária sem a observância das
normas legais, os quais incorreram no crime previsto
no art. 70 da Lei n•4.117, de 27 de agosto de 1962,
aRerado pelo Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro
de 1967. Parágrafo único. São extintos todos os procedimentos administrativos e penais instaurados
pelo Poder Público, decorrentes das infrações a que
se refere o caput deste artigo.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Com o adevento da lei n• 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamerrlada pelo Decreto n• 2.615,
de 3 de junho de 1998, está disciplinado o funcionamento da radiodifusão comunitária no País.
Dado o fato de que essa legislação é recente, mu~
tas entidades prestavam esse serviço às comunidades
sem amparo legal. Assim, o funcionamentO das entidades que operaram radiOdifusão comunitária sem o respaldo das leis e dos regulamentos ensejou que inúmeros
procedimentos penais e adrrinistralivos fossem instaurados. A rigor, o art 70 da lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, alterado pelo Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, proíbe a instalação e a utitização de telecomunicações. sem a observância das normas legais.
Todavia, a lei n• 9.612/98 reconheceu e regulou o funcionamento dessas emissoras de radiodifusão comunitária, o que deixou de ser crime, consoante a tipificação expressa na lei n• 4.117/62. Por
dever de justiça, decorre dessa constatação a necessidade de que o Poder Público anistie os que
operavam tal serviço, em razão do fato que tal atividade é .atualmente perrnitidá por lei.
Finalmente, ressaRe-se que a infração, caracterizada como crime violava preceito de natureza administrativa, o que facilita o reconhecimento da necessidade de se anistiarem os infratores, bem oomo

-
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se extinguirem procedimentos penaiS destinados a
punir os responsáveis por desobediência às normas
da Lei n' 4.117/62.
Certos do alcance social da iniciativa e, principalmente, por dever de justiça, submetemos este
projeto à apreciação dos ilustres senhores parlamentares, membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998. Senador Odacir Soares.

LEGISLAÇÃO CITADA
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LEI N' 9.612, DE 19 DE

~E"JEREIRO

DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

DECRETO-LEI N' 236, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei n'
4.117, de 27 de agosto de 1962.

LEI Nº 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações
Art. 70. Se a notificação não for prontamente
obedecida, o Ministro da Justiça suspenderá, provisoriamente, a concessionária ou pennissionária.
Parágrafo único. O Ministro da Justiça decidirá
as representações que lhe forem oferecidas dentro
de 15 (quinze) dias. improrrogáveis.

DECRETO N' 2.615. DE 3 DE
JUNHO DE 199~

Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Cor.~unitária.

(As Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de SeJViços de Infra-Estrutura,
cabendo a esta última a da1são tenninativa.J

PROJETO DE LEI N" 143, DE 1998

Altera ares. Jo Capítuln YIX - }os Crimes de
Trânsito- da Lei n° 9.503. de 23 de setembro de
1997, que "Institui o Código de Trânsito
Brasileiro. "

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Ficam revogados o art. 297 e o inciso I do art. 298 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 2° Os arts. 302, 303, 306 a 312 da Lei n° 9 503, de 23 de
setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 302. Praucar homicídio culposo na direção Je Feículo:
Pena - detenção. de um a trés anos
Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de
veiculo, a pena é aumentada de um terço. se o agente:

____________________________________ _____ ·,

------
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1- não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II- praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada;
III- cometer o crime com inobservância de regra técnica de profzssão
de motorista ou condutor.

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo:
Pena - detenção. de dois meses a um ano.
Parágrafo único Aumenta-se a pena de um terço, se ocor,rer qualquer
das hipóteses do parágrafo único do art. anterior.
Art. 306. Conduzir veículo, na via pública. sob influência de álcool ou
substância de efeitos análogos:
Pena - detenção. de seis meses a três anos e multa.
Art. 307. {...):
Pena - detenção. de seis meses a um ano e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena o condenado que deixa de
entregar. no prazo estabelecido no§ [ 0 do art. 293, a Permissão para Dirigir
ou a Carteira de Habilitação.
Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor. em via pública,
de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela
autoridade competente:
Pena - detenção. de seis meses a dois anos e multa.
Art. 309. Dirigir veículo automotor. em via pública, sem estar
capacitado para isso por meio da obtenção da Permissão para Dirigir ou
Habilitação. Gil ainda, se cassado o direito de dirigir:

Art. 31 O. Permitir, confiar, entregar a direção de veículo a pessoa não
habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou,
ainda, a quem, por seu estado de saúde fzsica ou mental, ou por embriaguez,
não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Art. 311. Conduzir veículo em velocidade incompatível com a
segurança nas proximidades de escolas. hospitais, estações de embarque e
desembarque de passageiros, logradouros estreitos. ou onde haja grande
movimentação ou concentração de pessoas:

- - - - -------------· ·---·---·
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Art. 3I2. (. ..):
Pena -detenção, de seis meses a quatro anos e multa

Art. 3° Ficam acrescentados à Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, os arts. 312-A e 312-B, com a seguinte redação:
"Art. 3I2-A. São efeitos da aplicação da pena:
I - suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor, se o crime foi praticado na condução desse
tipo de veículo, no caso dos crimes previstos nos arts. 302, 303, 306 e 308;
II- imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proib~
no caso do crime previsto no art. 307.
/
Art. 3I2-B. Os crimes dolosos de homicídio e lesão corporal,
praticados na direção ou condução de veículos, serão processados segundo as
disposições do Código Penal. "

"Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Embora de ediÇão recente, a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", tem despertado muitas reações
desfavoráveis nos meios jurídicos, particularmente quanto ao Capítulo XIX
onde estão estabelecidas as disposições penais.
Ao examinarmos esse capítulo, constatamos que o legislador parece
ter desconsiderado a característica sistêmica da lei penal, afastando-se em
alguns momentos da doutrina, em outros da boa técnica legislativa e, em certos
casos, até do bom senso.
O caráter sistêmico da Lei Penal nos obriga, ao elaborar leis especiais
ou extravagantes, a cuidar para que as necessárias inovações da lei atenham-se
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aos aspectos do fenômeno jurídico que o diferenciam dos demais. No entanto,
ao analisar as disposições penais do Código de Trânsito Brasileiro, observamos
que o legislador foi além, quando pretendeu inovar naqueles aspectos que os
crimes de trânsito têm em comum com todos os delitos. Isso cria uma situação
desnecessária e indesejável de excepcionalidade para esses crimes, que em nada
concorre para o aperfeiçoamento da justiça e do direito.
Assim é que, por exemplo, não vemos em que a gravidiide de um
homicídio culposo ou uma lesão corporal culposa, praticada na direção de um
.veículo, se diferencia daquela em que os danos foram causados pela
manipulação imprudente de uma arma de fogo. Mas entendemos perfeitamente
que, no caso de crimes de trânsito, a omissão de socorro, a condução de veículo
sob efeito de álcool ou o afastamento do condutor do veículo do loc~o
acidente, para fugir à responsab111dade, dadas as suas especificidades, sejam
considerados como delitos autônomos, com a possibilidade de aplicação
cumulativa das penas. A ênfase que a sociedade quer dar à necessidade de tratar
~com mais ~gor os delitos de trânsito está respondida na criminalização
autônoma da conduta que, anteriormente, seria considerada mera circunstância
do ato ilícito. Dessa forma, se um condutor de veículo mata ou lesiona,
culposamente, um pedestre, mas, embriagado, abandona a vítima e afasta-se do
local, pretendendo fugir a sua responsabilidade, está caracterizado o concurso
material e o agente fica sujeito à aplicação cumulativa das pems.
Se, ao contrário, após o acidente, verifica-se que o agente estava
sóbrio, que socorreu a vítima e não procurou fugir a sua responsabilidade penal
ou civil, por que tratá-lo com rigor muito maior (arts. 302 e 303 do CTB) do
que o previsto no Código Penal para crime da mesma natureza?
O mesmo excesso de rigor, desnecessário e gerador de desequilíbrio
na aplicação da Justiça, observamos nos parágrafos únicos dos arts 302 e 303
retrocitados, que dispõem sobre aumento de pena (qualificação). Enquanto o
Código Penal prevê, para as circunstâncias do § 4° do art. 121 (homicídio
culposo) e§ 7° do art. 129 (lesão corporal culposa), o aumento 'da pena em um
terço, o CTB estabelece, para circunstâncias análogas, o aumento de um terÇo- à
metade. '' '
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Devemos observar, também, que a doutrina do Direito Penal não
considera pena a imposição de restrições para obtenção de haqilitação para
dirigir veículos (arts. 302, 303, 306 307 e 308 do CTB) e s1m efeito da
condenação.
O parágrafo único do art. 302 dispõe:
"Art. 302. (.. .)

·············································································································
Parágrafo único. No homicídio culposo (. ..) a pena é aumentada de
um terço à metade. se o agente:

1-(.. .)
11- (...)
III - deixar de prestar socorro, quando possível ;uzê-lo sem risco
pessoal, à vítima do acidente:
IV- no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo
veículo de transporte de passageiros. " (grifos nossos)

Ora, não é o caso de tratar-se a omissão de socorro (inciso III) como
circunstância de aumento de pena, quando o ato já está tipificado na Lei como
crime (art.J04).
Também achamos sem cabimento que a circunsiância do inciso IV só
seja eficaz para a condução de "veículos de transporte de passageiros". Pvi que
não na direção de veículos de transporte de carga, ou transporte especial, por
exemplo? Aqui, mais uma vez, o CTB incide em vício de doutrina por querer,
desnecessariamente, inovar, afastando-se das disposição do Código Penal que
estabelece, como circunstância genérica - a nosso ver muito mais adequada - a
"inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício".
Nos arts. 302 (homicídio culposo), 303 (lesão corporai culposa), 306
(condução de veículo sob influência de álcool ou substância de efeitos
análogos) e 310 (entrega da direção de veículo a pessoa em estado de saúde
física ou mental incompatível) o legislador colocou como elemento objetivo do
tipo criminal a condução de veículo automotor. Ora, não é possível matar, ferir
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ou criar condições,de perigo, com conseqüências ou não, na C01láU1;ao uo;;. uma
carroça? Ou de uma bicicleta? Esta especificidade nos parece impertinente.
Alguns artigos apresentam expressões semelhantes, absolutamente
desnecessárias sob o ponto de vista da doutrina penal. Assim, encontramos:
"expondo à dano potencial a incolumidade de outrem" (ait. 306\ "desde que
resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada" (art. 308) e "gerando
perigo de dano" (arts 309 e 311).
Ocorre que os crimes, quando de resultado (exige um resultado e
opõe-se aos crimes de mera conduta) , classificam-se em de dano e de perigo,
não sendo necessária essa definição explícita no tipo se a própria descrição do
ato típico nos permite concluir que o resultado previsto é um dano 09-,.uma
situação de perigo. As expressões citadas acima parecem querer esclarecer que
os delitos resultam em perigo, o que, no nosso caso, é inteiramente expletivo,
pois as descrições dos atos injustos não deixam dúvidas de que as condutas, por
si só, geram perigo. O uso desnecessário dessas expressões pode causar
dificuldades para a aplicação da pena, na medida em que, se compõem o tipo,
alguns tribunais poderiam julgar obrigatória sua comprovação material. Por
exemplo, no caso do art. 306, "Conduzir veículo automotor, na via pública, sob
a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano
potencial a incolumidade de outrem", poderia levar a se admitir, num caso
concreto, a possibilidade de inexistência dessa última conciiçiio, o que seria
absurdo e prejudicial à justiça, pois o perigo já está implícito na própria conduta
reprovável. Pior se dá em relação ao art. 308 ( "pega" em via pública) com o
uso da expressão "desde que resulte dano potencial", como se fosse possível
não resultar.
Quanto à infração penal descrita no art. 309 (dirigir sem estar
habilitado), ela nem mesmo é crime de resultado e sim de mera conduta, o que
torna o uso da expressão "gerando dano de perigo" equivocada. Por outro lado,
a expressão "dano potencial" nos parece uma contradição lógica.

_"
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"Art. 2.97. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento.
mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia
calculada com base no disposto no§ / 0 do are. 49 do Código Penal. sempre que
houver prejuízo material resultante do crime.

·················································································································

§ 2" Aplica-se à multa reparatório o disposto nos arts. 50 a 52 do
Código Penal.

Essa multa reparatória é inaplicável como norma penal, a qual só
admite imposição de pena por prática de ato injusto definido e, no nosso caso,
não está feita relação entre a sanção e qualquer ato típico. É da nossa tradição
jurídica que o ressarcimento de danos seja objeto de processo cível. A sanção
penal não visa à indenização da vítima. É uma medida de castigo, imposta pela
sociedade e que tem como fim principal aíàstar o infrator do convívio sooial
(segurança da sociedade) e tmpor-lne restrições de direitos ou multa, com rigor
proporcional à gravidade da falta cometida. Visa, também, à educação e à
prevenção (dissuasão). Tanto é assim, que a pena de multa, como sanção penal
~tinida nos dispositivos do Código Penal citados no art. 297 do CTB, destinase ao fundo penitenciário e não ao ressarcimento da vítima (art. 49 do CP).
Diz o Código Civil:
"Ar{ 1525. A responsabilidade civil é independente da criminal( .. )"

Dispõe o Código de Processo Penal:
"Art. 6.r. Transitada em julgado a sentença condenatória. poderão
promover-lhe a execução no juizo civel, para o efeito da reparação do dano, o
ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para
ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civel, contra o autor do
crime e. se for o caso, contra o responsável civil.

················································································································

Art. 66. Não obstante a sentença absolutório no juizo criminal. a ação
civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a
inexistência material do fato.
Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (. ..) . a
execução da sentença condenatória (art. 63) ou a açào civil (art. 64) será
promovida , a seu requerimento, pelo Ministério Público . ..
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Vemos que, no art. 297, outra vez pretendendo inovar, legislador
criou uma situação de desnecessárias e injustificadas complexidade e
excepcionalidade para o Direito.
O art. 298 estabelece:
"Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos
crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:
'
I- com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco
de grave dano patrimonial a terceiros:

···············································································································

.

Entendemos que o inciso I do art. 298 deva ser inteiramente
-~

revogado.

Em primeiro lugar, perguntamos: qual a mferença para o Direito e a
Justiça se. a situação de dano potencial (perigo) foi imposta à vida ou à
incolumidade de uma ou duas pessoas? A culpa do agente seria maior com o
aumento das vítimas potenciais? Então, seria o caso de criarmos uma tabela de
circunstâncias qualificadoras para mais de dez, vinte, cem vítimas potenciais? É
claro que isso é absurdo.
A expressão "grande risco de grave dano", além de abstrata, não
admite avaliação juridica precisa. Como poderíamos valorar, num tribunal,
como parâmetro objetivo para imposição de circunstância agravadora de pena,
um grande risco de um grave dano que não ocorreu? Isso é impossível. Que
resposta teria um Tribunal para um advogado de defesa que alegasse que o ato
de seu cliente expôs os bens de terceiros "somente a grande risco de danos
médios", ou a "médio risco de graves danos", ou, ainda, a " médio risco de
danos leves", o que descaracterizaria a circunstância agravante. Disporia o
tribunal de "danômetros potenciais" ou "riscômetros" de precisão? Aqui, nos
socorremos do ridículo para bem caracterizar o absurdo da disposição.
O art. 309 do CTB, quando estabelece que é crime "Dirigir veículo
automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
(... )", está dando, a nosso ver, tratamento criminal a uma simples infração
administrativa que é deixar de estar na posse de um documento. O que a

-- .
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sociedade aeve e quer criminalizar, no entanto, é a condução de veículos
automotores por quem não está habilitado para tal.
O art. 311 do CTB utiliza, como núcleo do tipo. a expressão
"Trafegar em velocidade incompatível (... )". Ocorre que trafegar é sinônimo de
transitar, o que poderia estender o delito ao pedestre. Por isso, pref~rimos uma
expressão como, por exemplo, "Conduzir veículo em velocidade
incompatível( ... )".
O art. 312 do CTB, em nossa opinião, mais uma vez inova,
desnecessariamente, para piorar, a lei penal. Aqui, ao contrário do que acontece
nos arts. 302 e 303, onde o Código de Trânsito exacerba, sem motivo válido,. a~
pena!> aplicadas no Código Penal, inexplicavelmente, propõe uma reduçíw de
pena para um crime de natureza grave como a fraude processual. Enquanto o
Código Penal (art. 347) atribui, como pena para esse delito, a detenção de seis
meses a quatro ancs e multa, o Código de Trânsito, para o mesmo ilícito penal,
só que relacionado a um delito de trânsito, impõe, como pena, detenção de seis
meses a um ano ou multa. O que significa que, além da sanção leve, o agente
ainda pode ser "premiado" com a substituição da pena privativa de liberdade
por simples multa.

Finalmente, após examinarmos todo o ~xten<>o capítulo referente a
crimes de trânsito, preocupa-nos ter encontrado somente uma tênue- e, assim
mesmo, indireta referência (art. 304) à possibilidade de que homicídios e lesões
corporais, no trânsito, possam ter motivações dolosas. A "roleta paulista", um
jogo em que a vida é apostada e que consiste em se atravessar, em alta
velocidade, um semáforo vermelho, ou o "pega", em via pública, são
circunstâncias que tomam dolosos os delitos de homicídio e lesões corporais
decorrentes. A condição de dolo, como definida no Código Penal, inclui a
circunstância em que o agente assumiu o risco do resultado produzido (dolo
eventual). Para ressaltar essa possibilidade e com finalidade educativa,
julgamos apropriada a inclusão de disposição que lhe faça referência.

----------------
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
OP RESIDENTE DARE PÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação,
para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.
§ 1o Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à
autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de
Habilitação.
§ A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veiculo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação
penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.

zo

Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial
em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § I o do
art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.
§ I o A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no
processo.
§ 2• Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal.
§ 3° Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado.
Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o
condutor do veículo cometido a infração:

- - - - · - ------· ·---····-··--·-· . ----

·-··· .

276

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com !,>Tande risco de grave dano
patrimonial a terceiros;
II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;
IIl - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do
veículo;
V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de
passageiros ou de carga;
VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que
afetem a sua segurança ou o seu funcionamento ·de acordo com os limites de velocidade
prescritos nas especificações do fabricante:
. VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas- detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilit!IÇão J?.ara.dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direçào de v~ículo automotor, a pena é
aumentada de um terço à metade, se o agente:
1 - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada:
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. fl vítima do acidente;
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veiculo de transporte de
passageiros.
Art. 303. Praticar·lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor·
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo aútotnotor.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço a metade, se ocorrer qualquer das hipóteses
do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 304. Deixar o condutor do veiculo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro a
vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa. deixar de solicitar auxílio da
autoridade pública:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. se o fato não constituir elemento de crime
mais grave.
Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua
omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com
ferimentos leves.
Art. 305. Afastar-se o condutor de veiculo do local do acidente, para fugir à responsabilidade
penal ou civil que lhe possa ser-atribuída
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Art, 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância
de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:
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Penas - detenção, de sei~ meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:
Penas - detenção. de seis meses a um ano e multa. com nova imposição adicional de idêntico
prazo de suspensão ou de proibição.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo
estabelecido no § I" do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.
Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou
competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. desde que resulte
dano potencial à incolumidade pública ou privada:
·Penas - detenção, de seis meses a dois anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Art. 309. Dirigir veiculo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou
Habilitação ou. ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Art. 31 O. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada,
com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu
estado de saúde, fisica ou mental, ou por embriaguez. não esteja em condições de conduzi-lo
com segurança:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas,
hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde
haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:
Pe; .as - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na
pendência do respe~tivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo
penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o
• .
perito, ou juiz:
Penas - detenção, de seis m"eses a um ano, ou multa.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da
inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.

DECRETO-LEI N.• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)
CóJi~o

Penai.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o an. 180 da
Consmuu;:io. decreta a seguinte Lei:
'

....................................................................................................................................................
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Art. 121. Matar alguém:

Pena- reclusão. de 6

(SeiS I .J

20 (vinte) anos .

.........................................................................................................................
§ 4. 0 No homicídio culposo, a pena é aumentada de um 1erço. se o crime resulta de

inobservância de regra técnica de profissão. arte ou ofício. ou se o agente deixa de
prestar imediato socorro à vítima. não procura diminuir as conseqüências do seu ato. ou
foge para evitar prisão em flagrante. Serido doloso o homicídio. a pena é aumentada de
t!!n terço. se o crime é praticado contra· pessoa menor de 14 (cator:c.t: 1 ar.os .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

•••••••••

Art. 129. Ofender a inlegrid:u.le corporal ou a saúde de outrem:
Pena- detenção. de 3 (três) meses a I fumJ ano .

...... ····················································································•··················•·•····••·•····
§ 7." Aumenta-se a pena de um terço. se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 121.
§ 4."

..............................................................................................................................
An. J-'"7. Inovar artificiosamente. na pendêncta de processo óvil ou administrativo. o estado de lugar. de coisa ou de pessoa. com o fim de induzir a erro o ju1z ou o pemo:
Pena- detenção. de 3 (três) meses a 2 (doisJ anos. e multa.
Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penaL

ainda que não iniciado. as penas aplicam-se em dobro.

····························································-·································································
Art. 49. A pena de mulla constste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia
fixada na sentença e calculada em dias-muiLJ. Sr:r;.~. no minimo. Jc 10 1dcz1 c. no mál:lmo. de 360 ltrezentos e sessema1 dias-muha.
~ 1." O valor do dia-multa scrã fixJdo pelo JUIZ não podendo ser inferior a um
trigésimo do mator salário minimo mensal vtgcme :10 tempo do lato. nem supenor a 5
(cinço) vezes esse salário.

§ 2." O valor da multa scra atu.:~.l 1 t.atlo. 4 uando JJ. cxc~.:w.,:ão. pelos indil.:cs de corre.;ão monctana .

...... ........................................................................................................................
·DECRETO-LEI N." 3.689. DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (*)
Código de Pmn:sso Pt·na/.
O Presidente da RepUblica. usando JJ .J.trtbutçàu que lhe ..:onfere o JrL 180 d.J.
Consllluíç.io. decreta a segumte Lct:
CÓDIGO DE PROCESSO PE!'IAL

---------

------·----·

-------·~----····---------·--------··
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Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória. poderão promover·lhc •
execução. no juízo cível. para o efeito da reparação do dano. o ofendido. seu rcpn:scntante legal ou seus herdeiros.
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no ar1igo anterior, a ação para ressarcimento do
dano poderá ser proposta no juízo cível. contra o autor do crime e. se for caso. contra o
respodsávcl civil.
P:migrafu único. lntentaOa 3 açiio !JCnal. o jui1. dot açãn ci ...·il poderá su5pendcr n
cur!lõu desta. até o julgamento definitivo úaquela .

........................................................................................................_........
~cr

:\rt. hh. NJu uh,t:IIIIC a "iCnlclu,·a ah,olu11ifia uo iuítu nimin:1i. a ;u,;:ln c:i\·iiJMMk:r:i
prnpo .. ta 4uandu n:iu tiver .. idn. ~o:atl·gom.:;um:ntl·. rl·t.:ouhc~:ed;& a im:\i,l\:·nci;& motlt.·

rial Ju l:.ato

............................................................................................._..._.

___

Arl. óR. Quando n lilular dn dirritn ;, r('paraç:ln dn t.t.lnn fnr pnhn• lilrl ..1:!. U 1.•
l' 2."1. ~ll'ltCl'll\'<"iu tJo1 ~c..·nh~n,·;t L·nndl'llõlllin;l lar!. hJI nu a ,,._·;in Ó\·iltõlrt.

(l.l)

sc..·r;i

pn•·

·mo\'ida. a seu requerimento. pelo Ministc..·rin Ptihlicn.

LEI N." 3.071, DE 1.• DE JANEIRO DE 1916 (*)
Código Civil.

PARTE GERAL
DISPOSIÇAO PRELIMINAR

Art. I. o Esle Código regula os direitos e obrigações de ordem privadaconurw'&u
às pessoas. aos bens e às suas relações.

••••••••••••ooouooouooouooooo•••••••••••••••nooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-000-

Art. 1.525. A responsabilidade ci,;l ê independente da criminal: não se poderL
porem. quesuonar mais sobre a extstência do fato. ou quem seja o seu au1or. quaaclo
estas Questões se acharem decididas no crime.

·······································································································-(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- decisão terminaliYL)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•144, DE 1998
Aumenta as penas previstas nos arts.
244, 246 e 247 do Decreto-Lei n2 2.848, de 7
de dezembro de 1940- Código Penal e dá
outras providências.

tes com o indelegável dever, moral e legal, da ajuda
e amparo entre pessoas da mesma família.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998.
Senador José lgnácio Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Os arts. 244, 246, e 247 do Decreto-Lei
n" 2.848, de 1940, passam a vigorar com a seguinte
redação:

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 ("}

º

"Art. 244 ...............................................
Pena - reclusão, de um a seis anos,
multa
Art. 246 .................................................
Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, e multa. (NR}
Art. 247 .................................................
Pena -detenção, de seis meses a dois
anos, e mu~a." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
!)UblicB.ção.

Justificação
Propomos o aumento de penas relativas aos
O<imes contra a assistência familiar, de modo que se
estabeleça uma melhor proporção nas penas comina·
das para condutas a~amente danosas à sociedade.
A assistência familiar é um dever reconhecido
universalmente, é o fundamento de toda sociedade.
A lalta de assistência familiar fere frontalmente a
Constituição Federal, que assegura o respeito à dig·
nidade da pessoa humana, o direito à vida, à liberda·
de e à igualdade.
Esses direitos constitucionais visam assegurar
formalmente a igualdade e estabelecer o dever de
se conceber instrumentos pelos quais se promova a
eqüidade jurídica.
A Constituição Federal, no art. 226, preceitua
que a família é a base da sociedade e tem especial
proteção do Estado. Para haver integral obseiVância
dessa norma, é preciso que a legislação penal seja
aperfeiçoada mediante alterações que visam asse·
gurar plenamente a proteção da família.
É imprescindível que o direito penal cumpra
seu papel, ainda que simbólico, e desestimule condutas tão deprimentes, tais como o abandono materral ou intelectual dos filhos, e, muitas vezes, das esposas, dos pais, velhos, enfermos ou inválidos.
Com base no exposto, conctamamos os ilus''es Pares para aprovação deste projeto, que visa
elevar es oenas relativas a condutas não condizen-

------···

--------- -- ----- ..

-
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Código Penal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:
Abandono material
Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover à
subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18
(dezoito} anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou valetudinário, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa,
de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:
Pena - detenção, de 1 (um} a 4 (quatro} anos,
e mu~a. de uma a dez vezes o maior salário mínimo
vigente no Pais.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incide
quem, sendo solvente, frustra ou ilude, de qualquer
modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.
Abandono intelectual
Art. 246. Deixar, sem justa causa, de prover à
instrução primária de filho em idade escolar:
Pena- detenção, de 15 (quinze} dias a 1 (um}
mês, ou mu~.
Art. 247. Permitir alguém que menor de 18 (de·
zoito} anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua
guarda ou vigilância:
I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou
conviva com pessoa viciosa ou de má vida;
11 - freqüente espetáculo capaz de pe!Vertê-lo
ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza;
III - resida ou trabalhe em casa de prostituição;
IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar
a comiseração pública:
Pena- detenção, de 1 (um} a 3 (três} meses,
oumu~.

.............

·-------------
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - decisão terminativa.)

Pena
multa.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•145, DE 1998
Aumenta a pena prevista no art. 211
do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 211 do Decreto-Lei n• 2.848, de
1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 211 ...............................................
Pena - reclusão, de um a cinco anos,
e multa."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de soa
publicação.
Justificação
Propomos o aumento da pena-base do crime
tipificado no ar!. 211 do Código Penal, que trata da
destruição, sublrilção ou ocuttação de cadáver.
O cadáver, salvo quando perde sua individualidade, é coisa fora do comércio e sua proteção é exigida em razão de princípios éticos, religiosos, sanitários e de ordem pública impostos pela sociedade organizada.
A Constituição Federal, no inc. VI do art. s•,
dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cutto e.a suas liturgias.
Pelo exposto, conclamamos os ilustres Pares
para aprovação do presente projeto, que pretende
dar a devida importãncia ao respeito aos mortos, o
respeito ao sentimento de re"Ve'fência dos vivos para
com os mortos.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998. Senador José lgnácio Ferreira.

.. •·LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI NO 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940(")

Código Penal
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte lei:

·····················-··..···············--······································

Destruição, subtração ou ocultação de ca-

dáver

.

Art 211. 'Destruir, subtrair ou ocuttar cadáver
ou parte dele:

(Ã Comisséio de,;, , :s, .. ,....u;; . ..,;.;::;rJÇD. e
Cidadania~

PROJETO DE LEI

dec!sãu 1<-:'!ll:

!,>

!)IJ SEI'!'~"'~·

" "1'0

•<>!)P.

Altera o art. 354
., . -~ .... ;;:.iuç2")
das Leis do Tre!Jalho
.· ... u.:>f<'úl<'<J
pelo Decreto-Lei n 2 5.'{.;::. __ ···; 1;2 d~ ~,~~o
de 1943, para aurnentao. .. !: "":::" atividade, a proporcionalida•'·o c '"'pregados
brasileiros, e dá ~ctr Ds :.;. . .. t;-r;c:as.

O Congresso Nacion-31 cleçrot~·
Art. 1º O art. 354 rjc_ C ~~s ,::,.,._. -;::.'.) r:ies Leis do
Trabalho- CLT passe 2 \t•ccr~r !"r'l""'l ~ seQuinte r2dação:
•Art. 354. A prcccrs::)n<.;uj2ci~ será de
cinco sextos de €~c~<:-~:·.·..::: ·::::.:::!eiras, podendo, entretanto . ..:er Íl: ....... ];:: :;~cpcrcionali
dade infenor, em a~snç2".' 3s -:ircunstâncias
especiais de cada 3.i!vi·~2:.3. mediante ato
do Poder Executivo. <:> ~'?C.2'S Ce: devidamente apurada pelo órgãc r-:;t:"~etents do fvlinistério do Trabalho a in~•Jf1c!.Sr.d2 do número
de brasileiros na ativici3.Cs ~9 que S·2 tratar.
Parágrafo úni-:c. '"' r: ·~::-:-~::sna!idade é
obrigatória não só ?111 1 -:;'" ~3·:: 2 ~otalidade
do quadro de empreg::ads ~. :~r. 8S exceç5es desta lei, cam0 ~1 in~2- ,... ,;~2~20 3 correspondente folha ~~
··- '

Art. 2• Esta le1 entra e:n "''P' na ciara de sua
publicação.
Justificac~~-

0 tratamento dispens2.d~ ..:c •rabalhador estrangeiro deve ser compatível o:;cn. as .. P<:Jiíticas nacionais. Nenhum país pode abrir e"cessiiíamente o
seu mercado de trabalho para a mão-de-óbra virida
do exterior sem colocar em risco i manútenção do
número de empregos necessár:c:s à dé_~·anda dos
trabalhadores nacionais. Dai por que -maior parte
dos países adotam restrições 2: 8:~ersí.cJo ~;ofisSio
nal dos imigrantes, limitandc :\ e'ltrada Cl!... B. contratação deles. São conhecidas ;os ci!iculdades que os
estrangeiros enfrentam para ;~gcessôr :lOS Estados
Unidos. Também são n9tóri2s :!S _'::ig~~~~ie.s impostas
pelos países da Comunidad~ ~~rcpéiá-àqueles que
pretendem trabalhar dentro do terr'tório europeu.
O Brasil não pode fugor c!a regrá' geral. Sabemos de nossos elevados lndices de
·. -..,;;·desemprego.
.,
.

a

282

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Te mos presente a dificuldade de inserção de nossos
JOVens no mercado de trabalho. E sabemos do potencial de nossa mão-de-obra, que nada fica a dever, em formação e disposição para o trabalho, aos
nacionais de outros países mais desenvolvidos economicamente. Precisamos, justamente em face deste quadro, adotar medidas preventivas, capazes de
reseravar uma fatia maior do mercado para os trabalhadores brasileiros.
A Consolidação das Leis do Trabalho já estabelece um terço como limite para o número de vagas passíveis de ocupação, dentro da mesma empresa, por trabalhadores imigrantes. Esse limite, na
nossa visão, precisa ser reduzido, especialmente no
momento em que se privatiza boa parte de nossas
estatais. E a privatização, via de regra, envolve ajustes no quadro de pessoal, com substituições e transferências. Registre-se que as empresas privatizadas,
ou em via de privatização, oferecem boa parte dos
empregos formais existentes, remuneram dignamente os seus empregados e oferecem boas condições
de trabalho. Disputa-se, em conseqüencia, uma atrativa colocação no mercado de trabalho.
Além disso, a privatização envolve, na maior
parte das vezes, a entrada de capitais externos e a
vinda de técnicos estrangeiros para ocupar funções
administrativas e técnicas. A tendência, então, é de
3ubstituição dos empregados nacionais e redução
:10 espaço para nossos trabalhadores qualificados,
oão raramente dotados de experiência nas atribuições exigidas pela área de atuação da empresa. A
aprovação deste projeto, além de reverter em parte essa tendência, pode diminuir os efeitos negativos decorrentes de eventuais tentativas de substituição, em grande escala, dos empregados brasileiros.
Nossa proposta pretende aumentar a proporcionalidade de brasileiros para 5/6 (cinco sextos).
Com essa medida simples esperamos desestimular
o ingresso de mão-de-obra estrangeira e oferecer
aos trabalhadores nacionais um número maior de·.
vagas, neste momento difícil da inserção do pais na
economia global e de aumento da automação.
Sendo essas as razões que orientaram nossa
iniciativa, esperamos contar com a aprovação dos
nobres Pares para viabilizar, através do projeto de
iei neste momento submetido à apreciação desta
Casa, a reserva de uma fatia maior do mercado de
~rabalho para os empregados brasileiros, natos ou
~aturalizados.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1996 - Se·,actor José lgnácio Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1ºDE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 354. A proporcionalidade será de 213 (dois
terços) de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade,
mediante ato do Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional do
Trabalho a insuficiência do número de brasileiros na
atividade de que se tratar.
Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória não só em relação à letalidade do quadro de
empregados, com as exceções desta lei, como ainda
em relação à correspondente folha de salários.

(À Comissão de Assuntos Sociais, decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 147, DE 1998
Acrescenta parágrafos ao art. 512 da
Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
instituiu o Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 512 do Código de Processo Civil
fica acrescido dos seguintes parágrafos:

'Ar!. 512 ................................................
§ 12 O acórdão condenará o vencido no
recurso ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual compreendido entre 5%
e 10%(cinco e dez por cento) do valor atualizado da causa, observado prejuízo decorrente da demora advindo à parte contrária
§ 22 A condenação do vencido no recurso ao pagamento de novos honorários é
independente dos honorários fixados em decisões anteriores. ,
§ 3º Se o valor da causa, mesmo atualizado, for artificialmente baixo, o órgão julgador
fixará honorários compatíveis com o caso.
§ 4º A desistência do recurso, sem a
concordância da parte contrária, implica
acréscimo de 3% (três por cento) sobre os
honorários da condenação anterior.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - ·------
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§
A Condenação em honorários
será imposta ao vencido em apelaçõe, agraI(OS de instrumento; correições parciais,
agravos regimentais,mandados de segurança contra despacho ou decisão judicial e nos
recursos especiais e estraordinários.

§ 62 Não haverá condenação em honorários nos embargos infringentes, no agravo
retido, no recurso adesivo, nos embargos de
declaração ou nos recursos interpostos pelo
Ministério Público."
Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A possibilidade dada às partes de se insurgirem contra os arestas que as prejudiquem é inerente
ao próprio estado democrático de direito. A proposta
legislativa ora submetida aos ilustres pares, porém,
quer que o ajuizamento de recursos se desvencilhe
do caráter protelatório, e que atribua maior responsabilidade ao recorrente. Para isso, instttui e impõe
õnus financeiro ao sucumbente que retarda a entrega da prestação jurisdicional.
Entre outros fatores, a perpetuação das demandas judiciais cíveis decorre da enorme possibilidade legal da interposição de recursos, a maioria
ajuizados sem o menor fundamento. É evidente que
o ato de protelar o resultado das decisões judiciais
pela interposição corriqueira e infundada de recursos
exaure tão-somente a parte vencedora, que se vê injustamente distanciada do resultado efetivo da deci"· •.
são em seu favor.
Ao recorrente, o único õnus atualmente imposto reside no valor despendido com as custas para a
interposição de agravos, apelação, recurso especial
ou extraordinário. Essas importâncias, recolhidas a
titulo de custas, pouco ultrapassam uma dezena de
reais, já incluídos no seu cômputo, quando é o caso,
os portes de remessa e retomo. Assim, por mais elevado seja o valor atribuído à causa, são mínimos os
ônus financeiros que afetam o recorrente.
Hã casos, e não são raros, em que o valor atribuído à causa não tem correspondência sequer com
as dimensões financeiras da demanda. Esse artifício
se traduz em mais uma evidência de que a interposição do recurso, com multa freqüência, não se fulcra na
certeza do di_retto do recorrente, ou na busca de correção para eventual injustiça, mas na elastização dos feitos, de modo a desestimular a parte contrária.
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Não obstante a evidência de artrtícios precessuais atrelados à incorreta atribuição de valores à causa, e, numa segunda fase, à interposição graciosa dn
recursos, não seria justo se instttuísse a simples majoração de custas como condição à revisão dos julgados, pois haveríamos primeiro de considerar as condições económicas médias da população brasileira, e
também o diretto constttucional que socorre as partes
vitimadas por decisão eventualmente injusta.
Diante dessa sttuação jurídica, a proposição consigna a idéia de que as partes em lttígio devem, sim,
defender seus direttos em todos os graus de jurisdição
possíveis, mas, se vencidas, também devem pagar
pela sucumbência na medida exala do resultado da
ação, ainda que suportando novos honorários advocatícios, decorrentes de condenação nas instâncias superiores, e aditados aos primeiramente fixados.
Essa medida simples, proposta ao art. 512 do
Código de Processo Civil, com certeza desestimulará as aventuras jurídicªs engendradas com o fim único de perpetuar as causas. Para que o artrtício da redução do valor atribuído à causa não comprometa o
resultado da sanção financeira, o projeto contempla
ainda autorização ao magistrado para, de ofício, determinar a compatibilização do valor sobre o qual são calculados, entre outros, os honorários advocatícios.
Com essas razões, conclamamos os ilustres
pares à aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998. Senador José lgnácio Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI

N2

5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal
substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que
tiver sido objeto de recurso.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•148, DE 1998
Altera dispositivo da Lei n• 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro.
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.;.;.~-::.

9.5G3.

G2

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá
às seguintes detenninações:

-~ - b 53 ao incis:; i do artigo 40 d8 Lei nº
·cc: de se!embro de 1997, a seguinte reda-

I -o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o
dia nos túneis providos
iluminação pública;

-';ão:

-~:""! . .:-.o. ····-···········································
' - ·: .:~ndutor manterá acesos os fa~i:: Jc ·'é cu lo. utiliZando luz baixa:
::i) d1..2rat!t9 a noite, em qualquer cir-

~~~!c=3;

~: ·~- ;s~!J o dia, nos túneis, inclusive

.:.-~--~i~c~ de iluminação pública;

.

·-· ' ..

~".;c..

· ··. r:"

E:~;; ~-.-'?i e~:tra

em vigor na data de sua
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as disposições em contrário

· Justiíicação

Z indiscr Jtí\:2!

que o novo Código Brasileiro de
Trãn::ito trou:.::e granàes avanços em relação à antig2 t:::·:]ic;açã.J 30brE a matéria. Com efeito há infonna~ CjL2 cs ~c; dentes com vítima foram reduzidos
e;-.- -.::·;·;::;.de 40%, ::partir da vigência da nova lei.
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:ai c~.lstatação, entretanto, não nos impede
·'!. '"'"''a ocorrência de pequena falha na legis:c.çcc ~a;ts íustificável, dadas as inúmeras
e:·: ::..'_-,.J&s a dHe,·ãções que o projeto do Código sofre•, -'""'"l r::.rso de S!Ja lOnga tramitação no Congresso.
-C.

i_s,s;.,·~c .::oi;-1gir a d... iciência mais evidente do
Cóc.w.;D. -~:la _-,ão envolve questão de mérito, mas
que ;;cde 'ornar inaplicáveis importantes dispositivos
da lel, aprf!~entamos a presente proposição, para
cuja aprovaçãó' s"olicitanios" a~boração dos nobres Parlamentares.
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Sala.das Sessões; 11 de agostó de' 1998.Senador José ignácio Ferreira. --" -
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de

11 - nas vias não iluminadas o condutor deve
usar luz atta, exceto ao cruzar com outro veículo ou
ao segui-lo;

l

III- a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo
de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada
para indicar a intenção de uttrapassar o veiculo que
segue à frente ou para indicar a existência de risco à
segurança pâra ós·veícúlos que circulam no sentido
contrário;
IV - o condutor manterá acessas pelo menos
as luzes de posição do veículo quando sob chuva
forte, neblina ou cerração;
V - o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações:
-_, ..
a) em imobilizações ou situações de emergência;

b) quando a regulamentação da via asSim o
··
detenninar;
VI - durante a noite, em circulação, o cOndutor
manterá acesa a luz de placa;
VIl - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado para
fins de embarque ou desembarque de passageiros e
. ~
carga ou descarga de mercadorias,

o; ".; "

Parágrafo único. Os veículos de transporte co- .
letivo regular de passageiros, quando circularem em
faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos !!lOiorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa. ~-t~ran~
te-:o dia e a noite.
.-"B;na:~xpsHli
.;•. .;. .•..•• ~~- ....• ~ ....... ~;.. ~ .. -~- ..................................._~'t!·:: "!" ·:· ...
. :.,;:.-'; ....' 3b L•: ••:;'-1"
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) .,. ÓS projetas lidos serão publicados e· remetidos
sões competentes.

,..

às Col:nis-.
'·

'·~"''''~ . ,

...:~:::r:-·· }_2
- O-SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -,-.Sobre a
mesa, projeto daresol~o que será lido_peio-J>r. 1•
Secretário em exeiciCÍÓ, Senador Lúdio éoeiiJo- , ;:;

' c-E'ikb Ôseguilrta:··"
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 84, DE 1998
Altera arllgos do Reg~memo !memo do
Senado Federal referemes á rramilaçào de
proposEa de emenda à C'onstuwçâo.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1• Os arts. 356 a 361. 364 e 365 do Regimento Interno
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 356. A proposta sera despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e. após. se for o caso. à Comissão
Permanente também competente. nos termos deste Regimento, para o
exame da matéria. as quais terão. cada uma. prazo de até trinta dias
para emitir parecer. contado da data do recebimento da proposta. ( NR)

Parágrafo único. Os pareceres das Comissões que concluirem
pela apresentação de emenda deverão conter assinaturas de Senadores
que, complementando as dos membros da Comissão. compreendam.
no minimo, um terço dos membros do Senado." (NR)
Art. 357. Cinco dias após a publicação do único ou último
parecer no Diário do Congresso Nacional e sua distribuição em
avulsos. a matéria poderá ser incluida em Ordem do Dia. (NR)
Art. 358. Decorrido o prazo de que trata o art. 356 sem que haja
sido proferido parecer. a proposta de emenda à Constituição:

I-A- seni incluida na Ordem do Dia. para discussão em primeiro
turno, se competente apenas a Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania. ou. sendo competentes outras Comissões. findando o prazo
da última delas:
1-B- sera encaminhada à Comissão seguinte.

§ 1° Os pareceres não proferidos pelas Comissões serão
formulados oralmente. em plenário, por relatores designados pelo
Presidente. (NR)
§ 2° Durante a discussão poderão ser oferecidas emendas
assinadas por, no minimo. um terço dos membros do Senado. desde
que guardem relação direta e imediata com a matéria tratada na
proposta.
Art. 359. Para exame e parecer das emendas é assegurado à
Comissão competente o mesmo prazo estabelecido no art. 356. (NR)
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Art. 360. Lidos os pareceres na Hora do Expediente. publicados
no Diário do Congresso Nacional e disnibuidos em avulsos com a
proposta e as emendas. a matéria poderá ser incluída em Ordem do
Dia. (NR)
Art. 361. Esgotados os prazos das Comissões. proceder-se-à na
forma do disposto no art. 358. (:-IR)

§ Io Na sessão ordinária que se seguir à emissão dos pareceres. a
proposta será incluída em Ordem do Dia para votação em primeiro
turno. (NR)
§ 2° Somente serão admitidos requerimentos que objetivem a
votação em separado de partes da proposta ou de emendas.
§ 3° A deliberação sobre a proposta as emendas e as disposições
destacadas para votação em separado será feita pelo processo nominal.

"Art. 364. Encerrada a discussão, em segundo turno, com
apresentação de emendas, a matéria voltará à Comissão competente
para parecer em cinco dias improrrogáveis. após o que será incluída
em Ordem do Dia em fase de votação. (NR)

Parágrafo único-A. Sendo competentes para se manifestarem
sobre as emendas duas ou mais Comissões. cada qual disporá de cinco
dias, improrrogáveis. para emitir parecer. aplicando-se. quanto ao
mais, o cap111 deste artigo.
Art. 365. Aprovada, sem emendas, a proposta será remetida à
Câmara dos Deputados. Emendada, será encaminhada à Qf>missão
competente em razão da matéria, que terá o prazo de três dias para
oferecer a redação fmaL (NR)

Parágrafo único-A. Sendo competentes para se manifestarem
sobre as emendas duas ou mais Comissões. aplicar-se-à o disposto no
parágrafo único do art. 364."
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A razão de existir das comissões técnicas do Parlamento repousa
na necessidade da análise técnica, por órgão fracionário do Plenário, das
proposições submetidas à tramitação e à análise das Casas do Legislativo.
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O sistema e sua fundamentação. adotados na plenitude para a
elaboração da legislação ordinária. não e imposto, contudo, ao processo
legislativo de elaboração de emenda à Consutuição, dado que, nesta Câmara
Alta. a análise da matéria cabe apenas à Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania.
Ocorre que, a exemplo do própno texto da Constituição, não raras
vezes as propostas de emenda tratam de matéria eminentemente financeira,
econõmica. de relações exteriores. de direitos sociais e outras tantas, e que,
pela letra do atual Regimento, não serão submetidas às comissões kcnicas
detentoras, regimentalmente, de competêncta e arcabouço técnico para o
deslinde dessas questões especiais.
A submissão das propostas de emenda à Constituição a t Jdas as
comissões técnicas do Senado com competência fixada em razão da matéria
viria enriquecer sobremaneira o debate sobre tais proposições. forr.ecendo
inclusive elementos importantes à orientação do voto em plenário, dém do
nada ·desprezível efeito de propiciar uma maior discussão dos temas
percorridos no àmbito das Comissões.
Esse, o objetivo que pretendemos com a proposta de a teração
regimental que ora apresentamos à discussão e deliberação, na certeza ~e aue
sua implementação é de extrema importância para o exame técnico-político
proficiente nesta Casa Legislativa.
I

~ ck rq qg,

Sala das Sessões, em

I

I
Senador VILSON

\
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.JArt. 356. A proposta será despachada à Comissão de Constiwição,
lustiça e Cidadania. que lerá prazo de até trinta dias, contada da data

do despacho da Presidência, pano emitir parecer_<•>
Porágrt4o único. O parecer da Comissão-de Constituição,lustiça e Cidadania que concluir pela apn:sentação de emcoda deverá con"" assinatUias de Senado= que. complemental><lo as dos membros da
Comissão, compreendam. no mínimo, um terço dos membros do Senado.

.....................................................................................
- Art. 357. Cinco dias após a publicação do parecer no Diário do Congresso Nac.iontll e sua distribuição em avubos. a matéria poderá. ser incluída em Ordem do Dia.
Art. 358. Deconi.do o praz.o de que ttat& o art.. 356 sem que a Comis.são de Constiruição, Justiça e Cidadania haja proferido parecer, a proposta 'de emenda l Constituição será incluída em Ordem do Dia, para
discussão. em primeiro turno, durante cinco sessões ordinárias conse-

cutivas.<•)
§ t• O paib:.:r será proferido otalmcnte, em plenário, por relator designado pelo Presidenie.(•)

' r Durante a discussão poderão ser oferecidas emendas assinadas por. no mínjmo, um terço dos membros do Senado, desde
que ~ardem relação direta e imediata c:om a mat&ia tratada oa proposta_<•)
Art, 359. Para exame e parecer das c:mcodas. é assegurado l Comissãe' de Coostilllição, Justiça e Cidadania o mesmo prazo estabelecido
no art. 356.<•>
Art. 360. Lido o parecer oa Hora do &pedicn~ poblicado no Diário do Congresso Nacional e di.sttibuKlo em avulsos com a proposta e
. as emendas, a tnal&ia poderá ser inclu!da em Ordem do Dia.

Art. 361. Esgotado o prazo da Comissão de Constimição, iustiça e
Cidadania pi'OCleder·se-' na fonna do disposto no caput do art. 358 e

em seu i t•.l.•)

§ t• Na aessio otdiniria que se seguir i emissão do parecer. a
proposta será inclu!da em Ordem ao·Oii pano votação em primeiro turno.

§ r SomCDtt serão admitidos tequerimoalol que objelivem a
votaçio em sepazado de partes da proposta oo de emeudas.
§ 3" A deliberação sobre a proposta. as emendas e as disposiç6ea destacad•s pan; votação em aepando sert feita pelo processo nomiDaL

...................................................................................
"Art. 364. EDcerrada a discussão. em segundo turno. com apresentação de emendas. a tnal&ia voltará à comissão, para parecer em cinco

dias improrrogáveil, após -o quê será incluída em Ordem do Dia. em
fase de votação.
Art. 365, Aprovada. aem emendas. a proposta será remetida i Cimara elos Depotados. Emendada. será encaminhada à Comissão de Constimição Justiça e Cidadania. que terá o prazo de tn!s cliaa plllll ofen:cer

a redaçiD fmal.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto de resolução, que acaba de ser lido, será publicado e, em seguida, ficará ·sobre a mesa durante cinco
dias útéis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 401, § 1•. do Regimento Interno. Findo este prazo, será despachado à Comissão competente.
0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)_ Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 473, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no ar!. 258 do Regimento Interno desta Casa, a tramitação em conjunto do PLS n• 217, de 1997, com os PLS n•s 51 e
137, ambos de 1996, por tratarem da mesma matéria.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998.- Senador Vilson Kleinübing
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, na forma do art. 255, ll, •c". B,
do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
,
Concedo a palavra ao Sr. Senador Leonel Paiva, por permuta com o Senador Edison Lobão.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para relembrar um dos episódios mais significativos da história de nossa civilização: o lançamento, há 53 anos, das bombas atõmicas
que devastaram Hiroshima e Nagasaki.
Aproveito a oportunidade para registrar as presenças, em nossa tribuna de honra, do Sr. Ministro
Makoto Mizutani, aluai Embaixador do Japão; Sr.
Shigeki Tsutsui, representante japonês para o Programa do Desenvolvimento do Cerrado - Prodecer;
Sr. Mitsutoshi Akimoto, Diretor da Fundação Casa
do Cerrado; Sr. Emiliano Botelho, Presidente do
Conselho Deliberativo da Fundação Casa do Cerrado; Sr. Alex Gonçalves, Diretor Executivo da Fundação Casa do Cerrado.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o dia 6
de agosto de 1945 ficou para sempre marcado no
calendário mundial. Naquela trágica data, a primeira
bomba atõmica utilizada no mundo com fins bélicos
explodiu na cidade japonesa de Hiroshima, reduzindo-a a uma planície queimada.
Às 8 horas e 15 minutos daquele fatídico dia,
uma bomba atômica, feita de urânio 235, com um
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poder de destruição de 15 mil toneladas de dinamite,
foi lançada por um avião B-29 sobretiiroshima e explodiu há aproximadamente 580 metros do centro da
cidade, próximo à ponte Aioi, estratégica por unir as
zonas oriental e ocidental da cidade com os distritos
do sul.
O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e, posteriormente, sobre Nagasaki, marcou a entrada do nosso mundo na era nuclear. Desde então,
toda a humanidade passou a conviver com a existência desse tipo de arma poderosíssima, cujo potencial
de devastação é capaz de fazer varrer da superfície da
Terra centenas de milhares de pessoas, em poucos
segundos, com uma única explosão.
Os bombardeios nucleares realizados em
agosto de 1945 e os danos causados por eles não
foram e não podem nunca ser esquecidos.
Após o bombardeio, Hiroshima estava totalmente devastada, com sua população praticamente
dizimada, mas não desap~ueceu do mapa. Seus bravos sobreviventes, que conheceram de perto a vulnerabilidade dôs seres humanos, nessa era nuclear
em que vivemos, não esmoreceram. Mesmo padecendo de danos físicos, que variavam desde ferimentos devido ao calor severo da explosão e dos
raios de calor à destruição celular provocada pela radiação, os sobreviventes de Hiroshima regressaram
aos locais de evacuação e construíram abrigos provisórios. Enfrentando todos os obstáculos para reerguer a cidade, lançaram uma campanha pedindo ao
govemo japonês assistência para a construção de
uma "cidade da paz".
Essa campanha resultou na Lei de Reconstrução da Cidade em Comemoração à Paz de Hiroshima e esse movimento personificou a união dos esforços de milhares de pessoas para eliminar as armas nucleares e passou a simbolizar a luta da raça
humana pela paz.
Os sentimentos do povo de Hiroshima a respeito da paz fizeram nascer o "Espírito de Hiroshima" e
o forte movimento em prol da abolição das armas nucleares e da busca de uma paz mundial duradoura.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde
ontem e até o próximo dia 17 de agosto, o Senado
Federal estará expondo à visitação, no saguão do 1º
andar de seu anexo 11, a "Pedra da Paz" de Hiroshima. O Brasil é um dos 90 países do mundo a possuir
um exemplar desse objeto simbólico tão significativo,
no qual está gravada uma mensagem em prol da
paz mundial permanente.
Trata-se de uma das 180 lajes de gran~o utilizadas para pavimentar as vias públicas da cidade de
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Hiroshima, recolhidas numa faixa da linha de transportes elétricos existente próxima da ponte Aioi, localizada a cerca de 200 metros do "ponto zero' da
explosão.
Essa laje simbólica, distribuída pela Associação da Pedra de Hiroshima para a Paz, foi oferecida
ao povo brasileiro e se encontra na Fundação Casa
do Cerrado, localizada no Parque Rural, em Brasília,
onde foi construído um jardim japonês, com tecnologia e arqu~etura japonesas e plantas típicas do cerrado brasileiro.
Ao vis~ar esse jardim, em junho de 1997, em
companhia do Imperador Akih~o. do Japão, que na
ocasião vis~ava oficialmente o Brasil, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso sugeriu que a 'Pedra
da Paz' ofertada ali ficasse em exposição permanente. Hoje, ela está no Senado para relembrar a
dureza do tratamento recebido pelos povos de Hiroshima e Nagasaki.
É necessário e oportuno relembrar, no dia de
hoje, a tragédia da explosão nuclear do dia 06 de
agosto de 1945, para que não a esqueçamos. A
evocação dessa hecatombe há de nos fazer refletir
sobre a grave ameaça representada pelas armas nucleares, e há de aumentar, em cada um de nós, não
..só o desejo de viver em um mundo livre de guerras,
mas também a vontade de nos unirmos a essa grande luta por uma paz mundial duradoura, que tem
como símbolo a Pedra de Hiroshima para a Paz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Por permuta com o Senador Ronaldo Cunha
Lima, concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral por 20 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, após décadas de desinteresse e indijerença, temos assistido a
um surto notável de estudos voltados para a análise
de aspectos const~utivos da realidade brasileira.
Agora, aparece um livro que deve ter lugar assegurado em qualquer biblioteca temática sobre a cuttura
brasileira. Trata-se do Dicionário da Escravidão, de
Alaôr Eduardo Scisinio, publicado pela Léo Christiano Editorial.
Exibo ao Senado a sua publicação, e o faço,
Sr. Presidente, porque o autor tem setenta anos, é
advogado, escritor, historiador e escuttor. Tudo isso
seria uma forma de lhe omar a personalidade, não
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fosse efe negro, neto de escrava, que começou
como rábula e, hoje, é membro efetivo do Instituto
dos Advogados Brasileiros, além de conselheiro da
Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro.
Foi naquela casa de Montezuma, considerada
o cenáculo dos juristas brasileiros, que há vinte anos
travei conhecimento com Alaôr. Com ele convivi,
dele me fiz amigo e essa amizade tem sido sulicientemente forte para vencer o tempo, a distância e o
silêncio.
Sr. Presidente, passo a ler meu discurso, porque não quero que esta Casa deixe de ter nos seus
Anais o que considero da maior valia, sobretudo porque esse negro. é professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense, e, além deste, tem vários livros publicados.
Poeta e cronista, Alaór já havia publicado, anteriormente, um ensaio sobre escravidão intitulado A
Escravidão e a Saga de Manoel Congo, a respeito
do quilombo criado nas matas de Vassouras, Rio de
Janeiro, como .reação às barbaridades cometidas
·pelo fazendeiro Manuel Vieira, e destroçado pelo futuro Duque de Caxias. Ao contar a história do ferreiro Manuel Congo, enforcado a 06 de setembro de
1839, Alaõr contribuiu decisivamente para o enriquecimento das informações disponíveis aos historiadores interessados em reconstituir movimentos e sublevações populares.
Desta feita, entretanto, o autor ampliou consideravelmente seu campo de reflexão. Pela primeira
vez, a escravidão é apresentada num painel que
proporciona, ao mesmo tempo, uma visão genérica
e um cuidado preciso no detalhe. A influência do negro nos mais diversos campos -na língua, na farmacopéia, na música, no folclore, enfim, no modo de
ser do povo brasileiro - está bem documentada nos
verbetes desse Dicionário pioneiro.
O Dicionário abrange o período compreendido
entre as primeiras décadas do século XVI e o 13 de
maio de 1888. Quanto à metodologia, a obra adota,
para cada tema ou subtema, para cada assunto ou
aspecto da escravidão, um verbete mater, um verbete geral, com remissão às expressões a ele alusivas
ou nele referidas.

Assim, ao tratar, por exemplo, dos "castigos", o
autor informa como e por que eram aplicados, fazen·
do nesse verbete a remissão a "instrumentos de tortura', onde são relacionados os meios e os objetos
utilizados na aplicação dos castigos, trazendo o verbete correspondente a cada um deles, sua descrição
e modo de usar.
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Relativamente às doenças, estão elencados no
corpo desse verbete os males de que eram suscetíveis os escravos, com remissão aos verbetes relativos a cada órgão, a cada enfermidade e a cada função, além da listagem das ervas e plantas utilizadas
para o tratamento, com o nome científico e a indicação específica, segundo o uso pelos escravos e pela
farmacopéia catimbó.
Outros assuntos recebem tratamento pormenorizado, como tráfico, abolição, religião, insurreições,
quilombos, particularizando entre esses o de Palmares, com sua cronologia.
Não se limita, porém, a obra a esses assuntos
que receberam tratamento isolado, pois mais de mil
e quinhentas frases ou vocábulos significativos estão
distribuídos em ordem a~abética. São informações
ecléticas sobre a escravidão, algumas em verbetes
relativos à origem geográfica dos escravos, às estimativas numéricas, ocupações ou profissões, grupos
étnicos, linguagem dos negros, com alusão aos seus
inúmeros dialetos, com verbete especial para cada
um deles. Contém toda a legislação (leis, decretos,
cartas régias, avisos, alvarás e decisões governamentais, com datas, números e ementas), reproduzindo, na íntegra, as leis do Ventre Livre, dos Sexagenários e a Lei Áurea.
Aliás, o verbete "legislação" foi dividido segundo as especificidades das normas, como, por exemplo, legislação sobre direito penal, abolição, tributos,
tráfico, africano livre, classificação, libertação, matrícula, serviço militar, a~orria, fundo de emancipação,
pecúlio etc.
O verbete "cronologia" traz, na rigorosa ordem
de suas ocorrências, os principais fatos ligados à escravidão, independentemente.. de alguns verbetes
trazerem a sua síntese histórica.
A bibliografia da escravidão é dada não em
apéndice, más na letra "B", pois não enumera apenas os livros consultados, mas uma vasta lista de
publicações sobre o assunto.
São trezentos e cinqüenta anos de escravidão
negra no Brasil, em três mil e duzentos verbetes,
ao longo dos quais fica claro o objetivo da obra ciclópica do professor Alaôr: mostrar que "o negro
foi o he•ói consciente da longa e cruel guerra contra a escravidão, o sujeito da luta pela liberdade,
no decurso da qual foi capaz de atas extremos.
Por exemplo, matar-se engolindo a própria língua.
Amarrado de pés e mãos num tronco, ele morria
pelo esforço de sua própria angústia, sabendo que,
com aquele ato, provocava um prejuízo concreto na
propriedade do senhor".
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O

verbete "engolir a língua· define bem o caráter do trabalho, que não se restringe a uma infonnação fria e seca sobre palavras e expressões, mas
contextualiza. do ponto de vista social, cuHural, politico e jurídico, o universo em que se desenvolveu a
sociedade escravagista brasileira.
A Sr" Benedita da Silva (BiocoiPT- RJ)- v. Ex"
me pennite um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) _
Neste ponto, Sr. Presidente, não tenho como- e seria uma violência cometida a mim próprio - se não
parasse para ouvir a eminente Senadora Benedita
da Silva, a quem tenho o prazer de conceder um
aparte.
A Sr" Benedita da Silva (Bioco/PT- RJ) - Senador Bernardo Cabral, quero mannestar minha alegria em ouvi-lo, quando traz um nome tão importante
para esta Casa- Alaõr Eduardo -. bem como informações sobre os seus feitos. V. Ex" tem acompanhado. desde os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, a defesa do interesse da população negra no Brasil, inClusive tendo sido portador de muitas
reivindicações feitas àquela época. Portanto, V. Ex"
sabe que Alaôr não apenas dá uma contribuição à
História do Brasil, por intennédio do Dicionário da
Escravidão, como também influenciou e respaldou
várias mannestações nossa na Assembléia Nacional
Constituinte e no plenário desta Casa. Quero contessar a V. Exª que também sou portadora desse Dicionário da Escravidão. Aliás, tive a oportunidade de
dar inlonnações a respeito de toda essa história, não
apenas do sofrimento, mas do comprometimento lingüístico. religioso e culinário que nós, afro-brasileiros, demos à sociedade brasileira. Neste momento
em que V. Exª. ao fazer esse registro, presta essa
homenagem a Alaõr, não poderia deixar de aparteálo, pois sei que V. Exª é um dos nossos parceiros na
luta por esses direitos. Alaôr, com muita propriedade, deu-nos o signnicado de cada palavra dita pelos
escravos, como também contribuiu com a História
oferecendo-nos um conteúdo praticamente ·inexistente. Nobre Senador Bernardo Cabral, foi com muita dniculdade que ele elaborou esse dicionário; mas
também pôde contar com muitas pessoas interessadas e que viram, no seu gesto, o grande momento
de revelar a outra face do nosso País, de colocar o
quão valiosas e preciosas são as riquezas contidas
não apenas nas manifestações religiosas ou cuHurais do negro brasileiro. mas na sua sabedoria, inclusive na maneira como o negro se portou em detenninados momentos de rebeldia nas suas ações, em
momentos em que também não aceitava a própria
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escravidão, mas se submetia a ela. Tudo isso foi d~o
com muita propriedade. Portanto, quero parabenizar
V. Ex• por essa belíssima lembrança. Quero crer
que todos, nesta Casa. estaremos interessados em
fazer uma le~ura mais aprofundada a respeito. Espero dar continuidade ao pronunciamento de V. Exª,
mannestando-me da tribuna sobre o assunto, relatando essa preciosidade - o Dicionário da Escravidão - elaborado por Alaõr Eduardo. Agradeço a V.
Exª pela paciência de ouvir-me neste aparte.
O SR. BERNARDO CABRAL(PFL - AM) - Se·
nadora Benedita da Silva. quem está de parabéns
soueuportertidooprivilégiodeouviroapartedeV.Exª.
Quem agradece a interrupção sou eu.
Essa luta não pode ser de uma meia dúzia de
pessoas. Sabe V. Exª que, ao longo dos trabalhos
da Assembléia Nacional Consmuinte - V. Exª fez
esse registro -. fomos vários os que empunharam
essa bandeira que foi desfraldada ao sabor de todas
as intempéries e preconceitos. Lembro-me de que
certa manhã, na Comissão de Sistematização. o
hoje Senador Francisco Benjamim, então Deputado
Federal Constituinte, falava-me da luta que travava
na Bahia. Mais tarde, com essa figura ímpar da raça
negra, com quem tenho aprendido e convivido - Se, nado r Abdias Nascimento -. fui ampliando o gosto e
o desejo de que esse assunto não ficasse reduzido a
um simples grupo, para que o brasileiro sinta orgulho
das suas raízes.
Ainda outro dia, dizia ao Senador Abdias Nascimento que precisamos acabar, nas votações das
Comissões, seja na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, seja na Comissão de Relações Exteriores, das quais fazemos parte, com a história de
não gostànnos de alguém colocar uma bola preta.
Isto precisa acabar, porque há, sem dúvida nenhuma, uma humilhação que não deve mais perdurar.
Que se escolham outros cores de bolas: brancas.
vermelhas ou azuis para as quais sejam criadas normas positivas ou negativas.
Depois de ter ouvido V. Ex'. Senadora Benedita da Silva, quero retomar o fio filosófico condutor do
meu discurso. Para fazê-lo, peço pennissão aos que
me ouvem para continuar.

Apesar da crueza dos assuntos. sobre os quais
tão bem Alaor discorre - como oportunamente registrou a Senadora Benedita da Silva -. o tom dos verbetes não é lamurioso, melancólico ou sombrio. O autor
se preocupou com a visão do dominado, sem deixar
de fazer a competente crítica do dominador. Fê-lo, entretanto. sem emitir julgamentos. na tentativa de com-
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preender a escravidão na história du Brasil Império,
enquadrando-a em seu contexto histórico.
Um aspecto interessante da obra é a relação
que ela estabelece entre a Abolição e á Maçonaria.
No verbete "Maçonaria e Abolição", temos a comprovação de que a Maçonaria foi a primeira instituição a
atender ao clamor dos negros, pois, já em 1826, 0
maçam José Clemente Pereira apresentou um projeto pelo qual o comércio de escravos devia acabar,
em todo o Brasil, no último dia de dezembro de
1840. Esse projeto foi transformado em lei em 1845.
O Professor Alaôr lembra, ainda, que a lei de
1850, que extinguiu o tráfico, era de autoria do maçam Eusébio de Queiroz, e que a lei do Ventre Livre
é de autoria do Grão-Mestre do Grande Oriente do
Brasil, Visconde do Rio Branco. Em São Paulo, tivemos o maçom Antônio Bento de Sousa Andrade e,
no Ceará, a campanha foi chefiada por João Cordeiro, da loja "Fraternidade Cearense· e, ainda, pelo
maçom Antônio Bezerra de Meneses.
Embora a obra de Alaõr não defenda a tese de
uma "Maçonaria Abolicionista", demonstra, corretamente, a existência de um movimento emancipacionista, dentro da Maçonaria, que contou com a participação de maçons abolicionistas do porte de Joaquim Nabuco e José do Patrocínio.
A obra é vigorosa e se apresenta em prosa
simples e clara, livre de pompa e pretensão. Pormenores importantes são colocados em frases curtas e,
em alguns casos, sem a emoção que tem comprometido determinada historiografia sobre a escravidão
no Brasil.
O que mais surpreende, Sr"s e Srs. Senadores, é que tarefa de tal envergadura tenha sido realizada por esforço individual. O que fazem os departamentos de História de nossas universidades e tantos
historiadores "de carteirinha" que não atinaram para
com a verdadeira "mina• de verbetes, de que tantos
temas poderiam ser retirados? Quanto trabalho para
uma só pessoa reunir um mundo de informações sobre escravidão no Brasil, tema ultimamente tratado
com intensidade, embora, amiúde, sem muita profundidade. Faltava, até mesmo, roteiro básico. Por
onde começar? O universo negro, no Brasil, vai da
comida à música, do sexo à capoeira, da Guerra do
Paraguai às favelas, do cateretê ao candomblé.
Há que se louvar, portanto, o esforço de Alaôr
Scisínio que, quase sozinho, abraçou a iniciativa de-t-+
escrever o Dicionário da Escravidão, que facilitará a
vida de milhares de professores de História do Brasil e
de JeHores interessados nas questões brasileiras.
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Esse mérito, aliás, já foi reconhecido por diversas personalidades do mundo político e cultural do
País. Desde a atriz e ex-Deputada Beth Mendes ao
critico Wilson Martins, passando pelos jornalistas
Mareio Moreira Alves e Jorge Baleeiro de Lacerda,
muitos já se pronunciaram a respeito da importância
da obra do professor Alaôr.
O Sr. Abdias Nascimento (Bioco/PDT- RJ) V. Ex' me permite um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- V.
Ex' me honra com seu aparte, Senador Abdias Nascimento.

O Sr. Abdias Nascimento (Bioco/PDT- RJ) Sem alongar-me, felicito-o por essa belíssima aula
que nos está oferecendo. Esse é um assunto importante para a nossa Nação, mas em geral é omrtido
sobretudo dos currículos das escolas. É preciso, portanto, que venha uma pessoa com perseverança e
visão, como o cientista Alaôr Scisínio, para nos re-

frescar a memória, para nos fazer lembrar da nossa
História. Ele construiu um livro vivo, onde a História
não está morta; é candente, vibrante, uma História
de afirmação e de esperança.
A trilha percorrida por Alaôr ainda está em curso, porquanto esses fatos da História ainda estão
por ser completamente concretizados, porquanto
essa raça que Alaôr tão bem estudou ainda continua
sendo escravizada. É uma raça que ainda sofre todas as deformações das nossas classes dominantes, sofre todas as agressões do mundo acadêmico,
sofre um verdadeiro genocídio praticado por nossa
sociedade. Esse livro vem mostrar que os negros no
Brasil, os descendentes dos africanos escravizados
não estão adormecidos, não estão extintos. Apesar
da guerra genocida de que sempre foram vítimas, os
negros não desapareceram. Estão no nosso Brasil
atual, vigilantes, lutando por seus ideais, lutando por
um Brasil melhor, um Brasil justo, que faça jus à legenda de democracia racial. Congratulo-me com v.
Ex', porque tem sido, como já disse a Senadora Senedrta da Silva, um cúmplice na nossa luta de libertação. No senado, essa luta continua, porquanto os
projetas em relação a esse tema, embora muito disculidos, não são votados. Com exceção daquele que
trata da ação civil pública, os projetas estão adormecendo nas gavetas, nos gabinetes, porque não existe a consciência do problema racial no Brasil, do problema da injustiça. Esta que é a gra~de verdade: trata-se de uma grande lnJUSttça de seculos que conttnua até os dias de hoje. E V. Ex' tem sido um baluarte nessa luta aqui, no Congresso. Assim, fico
muno feliz de ouvir a sua palavra, que não é uma pa-
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lavra de retórica, não é uma palavra va, mas uma
palavra sempre apoiada em fatos, em uma vida de
solidariedade ao povo negro que luta por liberdade.
Agradeço a V. Ex" o aparte e o felicito, mais uma
vez. pelo oportuno discurso e pela aula que nos deu
não somente de História, mas de Sociologia e de
Politica, porque o livro do Alaôr é tudo isso e mais
alguma coisa. Muito agradecido a V. Ex". Parabéns!
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Senador Abdias Nascimento. o aparte de V. Ex" me
comove, e V. Ex" sabe por quê. São mais de sessenta anos de luta de V. Ex'. às vezes até sozinho,
como um caminhante que não tem medo de seguir
para a frente. Guardo os livros de V. Ex" com muita
hon.ra na minha biblioteca, depois de proceder à sua
leitura e observações, frutos da experiência de V.
Ex". Poucos sabem que V. Ex• começou na arte teatral e chegar à politica, numa caminhada que só
honra a população negra.
Portanto, somos cúmplices, um da amizade do
outro. É claro que essa cumplicidade leva-me a registrar aquilo que lhe dizia ao começo: a emoção
que me traz a palavra de V. Ex". Trata-se da sua experiência, somada à vivacidade da eminente Senadora Benedtta da Silva. E como se fosse possível
ser eu premiado, vejo que, ao final, vou ter a honra
de ser aparteado por alguém que representa um Estado onde, induvidosamente, inequivocamente, a
raça negra ali está infiltrada como a raiz que é a raiz
da própria nacionalidade nossa.
O Sr. Francisco Benjamin (PFL - BA) - V.
Ex" me permtte um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Com prazer, ouço V. Ex".
O Sr. Francisco Benjamin (PFL - BA) - Eminente Senador Bernardo Cabral, o meu aparte é dispensável depois das intervenções da Senadora Benedita da Silva e do Senador Abdias Nascimento. O
meu Estado é exemplo do entendimento entre as raças, da miscigenação racial no nosso processo histórico. A Bahia é negra, somos realmente um Estado
que valorizamos essa cultura, a ltteratura, a dança, a
música e outros valores baianos oriundos da raça
negra. Associo-me ao Senador Abdias Nascimento e
faço uma manffestação a V. Ex", Senador Bernardo
Cabral: acompanhei o trabalho de V. Ex", na Comissão de Sistematização, pela defesa dos grandes
princípios. V. Ex" foi, com equilíbrio, sem sectarismo,
um arauto na condenação do apartheid, oferecendo
uma contribuição que ficou marcada historicamente
como o posicionamento da sociedade brasileira contra a discriminação racial em todo o mundo. Não es-
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távamos falando somente por nós, e J. ex" foi o
'condutor desse posicionamento. Parabenizo-o pela
continuidade do seu pensamento, pela sua sensibilidade de humanista. O meu Estado fica muno a dever a V. Ex", por esse posicionamento que tanto
sabe oferecer.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Obrigado, Senador Francisco Benjamin.
Sr. Presidente, antes de concluir, faço um registro histórico. É bom que isto conste dos Anais:
com a promulgação da Constttuição, três Deputados
Federais foram convidados a irem à África do Sul: o
então Deputado Francisco Benjamin, hoje Senador,
o Deputado Adolfo Oliveira, hoje recolhidÕ em seu
lar; e eu próprio. Naquele país, encontramo-nos com
o Ministro da Justiça. Não havia manffestação alguma de que o apartheid teria um fim àquela attura.
Naquela reunião com o Ministro da Justiça, que
deveria durar não mais que dez minutos, Francisco
Benjamin, AdoHo Oliveira e eu, de forma dura e candente, prolongamos aquele encontro por uma hora.
Ao longo dessa hora, o Deputado Francisco Benjamin teve a audácia de pedir a libertação de Nelson
Mandela ao Ministro da Justiça, dizendo que não era
possível que um líder daquela categoria permane~cesse preso. Esse fato se perdeu na história que
não foi contada, talvez pela nossa modéstia e pela
do então Deputado Francisco Benjamin.
Sr. Presidente, hoje está terminando o período
de Mandela, que já está libertado. Quero dizer a V.
Ex" que, naquela época, procedemos à versão para
o inglês da nossa Constttuição, para que o Ministro
da Justiça daquele país tomasse conhecimento .do
que existia em termos de direttos e garantias individuais, em função da raça negra. O Sr. Francisco Benjamim (PFL - BA) Complementando o que disse V. Ex", quero dizer
que a audácia maior foi a de V. Ex", que, na reunião,
fez uma proposta, no sentido de que negociaria com
o Governo brasileiro o asilo político para Nelson
Mandela.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM)- Sr.
Presidente, acabei me desviando do nosso Dicionário da Escravidão. No entanto, quero finalizar - Francísco Benjamim é da Bahia - com uma frase de um
outro baiano conhecido no mundo inteiro, Jorge
Amado, que tão bem soube traduzir, em sua literatura, a síntese da contribuição negra na formãção brasileira, a propósito da obra de Alaôr Scisínio:
'... Livro fundamental para quem quiser saber
da vida e da luta do povo que ajudou a construir,
com suor e sangue, a riqueza do nosso Pafs. •
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Sr. Presidente, este é o fin'\1 do meu discurso:
uma homenagem sincera de todos os ângulos, a
qual se reveste de uma felicipade maior devido aos
apartes que recebi.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce-do a palavra ao Sr. Senador Emandes Amorim, por
permuta com o Senador Bernardo Cabral.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB _ RO. Pro-nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. .Presidente, s~ e Srs. Senadores, neste mo-mento, confesso 0 meu arrependimento por ter vota·
do de forma favorável à reeleição. Fui contrário à
reeleição daqueles que permanecessem em seus
cargos, mas, naquele momento final de votação, tomos procurados por alguns Líderes do Governo que
afirmaram que o Presidente Fernando Henrique Car·
doso teria assumido com esta Casa 0 compromisso
de para aqui enviar um projeto que confirmasse 0
afastamento dos aluais Governadores de seus car·
gos, para que pudessem disputar as eleições.
lamentavelmente, votamos de forma favorável
à reeleição e à permanência dos governantes em
seus cargos. Evidentemente, permanecendo ou não
em seus cargos, as pessoas que tivessem feito um
bom trabalho não teriam dif"aculdades para se reele-gerem; esse é o caso do próprio Pres"adente da Re-pública e de vários Governadores, como os do Cea·
rá, da Bah"aa, do Amazonas e de tantos outros Esta·
dos. Estes Governadores, se fossem disputar a elei·
ção, poderiam afastar-se do cargo e disputar a elei·
ção de igual para igual com os outros. Mas, em Es·
lados pequenos, ~mo o de Rondônia, perrnanecen·
do em seus cargos, os Governadores usam a má·
qu"ana pública escancaradamente, sem que haja tis·
calização por parte dos próprios Tribunais Eleitorais.
Esses Governadores, que nada fiZeram no período
anterior à eleição, valer-se--ão dos recursos do povo
'i do próprio Estado para se tornarem imbatíveis nas
eleições e para tentarem limpar seus nomes e suas
situações.
Com isso, o Estado de Rondônia está em total
calamidade pública. O dinheiro que sai de BrasOia e
é direcionado para a área da Saúde, mesmo o dos
convênios federais, é desviado, colocado em uma
conta geral do Estado e gasto ao bel-prazer do aluai
Governo.. Assim, no caso do ONER, os recursos
destinados à recuperação e ao asfaltarnento de esIradas são retirados dos convênios, o que é proibido
por lei. Isso é feito sem a assistência do Tlibunal de
Contas, e, às vezes, a Assembléia Legislativa é conivente com os atos inegulares praticados. nos Esta·
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dos. A exemplo do que ocorre em nosso Estado, es·
ses recursos são encaminhados para as campanhas
eleitorais, o que, evidentemente, faz com que seja
impossível um candidato comum disputar a eleição
contra uma máquina.
S~ e Srs. Senadores, o aluai Governo do
nosso Estado contrata cantores que cobram até
US$100 mil. Esses cantores vão às cidades e
atraem multidões, e, com isso, os aluais detentores
de cargos têm o privilégio de falar para milhares de
pessoas reunidas em comício, por meio de dinheiro
público desviado de convênios, de obras e de tantas
outras atividades existentes no Estado. Num Estado
pequeno como o nosso, carente de fiscalização, eles
"deitam e rolam". Não só há essa questão dos cantores milionários que vão àquela região justamente
neste período eleitoral, como também há o problema
referente aos gastos com passagens, o qual não é
verificado pelo Tribunal de Contas da União.
Ainda há pouco, o Ministério Público apreen-deu na Casa Civil do Estado de Rondônia dois mi·
lhões de passagens destacadas que seriam troca·
das por dinheiro, o qual seria gasto na campanha do
aluai Governador. As cestas básicas que deveriam
• ser distribuídas para os carentes são usadas pelo
Governo como material de campanha.
Quanto à imprensa, nem se fala! Os jornais bri·
gam para colocar em prime"aro lugar nas pesquisas
um Governo que está em último lugar. A imprensa
local, que !atura milhões de reais com um Governo
falido, está a serviço do ·cidadão que teve o direito
de permanecer em seu cargo e disputar a eleição.
Essa imprensa não faz outra coisa senão ganhar o
dinheiro que sai do bolso do trabalhador, dos hospi·
tais, das estradas vicinais e da área da agricultura.
Esse dinheiro é gasto com o setor de imprensa, em
detrimento de outros candidatos. Tudo isso, essa
maldita reeleição de governantes que permanecem
em seus cargos, leva o Estado à falência.
Tomara que no próximo ano, nessa nova legis·
!atura, se procure corrigir essa lei eleitoral, dando
cabo a essa questão da reeleição no cargo, porque
quem paga o preço é justamente o povo, é o Estado
que, ao término de uma reeleição dessa, está total·
mente falido e os POderes submetidos, subservien·
tes, pela necessidade até dos salários, para a sobre-vivência, porque o Governo que está no poder deixa
de governar, deixa de usar ou administrar as ativida·
das do Estado, mas fica com o poder de polícia. Não
repassa dinheiro para o Poder Judidário, que, às ve-zes, é obrigado a vir de pires na mão pedir favores e
atá a acobértar inegularidades. A maioria dos conse--
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lheiros do Tríbun~l-de Contas do Estado faz o trabalho do faz-de-conta, a exemplo das contas do atual
Governador, que tem sete conselheiros no ·Estado.
Depois de o Relator haver rejeitado as contas do
atual Governador, foi para a votação em plenário. O
resultado foi três a três. Precisava do voto do Presidente para o desempate. Como já estava tudo montado, no Plenário estava um porta-voz do Governador, intermediário da justiça, com um mandado de
segurança na mão, para impedir que o presidente do
Tribunal de Contas votasse reprovando as contas do
Governador. Dentro daquele relatório há um ttem dizendo que o Governador do Estado teria aplicado
apenas 15% dos recursos destinados à educação
em educação. Mas como ele está no cargo, está pagando todo mundo, aconteceu um ato imoral dentro
do Tribunal de Contas para dar as condições ao govemo de se manter no poder às custas do dinheiro
do povo e da saúde daqueles miseráveis que lá estão morrendo por falta de um vidro de remédio ou
por falta de uma injeção.O Estado de Rondônia está com três meses de
salários atrasados em todos os segmentos e nenhuma repartição pública está funcionando. Não se tem
um fax funcionando, não se tem um telefone, não se
tem nada funcionando, mas o governo está em todo
o Estado com um aparato de campanha milionário,
gastando um dinheiro que não tinha, sendo que há
três, quase quatro anos era um cidadão que tinha
um gol velho fazendo campanha e não tinha dinheiro
nem para pagar o hc.tel. Hoje faz uma campanha milionária com os recursos oriundos de Bras~ia. Toda
vez que esse Governador vem aqui, por ser do
PMDB, bate às portas do Presidente da República
ou da área económica e leva milhões e mHhôes para
o Estado para ser gasto na campanha. Chega até ao
milagre de o Estado estar na inadimplência, no Sarasa, e o Poder central mandar tirar o seu nome para
repassar recursos para o mesmo.
Vemos nesse contexto uma imoralidade total e,
às vezes, as pessoas que querem trabalhar, que
pensam sério e que querem fazer alguma coisa são
jogadas pela janela por um poder.
Por isso que confesso o meu arrependimento
por ter votado, nos últimos momentos, pela reeleição, até porque, nesta Casa, alguns lideres teriam
firmado que o compromisso do Presidente Fernando
Henrique era que seria votada uma lei complementar, onde os detentores de cargos teriam que deixar
os mesmos para disputar a eleição. Lamentavelmente, não cumpriram com esse compromisso. Tralramnos nesta Casa e estamos pagando caro por isso.
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Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, criamos
uma subcomissão de fiscalização e controle pára ir a
Rondônia fazer levantamento das irregularidades.
Assim procedemos e detectamos várias irregularidades, desvios de três, doze, quarenta milhões, mas
ninguém tem dado atenção para esse problema. Reclamo até do Poder Judiciário local, do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, que recebeu denúncias, uma delas aqui em Bras~ia. embasados em documentos, de desvio, formação de quadrilha e roubo aos cofres públicos envolvendo o Govemo do Estado de Rondônia- os secretários que
com ele cometeram esse crime foram presos. Como
o Governo do Estado tem foro privilegiado, entramos
com uma denúncia aqui em Brasma, na Procuradoria-Geral da República, pedindo a prisão do Governador, mas até o momento esse órgão não se maniIestou, porque se o fizer corretamente a prisão dasse Governador sai antes das eleições. Mesmo com
esse evento de poder participar da reeleição no cargo, poderíamos tirar de circulação um cidadão de
alta periculosidade para o Estado de Rondônia, até
por que não respeita o dinheiro do povo, o povo que
trabalha, sendo uma vergonha para o povo daquele
Estado.
Lamentavelmente, esse Governador integra o
PMDB, tendo o maior respaldo aqui em Brasília.
Quanto mais corrupto, mais apoio tem encontrado
na Capital do País. Por isso que, mais uma vez, falo
do arrependimento que tenho de ter dado aquele
voto, nos últimos dias da reeleição. Embora tivesse
trabalhado contra, no ú~imo momento, em confiança
ao Líder do Governo, votei a favor dessa reeleição,
mas confesso que estou arrependido.
O SR. PRESIDENTE (Gecaldo Melo) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Sacratário, Senador Ronaldo Cunha Uma
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 474, DE 1998
Senhor Presidente,
A Comissão Especial do Corredor Centro-Leste, criada através do Requerimento n• 17/1996-SF,
de conformidade com o artigo 76, § 1°, alínea a, do
Regimento Interno do Senado Federal, requer a
Vossa Excelência a prorrogação do prazo concedido
a este órgão técnico até o dia 15-12-98.
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1998. Senador José lgnácio Ferreira, Presidente - Senador Mauro Miranda, Relator - Senador Edlson Lo-

296

ANAIS DO SENADO FEDERAL

bão - Senador Julio Campos - Senador Gerson
Camata - Senador Lúdio Coelho - Senador Jonas
Pinheiro - Senador Casildo Maldaner - Senador
Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será cumprida a de·
terminação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 149, DE 1998- COMPLEMENTAR
Au1oriza o Poder Executivo a criar a
Região Integrada do AHo Madeira e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da Grande Porto Velho, nos Estados de Rondônia e Amazonas e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento da Grande
Porto Velho, com o objetivo de articular e harmonizar
as ações administrativas da União e dos Estados de
Rondônia e Amazonas, conforme o previsto nos
arts. 21, inciso IX e 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal.
§ 1° A região de que trata este artigo é constituída pelos seguintes Municípios: Porto Velho/RO,
Candeias do Jamari/RO, Humaitá/AM, Apui/AM e
Lábrea/AM.
§ 2" Os Municípios que vierem a ser constituidos a partir de desmembramento de território de Mu·
nicipios citados no § 1° deste artigo passarão a com·
por, automaticamente, a Região Integrada de De·
senvolvimento da Grande Porto Velho.
Art. 22 Será criado um Conselho Administrativo
que coordenará as atividades da Região Integrada
de Desenvolvimento da Grande Porto Velho.
Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho Administrativo de que trata este ar·
ligo serão definidas em regulamento, dele participando
representantes dos Estâdos de Rondônia, do Amazonas e dos Municípios abrangidos pela Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Porto Velho.
Art. 3° Consideram-se de intere~ da Região
Integrada de desenvolvimento da Grande Porto Ve-
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lho os serviços públicos comuns aos Estados de
Rondônia, Amazonas e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas
de infra-estrutura, prestação de serviços e de geração de empregos.
Art. 4° É o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento da
Grande Porto Velho.
Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento da Grande Porto Velho, ouvidos os
órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos,
tanto os federais e aqueles de responsabilidade de
entes federais, com aqueles de responsabilidade
dos entes federados referidos no art. 1°, especialmente em relação a:
I - tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;
11 - linhas de crédito especiais para as atividades prioritárias;
III - isenções e incentivos fiscais, em caráter
temporário, de fomento a atividades produtivas em
programas de geração de empregos e fixação de
mão-de-obra.
Art. s• Os programas e projetos prioritários
para a região, com especial ênfase para os relativos
à infra-estrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos:
I - de natureza orçamentária, que lhe forem
destinados pela União na forma da lei;
11 - de natureza orçamentária, que lhe forem
destinados pelos Estados de Rondônia, Amazonas e
pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada
de que trata esta Lei Complementar;
III - de operações de crédito externas e inter-

nas.
Art. 6° A União poderá firmar convênios com os
Estados de Rondônia e Amazonas e os Municípios
referidos no § 1° do art. 1°, com a finalidade de atender ao disposto nesta Lei Complementar.
Art. 7' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
O Estado de Rondônia apresenta 3 (três) grandes regiões geoeconômicas:
• o vale do Guaporé, na fronteira com a
Bolívia, pouco povoado, um santuário ecoló-
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gico onde concentram-se reservas indígenas e florestais;
*o eixo da BR-364, ocupado por migrantes do Sul em projetas de colonização
do Incra, onde consolida-se a expansão da
fronteira agrícola nacional, ordenada por
programas financeiros pelo Banco Mundial:
o Polonoroeste na década de 80 e o Planafloro na década de 90;
* e o vale do Madeira, iniciando a planície arnazônica, no município de.Porto Velho, a capital do estado, centro de atração
de migrantes nordestinos e da população ribeirinha do Acre e sul do Amazonas, que,
embora capital, é carente de saneamento,
urbanização e emprego.
No vale do Madeira o governo federal implementa a hidrovia do rio Madeira, que continua o
transporte intennodal da BR 364 para a ligação com
Manaus, e de Manaus a Boa Vista e ao Caribe, e
para a exportação da produção de soja do centrooeste, através dos portos graneleiros de Porto Velho
e ltacoatiara, e da já iniciada produção de soja da região de cerrado do sul de Rondônia, e dos campos
do sul do Amazonas, onde procede-se ao estudo do
zoneamento agroflorestal já definido em Rondônia e
no norte do Mato Grosso para o desenvoMmento
sustentado.
Este quadro, propício ao desenvoMmento ordenado que otimize os investimentos federais efetuados na pavimentação da BR 364, na hidroelétrica
de Samuel e prospecção de gás de Urucum para geração de energia elétrica; na construção do porto
graneleiro de Porto Velho, e na hidrovia do Madeira;
no entanto, carece ainda de um instrumento que organize as ações necessárias à consolidação deste
desenvolvimento.
Contudo, verifiCa-se a interdependência e intercâmbio cultural e econômico entre Porto Velho e o
sul do Amazonas, envolvendo os munic!pios' sob influência da hidrovia do Madeira, onde os campos naturais ensejam a cultura da soja. Lábrea, Humaitá, e
Apuí.
Assim, ciente de que o eixo da BR 364 tem seu
curso próprio na exploração madeireira através de
projetas de manejo sustentado, na agricultura e pecuária, consoante os parâmetros do Planalloro, e
que o Vale do Guaporé encontra sua vocação natural no turismo ecológiço, nesta conjuntura dos investimentos de infra-estrutura já realizados e em curso
para o suprimento de energia elétrica e condições de
transporte, com vista ao desenvoMmento econômico

do vale do Madeira, situa-se a exigência de um programa específico, notadamente porque é a região
mais densamente povoada, e com menos attemativas de emprego em todo o estado.
Neste contexto apresenta-se o presente Projeto de Lei, reunindo em um tratamento diferenciado
do Governo Federal os municípios de Porto Velho
Lábrea, Humattá e Apuí, para um planejamento inte:
grado.
Na realidade, as autoridades públicas municipais e estaduais sentem-se tolhidas para a solução
de problemas que uttrapassam o os respectivos limites geográficos, e os minguados recursos de seus
orçamentos, mesmo porque estes problemas são
acentuados com as demandas geradas pelas expectativas criadas pelos investimentos federais já realizados na região.
Estas razões consubstanciam a criação da Região Integrada do Alto Madeira, e do Programa Especial de Desenvolvimento do Alto Madeira.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998. Senador Emandes Amorim.

LEGISLAÇÃO CITADA

•

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

·······································.............................................
Art. 21. Compete à União:

····················································································

· IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

···············································································

Art. 43. Para efettos administrativos, a União
poderá articular sua ação em-um mesmo complexo
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
§ 1• Lei complementar disporá sobre:
I - as condições para integração de regiões .em
desenvolvimento;
11 - a composição dos organismos regionais
que executarão. na forma da lei, os planos regionais,
Integrantes dos planos nacionais de desenvoMmento econômico e social, aprovados juntamente com
estes.
§ 2" Os incentivos regionais compreenderão,
além de outros, na forma da lei:
I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do
poder público;
11 -juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias ;
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III - isenções, reduções e diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas
ou jurídicas;
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda,
suje~as a secas periódicas.
§ 32 Nas áreas a que se refere o § 22 , IV, a
União incentivará a recuperação de terras áridas e
cooperará com os pequenos e médios proprietários
rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de
fontes de água e de pequena irrigação.
. Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anua·l, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V - limites do te~ório nacional, espaço aéreo
marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de te~ório• ou estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VIl - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensaria Pública da União e
dos temórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da DEilênsoria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII -telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
inst~uições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus.lim~es de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 150, DE 1998
Veda a imposição pelo Poder Executivo, de restrições à movimentação e empenho de dotações constantes da Lei n•
9.598, de 30 de dezembro de 1997, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É vedada a imposição, pelo Poder Executivo, de qualquer restrição à movimentação e ao
empenho das dotações constantes da Lei n• 9.598,
de 30 de dezembro de 1997, destinadas a subprojetos ou subatvidades localizados nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, nas hipóteses de decretação de estado de emergência ou de
calamidade pública.
Art. 22 Não se aplica o disposto no § 22 do art.
26 da Lei n• 9.473, de 22 de julho de 1997 no caso
das transferências de recursos da União, consignadas na Lei n• 9.598, de 1997, para os estados mencionados no artigo precedente, nas hipóteses de decretação de estado de emergência ou de calamidade
pública.
~
Art. 3 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efe~os a partir de 12 de janeiro de 1998.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
Just~icação

A Nação assiste, mais uma vez, ao doloroso
espetáculo da seca que castiga a região Nordeste.
Cabe, portanto, ao Poder Público contribuir de
maneira efetiva para m~igar os ;fe~os da seca, mediante a realização de um conjunto de ações destinadas a gerar emprego e renda, sobretudo aquelas
voltadas para a captação, acumulação e distribuição
de água.
Nesse contexto, o projeto de lei que ora submeto à apreciação do Senado Federal tem dois
objetivos. O primeiro, é a plena execução dos subprojetos e das subatividades constantes do orçamento da União para 1998, localizados nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia, nas hipóteses de decretação de estado de
emergência ou de calamidade pública. Com este
objetivo, o art. 1 da proposição veda imposição,
pelo Poder Executivo, de qualquer restrição à movimentação e ao empenho das dotações consignadas a tais subprojetos e subatividades.

º
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Além disso, diante da escassez de recursos
dos estados e municípios da região Nordeste, agravada pela necessidade da adoção de medidas de
combate aos efeitos da seca pelas autoridades estaduais e municipais, entendo que se faz necessário
excepcionalizar tais estados e municípios da exigência de contrapartida de recursos financeiros para as
transferências a eles consignadas no orçamento da
União para 1998.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998. Senador Elói Portela.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.598 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 (*)
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1998.

RETIFICAÇÃO
LEI N° 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
OF. Nº 129/98-CN
Brasília, 2 de abril de 1998
Exm• Senhor
Ministro Clóvis de Barros Carvalho
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Senhor Ministro,
Encaminho a V. Ex" Mensagem n• 11, de 1998,
do Congresso Nacional, comunicando ao Senhor
Presidente da República ter havido erro material no
autógrafo e, conseqüentemente, na publicação da
Lei n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997, oriunda
do Projeto de Lei nº 25, de 1997, do Congresso Nacional, que "Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1998".
Por oportuno, esclareço a V. Ex" que a retificação decorreu, de solicitação do Relator da matéria,
Deputado Aracely de Paula e foi aprovado pelo Plenário do Congresso Nacional, em sessão realizada
nesta data.
A fundamentação legal para a presente retificação (llegível)"b" do art. 325 do Regimento Interno do
Senado Federal.
'
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Ex[ os protestos de alta estima e distinta consideração_ - Senador Carlos Patrocínio, Primeiro-Secretário, em exercício.

Mensagem n• 11 - CN
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Participo a Vossa Excelência ter sido constatado erro material no autórgado e na publicação da Lei
n• 9.598, de 30 de dezembro de 1997, oriunda do
Projeto de Lei n• 25, de 1997, do Congresso Nacional, que "Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para exercício financeiro de 1998", pelo que
solicito a necessária retificação.

o

Senado Federal, 2 de abril de 1998. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente da Mesa
do Congresso Nacional no exercício da Presidência.
LEI Nº 9.473, DE 22 DE JULHO DE 1997
CAPITULO III
Das Diretrlzes Gerais para a Elaboração
dos Orçamentos da União e suas Alterações
Art. 26. As transferências de recursos da
União, consignadas na lei orçamentária anual, para
estados, Distrito Federal ou municípios, a qualquer
~título, inclusive auxílios financeiros e contribuições,
serão realizadas exclusivamente mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres,
na forma da legislação vigente, ressalvadas aquelas
decorrentes de recursos originários da repartição de
receitas previstas em legislação específica, de repartições de receitas tributárias, de operações de crédito externas e das destinadas a atender a estado de
calamidade pública legalmente reconhecido por ato
ministerial, e dependerão da comprovação por parte
da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que:

§ 2° É obrigatória a contrapartida dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios que poderá ser
atendida através de recursos financeiros ou bens e
serviços economicamente mensuráveis e será estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, tendo
como limite mínimo e máximo:

1- no caso dos municípios:
a) cinco a dez por cento, para municípios com
até 25.000 habitantes;
b) dez a vinte por cento, nos demais municípios localizados nas áreas da Sudene, da Sudam e
no Centro-Oeste;

-----

~-----·
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c) dez a quarenta por cento, para as transferências no âmbito do Sistema Único Je Saúde SUS, excluídos os municípios relacionados nas alíneas anteriores;
d) vinte e quarenta por cento, para os demais.
11 - no caso dos Estados e do Distrito Federal:
a) dez a vinte por cento, se localizados nas
áreas da Sudene e da Sudam e no Centro-Oeste;
b) vinte e quarenta por cento, para os demais.

"(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 151, DE 1998
"Institui o dia nacional de prevenção
e combate à hipertensão arterial, e dá outras providências. •
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o "Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial", a ser comemorado anualmente no dia 26 de abril, com o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico preventivo e o tratamento da doença.
Art. 2º Na semana que antecede ao dia fixado
no artigo anterior, o Ministério da Saúde fica autorizado a desenvolver em todo o território nacional,
campanhas educativas de diagnóstico preventivo da
hipertensão arterial e de doenças cardiovasculares
em geral.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

1), totalizavam R$530.414.996,16 para 1.296.773 internações.
Inúmeros fatores de risco cardiovascular já
foram identificados, desde a década de 50, conforme mostram estudos epidemiológicos. A Hipertensão Arterial não é somente um dos mais importantes como aquele de mais fácil abordagem.
Estima-se que existam no Brasil de 15 a 20 milhões de indivíduos hipertensos acima de 18
anos e que 39% destes estão na faixa etária de
20 a 49 anos. Estima-se ainda que 20% das pessoas que morrem por doenças cardiovasculares
também estejam nesta faixa etária, homens e
mulheres, trabalhadores brasileiros, no ápice de
sua capacidade laborativa.
Nos Estados Unidos da América, conforme
demonstrado pelo National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES 11-111), o aumento na
conscientização, tratamento e controle da hipertensão arterial, levou a uma redução de 60% nas
taxas de óbito por Acidente Vascular Cerebral
(AVC), e de 53% por doença coronariana (lnfarto
do Miocardio e Morte Súbita). Apesar do crescente
avanço destes indicadores o diganóstico e o tratamento da hipertensão permanecem uma preocu·l>ação importante do sistema nacional de saúde
daquele país.
As tabelas seguintes mostram com clareza a
gravidade do quadro no Brasil, no que respeita ao
n• de internações e os gastos associados com
doenças cardiovasculares; que atingiram em 1992
cifra da ordem de meio bilhão de dólares com a internação de cerca de um milhão e trezentos mil
pacientes.
TABELA I

Justificação
As Doenças Cardiovasculares são responsáveis, no flrasil, por aproximadamente 300 mil óbitos
por ano. ó'u seja, 820 óbitos por dia, ou 34 por hora,
ou um evento fatal a cada 2 minutos! Em todo território nacional o maior contingente de óbitos, considerando todas as faixas etárias, é o decorrente das
doenças do aparelho circulatório, que compreendem
um conjunto desigual, com etiologias e manifestações clínicas diversas, cujos principais componentes
são as doenças das artérias coronárias as cerebrovascutares e a insufiCiência cardíaca.
As doenças cardiovasculares constituem as
principais causas de gastos em assistência médica.
Dados levantados em 1991, pelo SUS (Ver Tabela

Número de internações e gastos com
Doenças Cardiovasculares - Brasil - 1991
SUS- (Sistema Único de Saúde)
causada
lntamaçiio

Média de
Penn.Dias

CUsto(U$)

Internações

Doenças car-

1258.261

26.5

342.807.531,92

irurgias cardíacas

C31.920

10,3

104.575.507,52

Valvo/AA[jo-

_..

6.592

4

11.612.284,32

TOIIII

1.296.773

.

--323.78

N"da

diovasculares

Fonta: SIHISUS
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TABELA 11
Morbidade Hospitalar
- Doenças Cardiovasculares Brasil-1992
Número
de
Principais Causas de Morbidade Pacientes
Internados
Hospitalar
pelo SUS
Insuficiência cardíaca

478.501

Hipertensão Arterial

245.581

lnfarto Cerebral

147.731

Anaina de Peito

90.285

to dos recursos para os investimentos na manutenção da saúde e qualidade de vida do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998. Senador Fernando Bezerra.
(Às Comissões de Educação e de Assuntos Sociais, cabendo a esta última decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
· O Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n•
472, de 1998, da Comissão Temporária Especial,
lsquêmicas do coração
29.120
destinada a acompanhar in loco as providências e
11.711
Reumáticas
investigações dos fatos, as circunstâncias e as cau1.234.967
Totol de Padentasl- pelo sus,
sas que provocaram o incêndio que assolou a Reem 1992 com Doenças C&rdievasculares
gião Amazónica e, em especial, o Estado de RoraiFonta: SIHISUS
ma, solicitando a prorrogação do prazo daquela Comissão, até o dia 15 de dezembro de 1998.
TABELA III
A Presidência comunica aos Srs. Senadores
Gastos com Morbidade Hospitalar
'JQUe
os
avulsos da matéria encontram-se em suas
-Doenças Cardiovasculares respectivas bancadas.
Brasil - 1992
Em votação o requerimento.
llrlsll
Gastosemus
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Insuficiência Cerdiaca
155.059.872,53
Aprovado.
46.239.617,55
Reumáticas do Coração
Fica prorrogado o prazo da referida Comissão
43.194.939,36
ISQuêmics do Coração
até
o
dia 15 de dezembro do corrente ano.
Cerdiomiopatia
40.820.947 43
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
37.701.846 70
AnainadePello
-A
Presidência
recebeu, do Banco Nacional de De- Arterial
H"
26.176.078.45
senvolvimento Económico e Social - BNDES, a Car23.132.476.85
lnlarto do Miocárdio
ta n• 441/98, de 5 do corrente, solicitando, nos terTotol de Gastos com Doenças
104.1130.-,91
mos do § 62 do art. 62 da Resolução n• 78, de 1998,
ISQu6mlcu do Conlcão
seja dado tratamento diferenciado às operações de
Fonia: SIHISUS
crédito realizadas pelos Estados e Municípios junto
As estatísticas demonstram as attas cifras dos ao BNDES, à sua subsidiária integral Agência Espegastos com internações. As doenças cardiovascula- cial de Financiamento Industrial - Finame e aos
res estão ceifando a vida das pessoas, atingindo os agentes financeiros de ambos, no âmbito do Progratrabalhadores na sua plena capacidade de trabalho, ma de Modernização das Administrações Tributárias
minando os já escassos recursos destinados à saú- Municipais - PMAT, do Programa de Assistência
Técnica à Parceria Público-Privada em Saneamento
de no País.
Há que investir na prevenção e controle da - PROPAR e do Projeto Multissetoriallntegrado. (Didoença. O diagnóstico precoce das doenças cardio- versos n• 21, de 1998)
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econóvasculares, principalmente o diagnóstico prematuro
da hipertensão arterial virá em benefício da popula- micos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
ção, possibilitando ao País diminuir os gastos com o
combate da doença já instalada e o redirecionamen- - A Presidência recebeu o Ofício n• 2.136/98, na orilnfarto do Miocárdio

41.122

Cerdiomiopatia

29.419

----------------------------·----·----·-·
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gem, de 6 do corrente, do Banco Central do Brasil,
em aditamento aos Ofícios n•s 2.068, 2.070, 2.071,
2.073 e 2.074, de 1998, daquela autarquia, referentes, respectivamente, aos Ofícios n"s S/66, 68 a 71,
de 1998, esclarecendo que o Banco Central levou
em consideração, ao manffestar-se sobre as operações de créd~o. o contido no art. 4° da Resolução n•
78, de 1998.
O expediente, anexado aos processos dos referidos ofícios "S", vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu o Ofício n• S/72, de 1998 (n"
2.154/98, na origem), de 10 do corrente, do Banco
Central do Brasil, encaminhando proposta de contratação de operação de crédito pelo Estado do Rio de
Janeiro no valor total de duzentos e noventa e seis
milhões duzentos e vinte e um mil e setenta reais,
cujos recursos serão destinados ao ressarcimento
de até oitenta por cento das perdas líquidas imputadas ao Estado no exercício fiscal de 1998, decorrentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
- Fundei. Esclarece ainda que, diante da singulari:
dade da situação, aquela autarquia abordou aspectos que poderiam ensejar o não encaminhamento do
pleito ao Senado Federal, em obediência ao inciso I
do art. 24 e ao art. 27 da Resolução n• 78, de 1998,
conforme nota técnica, que anexa.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.709, adotada em 6 de agosto de 1998 e publicada no dia 7
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o trabalho
a tempo parcial, faculta a extensão do benefício do
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT ao
trabalhador dispensado e a~era dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4º e s• do
art. 2º da Resolução n• 1/89-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares
PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PSDB
Sergio Machado
Osmar Dias
Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha
Ep~cio Cafeteira
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

PFL
Inocêncio Oliveira
Álvaro Gaudêncio Neto
José Cartos Aleluia
Abelardo Lupion
PSDB
Antônio Geraldo
José Rocha
Aldir Cabral
OsmirUma
Bloco (PMDBIPRONA)
Wagner Rossi
Geddel Vieira Uma
Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Odelmoleão
Gerson Peres

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
,fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 11-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 12-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 12-8-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 21-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 5-9-98 - prazo no Cqn~resso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Será fe~ a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- A Presidência recebeu a Mensagem n• 217, de
1998 (n• 961/98, na origem), de 10 do corrente, pela
qual o Presidente da República, nos termos do art.
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja
autorizada a contratação de operação de créd~o externo, no valor de dezasseis milhões e quinhentos
mil marcos alemães, de principal, entre a República
Federativa do Brasil e o Kred~ansta~ für Wiederaufbau - KIW, sendo até quinze milhões de marcos alemães, de empréstimo e até um milhão e quinhentos
mil marcos alemães de contribuição financeira nãoreembolsável, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Saneamento Básico do Piauí.
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A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência recebeu a Mensagem n• 218, de
1998 (n• 963/98, na origem), de 10 do corrente, pela
qual o Presidente da República, nos termos das Resoluções n•s 96, de 1989, e 17, de 1992, ambas do
Senado Federal, solicita seja autorizada a elevação
temporária do limite de endividamento da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- ·sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo ·sr. 1•
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
Sr. Presidente do Congresso Nacional.
Indico em substituição à designação desta presidência, os senadores do PSDB que comporão a
comissão especial mista destinada a apreciar a seguinte medida ·provisória:
MP N• 1.673-29
Publicação DOU: 30-7-98
Assunto: Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Titular: Lúdio Coelho
Suplente: Lúcio Alcântara
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional.
Indico em substituição à designação desta presidência, os senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
MP N• 1.689-02

Publicação DOU: 3Q-7-9õ

Assunto: Attera a Lei n• 9.649, de 27 de maio
de 1998 que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá .outras
providências.
Titular: Pedro Piva
Suplente: Lúcio Alcântara
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.
.
Sr. Presidente do Congresso Nacional.
Indico em substituição à designação desta presidência, os senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
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MP Nº 1.690-02

Publicação DOU: 30-7-98

Assunto: Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, de que trata a Lei n• 9.478, de 6 de agosto
de 1997, estabelece sanções administrativas e dá
outras providências.
Titular: Pedro Piva
Suplente: Carlos Wilson
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional.
Indico em substituição à designação desta presidência, os senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
Publicação DOU: 30-7-98
MP Nº1.691-02
Assunto: Dispõe sobre a adoção de medidas
relacionadas com o Sistema Financeiro da Habitação - SFH, attera as Leis n• 4.830, de 21 de agosto
de 1964, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.692, de
28 de julho de 1993, e dá outras providências.
Titular: Jefferson Péres
Suplente: Beni Veras
'>
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sér'gio Machado, Líder do PSDB.
Sr. !-'residente do Congresso Nacional,
Indico em substituição à designação desta presidência, os senadores do PSDB que comporão a
comissão especial mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
MP N2 1.694-8
Publicação DOU: 31-7-98
Assunto: Dá nova redação ao art. 12 da Lei
n• 9.530, de 1()..12-97.
Titular: Carlos Wilson
Suplente: Pedro Piva
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à designação desta
presidência, os senadores do PSDB que comporão
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte medida provisória:
Publicação DOU: 31-7-98
MP Nº1.703-15
Assunto: Attera a redação dos arts. 2º, 6 2 , 7º,
11 e 12 da Lei n• 8.629, de 25-2-93, acresce dispositivo à Lei rf' 8.437, de 3o-6-92, e dá outras providências.
Titular: Osmar Dias
Suplente: Artur da T ávola

---------------- ----------..--·---·- ---- ---
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Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico em subst~uição à designação desta Presidência, os senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP N2 1.705-1
Publicação DOU: 31-7-98

Agosto de 1998

MP N•1.708-D1
Publicação DOU: 31-7-98
Assunto: Estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punrtiva pela Administração Pública
Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
Titular: Jefferson Péres
Suplente: Carlos Wilson
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio Machado- Líder do PSDB.

Assunto: Dá nova redação ao art. 57 da Lei
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
n• 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe so- - Serão fe~as as subsmuições solic~adas.
bre o regime jurídico peculiar aos funcionários poliO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
ciais civis da União e do Distrito Federal, e dá outras
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
providências.
Passa-se à
Titular: Osmar Dias
Suplente: Lúdio Coelho.
ORDEM DO DIA
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sér- Item 1:
gio Machado, Líder do PSDB.
PROPOSTA DE EMENDA À
Sr. Presidente do Congresso Nacional
CONSTITUIÇÃO N2 15, DE 1998
Indico em subst~uição à designação desta ,
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
presidência, os senadores do PSDB que comporão
do art. 358 do Regimento Interno)
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar seProposta de Emenda à Constituição n•
guinte medida provisória:
15, de 1998, tendo como primeiro signatário
MP N 2 : 1706..01
Publicação DOU: 31-7-98
o Senador Esperidião Amin, que altera o inAssunto: Dispõe sobre a renegociação de díviciso Vil do art. 29 da Consmuição Federal
das no ãmb~o do Programa de Credito Educativo, e,
(total da despesa com o funcionamento do
determina outras providências.
•
Poder Legislativo municipal).
Titular: Lúcio Alcântara
(Parecer a ser proferido em Plenário,
Relator:
Senador Jefferson Peres)
Suplente: José lgnácio Ferreira
Nos termos do art. 358, §1 2 do Regimento lnBrasília. 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio
temo, concedo a palavra ao nobre Senador JefferMachado- Líder do PSDB.
son Péres, Relator designado pela Comissão de
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Constituição, Justiça e Cidadania, para dar parecer
.,. ;..
Indico em substituição à designação desta, sobre a matéria.
presidência, os senadores do PSDB que comporão
PARECER N• 473, DE 1998
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
(De Plenário)
seguinte medida provisória:
Em substituição à Comissão de
Publicação DOU: 31-7-98
MP N2 1.707-D1
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
Assunto: Dispõe sobre critérios especiais para
alienação de imóveis de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e dá outras providências.
TitUlar: José Roberto Arruda
Suplente: Artur da Távora
Brasília, 11 de agosto de 1998. - Senador Sérgio
Machado- Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico em subst~uiçãb à designação desta presidência, os senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:

-

a Proposta de Emenda à Constituição nº 15,
de 1998, que "Altera o inciso VIl do art. 29
da Constituição Federal".
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, a Proposta de Emenda Constitucional n•
15, de iniciativa do ilustre Senador Esperidião Amin,
pretende, no seu art. 12 , dar nova redação para o inciso Vil do art. 29 da Constituição, com o objetivo de
estatuir limites para a despesa com o funcionamento
do Poder Legislativo municipal.
Esses limites devem corresponder a percentual
da receita tributária própria do município somada às

--------------
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transferências que lhe cabem em razão do sistema
constitucional de repartição das receitas tributárias.
Alêm disso, a proposição sob exame fixa escala em que se estabelece relação inversamente proporcional entre a população municipal e o percentual
da receita que pode ser gasto com o funcionamento
do Poder Legislativo local.
Por outro lado, o art. 2° da proposta de emenda
à Constituição em pauta estabelece que o descumprimento do estabelecido no art. 1º implica crime de
responsabilidade.
Da mesma forma, o seu art. 32 dispõe que
igualmente implica crime de responsabilidade o descumprimento pela União, pelos estados, pelos muniCÍpios e pelo Distrito Federal, do disposto no art. 212
da Constituição Federal, no que se refere aos percentuais mínimos de receitas provenientes de impostos que devem ser aplicados na manutenção e
no desenvolvimento do ensino.
Na sua justificação, o Senador Esperidião Amin
argumenta que nem o texto original da Const~uição
nem a mudança feita pela Emenda Const~ucional n•
1, de 1992, lógraram limitar os gastos das cãmaras
municipais com a remuneração dos respectivos vereadores, que, por vezes, atingem cffras absolutamente inaceitáveis.
Por isso, pretende-se estahelecer novas regras
com o fim de impor lim~es a esses gastos.
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Cabe a esta Comissão de Construição, Justiça e
Cidadania opinar sobre a matéria, consoante o previsto no art. 356 do Regimento Interno desta Casa
É o relatório.

Voto
Sr. Presidente, permito-me resumir o parecer,
que já foi distribuído a todos os presentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães)
- Já foi distribuído. V. Ex" tem razão em proferir só a
oonclusão.
O SR- JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) - O
parecer conclui, Sr. Presidente, pela apresentação
de um subst~u1ivo e estabelece três percentuais inversamente proporcionais à população do município.
O subst~u1ivo, anexo ao parecer, foca o percentual de 8% para municípios com população de até
100 mil haMantes; 7% para aqueles com população
superior a 100 mil e inferior a um milhão de habentes e 6% para aqueles com população igual ou superior a um milhão de hab~antes e mantém os dispositivos que consideram crime de responsabilidade o
seu descumprimento, inclusive aquele da Const~ui
ção que fixa um percentual para o ensino.
É o parecer, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

I-RELATÓRIO
A Proposta de Emenda à Constituição- PEC n° 15, de 1998, da
iniciativa do ilustre Senador ESPERIDIÃO AMIN, pretende, no seu art. 1°, dar
nova redação para o inciso VII do art. 29 da Constituição Federal, com o
objetivo de estatuir limites para a despesa com o funcionamento do Poder
Legislativo Municipal.
Esses limites devem corresponder a percentual da receita tributária
própria do Município somada às transferências que lhe cabem em razão do
sistema constitucional de repartição das receitas tributárias.
Outrossim, a proposição sob exame fixa escala em que se
estabelece relação inversamente proporcional entre a população municipal e o
percentual da receita que pode ser gasto com o funcionamento do Poder
Legislativo local.

_________________ __
,

-----------·-···
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Por outro lado, o art. 2° da proposta de emenda à Constituiçao em
pauta estatui que o descumprimento do estabelecido no art. I 0 implica crime de
responsabilidade.
Da mesma forma, o seu art. 3° estabelece que igualmente implica
crime de responsabilidade o descumprimento, pela União, pelos Estados, pelos
Municípios e pelo Distrito Federal, do disposto no art. 212 da Constituição
Federal, no que se refere aos percentuais mínimos de receitas- provenientes de
impostos que devem· ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do
ensino.
Na Justificação correspondente, o ilustre Parlamentar que teve a
iniciativa de apresentar a proposição, Senador ESPERIDIÃO AMIN,
argumenta que nem o texto original da Constitiíição, nem a mudança feita pela
Emenda Constitucional n° 1, de 1992, lograram limitar, os gastos das Câmaras
Municipais com a remuneração dos respectivos Vereadores, que, ·por vezes,
atinge cifras absolutamente inaceitáveis.
Por isso, pretende-se estabelecer novas regras com o fim de impor
limites a esses gastos.
Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania opinar
sobre a matéria, consoante previsto no art. 356 do Regimento Interno da Casa.

É o relatório.
II- VOTO
Inicialmente devemos anotar que a proposta de emenda à
Constituição sob exame preenche os requisitos de admissibilidade constantes
do art. 60 da Lei Maior. Com efeito, a proposição cumpre o requisito referente
ao apoiamento (art. 60, I), não tende a abolir matéria garantida pelas cláusulas
pétreas (art. 60, § 4°), não contém assunto rejeitado ou prejudicado na presente
sessão legislativa (art. 60, § 5°), cabendo acrescentar, também, que não
estamos sob impedimento circunstancial ao poder de emenda (art. 60, § 1°).
Quanto ao mérito, parece-nos louvável a iniciativa, uma vez que a
necessidade de limitar os gastos das Câmaras Municipais vem sendo objeto de
debates nesta Casa há algum tempo, tendo, inclusive, conforme veremos
abaixo, inspirado a primeira emenda à Constituição, de 5 de outubro de 1988,
por iniciativa do saudoso Senador NELSON CARNEIRO.

---.

---------~-
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Nesse contexto, impõe-se aqui fazer breve histórico sobre como a
matéria em pauta vem sendo tratada na Constituição Federal, uma vez que já
foi objeto de duas Emendas Constitucionais: a Emenda no I, de 1992 (acima
referida) e a Emenda n° 19, de 1998.
Originalmente, a Constituição estabelecia, com relação a despesas
com as Câmaras de Vereadores, apenas o que estava posto no inciso V do seu
art. 29, segundo o qual as remunerações do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores seriam fixadas pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a
subseqüente, não po'dendo nenhuma remuneração municipal ser superior à do
Prefeito (art. 37, XI, da CF).
Posteriormente foi aprovada a Emenda Constitucional n. 0 I, de
1992, que acrescentou os seguintes incisos VI e VII ao art. 29 (sendo
renumerados os demais):
"Art•

.......................................................................................
................................................

29.

~····-········-·······-···-······-········-···-···-··

VI - a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no
máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida, em
espécie, para os Deputados Estaduais, ressalvado o que diip6e o
art. 37, XI;
. .
VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores
não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da
receita do município;"

Assim, pelo inciso VI (cuja redação foi alterada pela Emenda
Constitucional no 19/98, conforme veremos abaixo) ficou estabelecido que a
remuneração dos Vereadores corresponderia a, no máximo, setenta e cinco por
cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados Estaduais, ou ao
valor da remuneração do Prefeito do Município respectivo.
Ademais, pelo inciso VII, ficou estatuído que o total da despesa
com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
cinco por cento da receita municipal.
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Infelizmente os objetivos da . :erida Emenda não foram
alcançados. o que suscitou a sua. mo di ficaçào na Emenda constitucional da
Reforma Administrativa.

Essa Reforma, que acaba de ,;er promulgada (Emenda
Constitucional no 19, de 1998) e já está em vigor desde o dia 5 de junho do
corrente ano, deu a seguinte redação ao inciso VI do an. 29. da Lei Maior,
acima referido:
~"Art.

......................................................................................

29 •

..................................................................................................................
VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, na razão de, no máximo. setenta e cinco por
cento daquele estabelecido, cm espécie. para os Deputados
Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39. § 4". 57,§ 7", ISO,
11, 153. III e 153, § 2", 1:"

Como se vê, por essa nova redaçào a remuneração dos Vereadores
passará a ser fixada por lei formal e não mais por ato legislativo da
competência exclusiva da Câmara Municipal, o que implica a panicipação do
Prefeito Municipal. que poderá sancionar ou vetar a matéria. Cremos que o
objetivo foi ampliar o controle sobre os gastos com a remuneração dos edis,
uma vez que. pelo menos em tese, os Prefeitos têm interesse em limitar esses
gastos.
Além disso, pela remissão ao art. 39, § 4° (parágrafo acrescentado
pela Reforma em pauta), fica estabelecido que a remuneração de Vereador se
fará exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art.
37, incisos X e XI e o disposto no art. 57, § 7°.
Pelo inciso X se aplica à remuneração dos Vereadores a revisão
geral anual da remuneração dos servidores públicos e pelo inciso XI se
estabelece que o subsídio de qualquer dos agentes públicos, percebido
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
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natureza, não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, percebido pelos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Assim, sem dúvida, fica patente que um dos objetivos da Emenda
Constitucional da Reforma Administrativa é limitar as remunerações da
Administração Pública, inclusive as dos agentes públicos - entre esses os
Vereadores - criando subsídio único para a sua remuneração e vedando a
adoção de outras espécies remuneratórias.
E é nesse contexto que se integra a proposta de emenda à
Constituição sob exame que, consoante dito acima, pretende fixar teto para os
gastos com o Poàet ·Legislativo municipal. Esse teto deve corresponder a
percentual da receita tributária própria do Município (impostos da competência
Municipal mais taxas e contribuições de melhoria - art. 145 ele art. 156 da
CF) somado às transferências que lhe cabem em razão do sistema
constitucional de repartição das receitas tributárias (arts. 153, § 5°, 158 e 159),
conforme se segue:
a) transferência da parcela referente ao produto da arrecadação do
imposto sobre operações financeiras incidente sobre o ouro definido como
ativo financeiro e originado no Município (art. 153, § 5~ da CF);
b) transferência referente à parcela do produto da arrecadação do

imposto de renda, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos, a qualquer
título, pelo Município, suas autarquias e fundações (art. 158. 1. da CF);
c) transferência referente a cinqüenta por cento do produto da

arrecadação d::> imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos
imóveis~ ituados no Município (art. 158. 11. da CF);
transferência referente a cinqüenta por cento do produto da
arrecada< ão do imposto sobre a propriedade de veículos automotores
licenciad )S no território do Município (art. 158, III. da CF);
a)

transferência referente a parcela do produto da arrecadação do
imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestaçõ• s de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunic tção (art. 158. 1V e parágrafo único, da CF);
e)

---·
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j.l transferência ao Município de parcela referente ao produto da
arrecada<:ão do imposto sobre produtos industrializados (art. 159, § 3~ ele arts.
159, II, é 158 parágrafo único, da CF);
g) t<?.nsferê'lcia da parcela que cabe ao Município, referente ao
produto io Fundo de Participação dos Municípios (art. 159. !. 'b ·. ele com §
I~ da CF).

Dessa forma, em vez de falar em receita do mumc1p1o, como
hoje est< posw no inciso VII do art. 29 da Lei Maior, a PEC em tela fala em
somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos
153, § 5 •, 158 e 159, efetivamente auferido no exercício financeiro, ou seja,
procura especificar as fontes das receitas a serem gastas com o Poder
Legislat vo rr:unicipal.
Tal especificação parece-nos adequada uma vez que, atualmente,
muitas·( 'âmaras de Vereadores têm incluído até mesmo recursos provenientes
de conv< :nios ou de operações de crédito, na parcela da receita municipal usada
como tase de cálculo para a despesa máxima com a remuneração de
vereado es, c que nos parece absolutamente irrazoável.
Por outro lado, a proposição sob exame fixa escala em que
estabele :e relação inversamente proporcional entre a população municipal e o
percentual da receita que pode ser gasto com o funcionamento do Poder
Legislativo local.
Essa esci\la ni de oito por cento, para os municípios com
população inferior a dez mil habitantes, até três por cento, para aqueles com
população igual ou superior a um milhão de habitantes.
Portanto, quanto maior a população, menor o percentual que o
Poder Legislativo pode gastar com suas despesas . Inversamente, quanto menor
a população, maior o percentual. Como os Municípios de menor população têm
menor receita, essa relação inversamente proporcional se justifica em razão de
que, tendencialmente, quanto maior a receita em valores absolutos, em tese
menor será o percentual dessa receita necessário para fazer frente a uma
despesa específica e vice-versa.
De outra parte, cabe anotar que, independentemente. do tamanho
do Município, é certo que há um piso mínimo de despesas a serem supridas.
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Note-se, ainda, que os percentuais que se pretende fixar devem
cobrir todas as despesas com o Poder Legislativo e não apenas as despesas com
a remuneração dos Vereadores, como hoJe const do inciso VII do an. 27 do
Estatuto Supremo.
Vale lembrar, também, que entidades nacionais representativas
dos Vereadores vêm discutindo a proposta de emenda à Constituição em tela e
têm argumentado que os percentuais nela fixados para gastos com o Poder
Legislativo são insuficientes, especialmente no que se refere aos Municípios
com maior população.
Ademais, segundo entendemos, a Constituição deve, na medida do
possível, trazer parâmetros gerais, evitando pormenorizar excessivamente.
Dessa forma, estamos propondo modificação do an. Io da
propos1çao, para reduzir a escala de percentuais de receita que pode ser
despendida com o Poder Legislativo municipal, vis-à-vis com a respectiva
população, de seis faixas, como consta da proposição, para três faixas, da
seguinte forma: a) oito por cento, para Municípios com população até cem mil
habitantes; b) sete por cento para aqueles municípios com população superior a
cem mil e inferior a um milhão de habitantes; c) seis por cento para aqueles
municípios com população igual ou superior a um milhão de habitantes.
Para chegarmos a tais quantitativos, utilizamos demonstrativo da
Secretaria do Tesouro Nacional, que contém os montantes dos percentuais da
recelta tributária e das transferências previstas nos anigos 153, § 5°, 158 e 159,
da Constituição Federal, recebidos por diversos Municípios de diferentes
Estados, bem como os valores que, proporcionalmente a tais montantes, foram
gastos por esses Municípios no funcionamento de suas Câmaras Municipais.
Além disso, as entidades representativas dos Vereadores
argumentam que, por vezes, o Poder Executivo não observa os prazos legais
referentes ao repasse de recursos para o Poder Legislativo, o que acarreta
problemas para as Casas legislativas municipais.
Como medida destinada a fazer com que o Poder Executivo
municipal cumpra esses prazos, estamos propondo, conforme sugestão de
entidades representativas de Vereadores, que a inobservância, pelo Prefeito,
dos prazos acima aludidos configure crime de responsabilidade contra o livre

----·-..
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exercício do Poder Legislativo, desde que comprovada a culpa do Chefe do
Executivo Municipal.
Por outro lado, o art, 2° da proposta de emenda à C o :: :ituiçã ' em
pauta estatui que o descumprimento dos percentuais máximos de gastos
fixados no art I o implica crime de responsabilidade,
Da mesma forma, o seu art, 3° estabelece que igualmente implica
crime de responsabilidade o descumprimento, pela União, pelos Estados, pelos
Municípios e pelo Distrito Federal, do disposto no art, 212 da Constituição
Federal, no que se refere aos percentuais mínimo~ de receitas provenientes de
impostos que devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do
ensmo,
Tal previsão nos parece adequada, porquanto o descumprimento
de norma constitucional de tal importância exige sanção,
Não obstante, devemos registrar que, em qualquer caso, para que
seja configurado crime de responsabilidade, obviamente há que se demonstrar
um nexo de causalidade entre o ato omissivo ou comissivo da autoridade
responsável e a não-observância do preceito em questão,
Como conclusão, ante o exposto votamos pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 15, de 1998, na forma do seguinte
Substitutivo:

EMENDA N°1-PLEN À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 15
(SUBSTITUTIVO), DE 1998

Altera o inciso Vll do art.
Constituição Federal e dá
providências.

29 da
outras

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a S«êguinte Emenda à
Constituição:
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Art. t• O inciso VII do art. 29 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.

29.

.......................................................................................
..................................................................................................................

VII - o total da despesa com o funcionamento do Poder
Legislativo municipal, incluída a remuneração dos Vereadores, não
poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório
diJ receita tributária e das transferências previstas nos arts. 153, § 5•,
158 e 159, efetivamente auferido no exercício financeiro: (NR)
a) oito por cento para municípios com população de até cem
mü habitantes; (NR)
b) sete por cento para aqueles com população superior a cem
mü e inferior a um milhão de habitantes; (NR)
c) seis por cento para aqueles com população igual ou
superior a um milhão de habitantes." (NR)

Art. 2• Incluam-se os seguintes parágrafos no art. 29 da
Constituição Federal:
"Art:

29.

···----·-····--·-··--····-··········--·······················..········
.. .............................·-·········--·········-···············································

_

§ 1"-A O descumprimento do disposto no inciso VII implica
crime de responsabilidade diJ autoridade responsáveL

§ 1"-B A inobserváncia, pel9 Poder Executivo, dos prazos
legais para o repasse dos recursos orçamentários destinados ao
Poder Legislativo implica crime de responsabilidade da autoridade
responsáveL "

Art. 3" Inclua-se no art. 212 da Constituição Federal o seguinte

--------·------·--------
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212.

·-·····-··········--·············-···-···-····-···················-·······
•••••••••.a••••••••n• ..••••••·

... ••n••••• •••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••

§ 5"-A. O descumprimento deste artigo implica crime de
da autoridade responsáveL "

respon~abilidade

Art. 4" Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.

EMENDA N2 01-PLEN (SUBSTITUTIVO) À PEC N!! 15198
("Altera o inciso VI/ do art. 29 da Constituição Federal
e dá outras providências)

....--/

1. Sen. Jefferson Peres

.,

5.

4'""< "? /! - -

(Relator)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- O parecer é favorável à matéria, nos termos da
emenda nº 1, de Plenário (substitutiva) que oferece.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
sua discussão.
Transcorre hoje o primeiro dia de discussão.
Discussão, em conjunto, da proposta e do
substitutivo, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 1996
(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 38, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Cãmara nº 55, de 1996 (nº
4.004/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que toma obrigatória a· inclusão do ensino da língua espanhola nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1 e 2º graus, tendo
Parecer sob nº 122, de 1998, da Comissão de Educação, Relator: Senador José
Fogaça, favorável, nos termos da Emenda
n• 1-CE (substijutivo), que apresenta, e pela
prejudicialidade da matéria que tramita em
conjunto.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Nos termos do Regimento, passa-se à discussão dos projetas que tramitam em conjunto, do substijutivo, das emendas apresentadas ao Projeto de
Lei do Senado n• 38195, em turno único.
Em discussão.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS)
-Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- V. Ex' tem a palavra.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/PDT RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos diante
do Projeto de Lei n' 55/96 e do Projeto de Lei n'
38195, ijens nºs 2 e 3, respectivamente, da pauta
desta tarde, que tramitam em conjunto. Queremos
salientar a importância do tema dos dois projetas.
Hoje o Mercosul é fundamental para a América
Latina e, em especial, para o Brasil e para os países
que fazem parte desse bloco. É grande a importãncia do Mercosul, que se vem consolidando como
urna unidade comercial, política, cultural e educacional incontestável. Embora seja fato o fortalecimento
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do Mercosul, acredito que o domínio de uma língua
comum possa contribuir para uma maior compreensão e amadurecimento das relações entre os países,
com evidentes vantagens para tódos.
Gostaríamos de retomar, rapidamente, a origem e os caminhos desses projetas. Um dos projetas é de autoria do então Presidente da República.
Itamar Franco. Encaminhado em 6 de julho de 1993
ao Congresso Nacional, esse projeto instituía a língua espanhola nos currículos plenos de estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus, prevendo a implantação dessa lei um ano após a sua aprovação.
Em 1995, o Senador Pedro Simon, tomando
uma iniciativa também muijo importante, apresentou
um projeto de lei que instijuía. a partir da 5' série do 1
grau e no 2' grau, nos Estados fronteiriços com os paises do Mercosul, o ensino da língua espanhola.
Analisando o projeto do Senador Pedro Simon,
decidimos apresentar uma emenda com o objetivo
de ampliar a sua proposta. Sugerimos que todos os
Estados brasileiros que fizessem fronteira com os
países da América do Sul incluíssem em seus currículos escolares o ensino da língua espanhola a partir da 5' série do 1• grau até o fim do 2º grau. Em um
parágrafo único, foi estabelecido que os Estados
brasileiros não fronteiriços que desejassem instituir o
ensino da língua espanhola também estavam autorizados a fazê-lo.
O parecer do relator, Senador Fogaça, é favorável à redação do projeto anterior, o de 1993, do
então Presidente da República, com uma alteração.
Sua Excelência estabelece que o ensino do espanhol comece somente a partir do 2• grau. Estabelecíamos esse ensino da 5" série em diante e Itamar
Franco a partir do 1• grau. Agora, o Senador José
Fogaça sugere a implantação gradativa desse ensino, com o prazo de cinco anos, e só no 2• grau.
Considero tímida a proposta apresentada pelo Senador José Fogaça, porque S. Ex' restringe o ensino
do espanhol somente ao ensino médio.

º

Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço essa
ressalva porque temos uma experiência na região da
fronteira com o Uruguai, de onde sou oriunda, que
nos leva a pensar de outro modo. Li., as crianças,
desde a pré-escola, nas escolas municipais, estão
aprendendo a língua espanhola com muito sucesso,
com muito êxito - tal fato vem, inclusive, proporcionando aos estudantes uma oportunidade a mais de
emprego. Até mesmo quando saem da fronteira, que
hoje vive um momento de estagnação do ponto de
vista económico e de geração de emprego, eles conseguem emprego com muito mais facilidade em ou-
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Iras cidades do Brasil, porque aprenderam a língua
espanhola, dominam o câmbio e a conversação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos dizer que, lamentavelmente, a a~eração proposta pelo
Senador José Fogaça não deve ser acolhida. Em
sua justificativa, S. Ex' argumenta que no Brasil não
existem professores capacitados para ministrar o ensino do espanhol. Queremos contra-argumentar dizeildo que já existe uma meta acordada entre os
países que formam o Mercosul no sentido de adotarem as duas línguas, o português e o espanhol, no
âmbtto dos seus sistemas educacionais.
No Brasil já existe uma estrutura que favorece
a niedida: 14 universidades federais e 6 estaduais
ministram cursos de graduação em espanhol. Adisciplina Espanhol Instrumental consta do ·currículo de
17 universidades federais e de 7 estaduais. Da rede
privada, 4 possuem o curso de graduação em espanhol.
Há fortes indicadores favoráveis à iniciativa governamental no· sentido de cumprir o acordo fetto
com os países do Mercosul e promover o ensino da
llngua espanhola. O espanhol é uma língua mais
acessível em razão do a~o grau de semelhança com
a nossa língua portuguesa. Um outro indicador que
nos leva a apoiar a idéia da generalização da medida em todo o ensino de 1• e 2" graus é um dado oferecido pelo IBGE sobre a realidade do trabalhador
brasileiro: ele tem em média quatro anos de estudos,
quatro anos de educação básica. Umttar ao ensino
médio o ensino do espal'!hol exclui a grande maioria
da população jovem, pois hoje mais de 70% dos jovens que deveriam estar no ensino médio estão fora
de qualquer a~emativa de ensino.
Sr. Presidente, Srs. Senàáores, a Comissão do
Mercosul, formada por deputados e senadores, ·deu
perecer favorável à nossa proposta de que o ensino
da llngua espanhola deva começar na 5' série do 1°
grau. Regimentalmente, nosso parecer não tem o
peso do parecer do Senador José Fogaça, mas queremos fazer este alerta, este apelo aos Srs. Senadoras.
Na votação de segundo turno - consu~o a
Mesa se realmente haverá essa votação-, gostariamos de reapresentar a nossa emenda, ampliando,
assim, a oportunidade de ensino da llngua espanhosérie, diante da imla para estudantes a partir da
portância que consideramos ter esse assunto.
Cumprimentamos o Senador Pedro Simon e o
Senador José Fogaça e queremos dizer-lhes que
p!eCisamos ampliar a idéia para incluirmos a 51 série
e o Brasil inteiro, conforme tfnhamos apresentado e,
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inclusive, com o apoio e a aprovação da Comissão
do Mercosul.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Senadora Emília Fernandes, informo a V. Ex" que
haverá um turno suplementar; conseqüentemente, é
como se houvesse um segundo turno.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT RS) - Exatamente. Na verdade, trata-se do turno suplementar, sim, o que queremos, até porque sabenios que se vai decidir muttas questões no segundo
turno. Portanto, é a respetto do turno suplementar,
sim, que perguntei a V. Ex' e agradeço o seu escla·
recimento.
Dessa forma, estaremos apresentando a
emenda naquela ocasião, e já alertamos os Srs. Senadores sobre a importância de anteciparmos o ensino de língua espanhola a partir da 51 série, quando
os nossos jovens estudantes já têm condições de
iniciar a sua aprendizagem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, o projeto ora em discussão
teve uma abordagem corajosa e bastante enfática
da Senadora Emília Fernandes. Gostaria de abordar
a questão en passant pelo lado abordado por S.
Ex", mas localizando outros ângulos.
Da iniciativa do Senador Pedro Simon - e, ao
mesmo tempo, da iniciativa do Poder' Executivo de
criar estudos da llngua espanhola exclusivamente
nos paises limítrofes do Mercosul - se avençou, se
evoluiu para a idéia do retomo do ensino da llngua
espanhola no 2o Grau. Temos, então, aqui, já um divisor de águas: a Senadora defende a idéia de que
ele venha desde antes do 2" Grau; o Senador José
Fogaça, Relator da matéria, defende a idéia de que
ele venha, exclusivamente, no 2" Grau, o que equivaleria a cerca de três anos de estudo.
Quando se discutiu essa matéria na Comissão
de Educação, embora de modo não conclusivo, fiCOu
patente a necessidade de uma compreensão nova
do ensino de espanhol no Brasil. Em primeiro lugar,
se hoje o Mercosul é urna entidade que avança, por
outro lado, as relações do Brasil com os demais paises da América, nas suàs fronteiras, principalmente,
têm hoje uma natureza próxima da do Mercosul, embora não configurada como um bloco de negociação.
Portanto, há um certo caráter restmivo em fazer com
que um projeto de· iniciativa tão qualificada como
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esse fique, exclusivamente, em tomo dos países ligados ao Mercosul.
O nosso comércio, as no~sas relações cutturais, as nossas relações mais variadas do Brasil, por
exemplo, com a América Amazónica não são de natureza inferior as do Mercosul. Elas têm a mesma
natureza, sobretudo, aqui, na Região Oeste, ao norte. Porém, a meu juízo, ainda aí não tem propriamente guarida o projeto, mas sim no sentido do retomo do idioma espanhol ao curriculo regular do
Brasil.
Explico as razões no tempo que me cabe.
Em primeiro lugar, esse ensino já existiu no
Brasil; em existindo, ele reforçou algo que está além
do domínio do idioma como uma prática utilitária de
comércio ou de negócio. Ele trouxe ao pensamento
brasileiro as raizes latinas mais profundas. A formação dos brasileiros de antiga geração era predominantemente francesa, com toda característica de
uma formação de humanidades. O espanhol entrou
num segundo momento, complementando essa formação. Posterior à Segunda Guerra Mundial e aos
anos da Guerra Fria, com a expansão do comércio
norte-americano, do idioma norte-americano, com a
falência de tentativas heróicas como a do esperanto,
o idioma norte-americano passou a ser o único modelo internacional de idioma fora do nosso idioma
pátrio. Nesse período, exatamente, desaparece do
currículo o latim, diminui a carga do francês e desaparece completamente o espanhol.
Ora, os Dossos fundamentos latinos são muito
profundos para que fiquemos exclusivamente cingidos aos limites do idioma português. É também um
juízo errado, feito habitualmente, o de que os nossos
idiomas, porque têm palavras àe som parecidos são
semelhantes, não são, são extremamente dHerentes.
Nada mais ridículo do que um brasileiro falar um portunhol fora do Brasil. Ele supõe que falando português com acento espanhol, encerrando as palavra
com "on• está a falar espanhol, quando a sintaxe espanhola é dHerente, a semântica é diversa e o vocabulário é completamente antagónico.
Recordo, certa vez, num elevador, uma ilustre
patrícia nossa, ao meu tempo de exmo, tomara um
susto inteiramente desnecessário, porque uma senhora correu até o ascensorista e pediu para ele esperar um momento que ela já ia entrar. Apenas
como um momento em castelhano é um rato a nossa querida companheira brasileira supôs que havia
um rato dentro do elevador, o que fez imediatamente
em berros, para espanto de todos os presentes, até
que lhe fosse éxplicado que rato propriamente não
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era aquele asqueroso, porém brio ;o animalzinho, ''·
sim, "um momento•. E há episódio ' e mais episódios
do portunhol a nos arranhar.
Nós, na Comissão de Educação, recebemos
permanentemente sugestões para a entrada de matéria em currículo. Do que eu me 13COrdo, assim, rapidamente: ensino de trânsito, ens no de questões ligadas ao meio ambiente, ensino os mais variados
de primeiros-socorros, e assim po · diante, numa sucessão de boas intenções, mas absolutamente impossíveis de serem abarcadas pelo currículo, que já
é extenso e dHícil de ser cumpridc , inclusive com as
matérias que tem e com todas as imitações da educação brasileira.
Nós que habitualmente dam >S parecer contrário à entrada dessas matérias err curriculo pela inchação desnecessária que ocasic naria, no caso do
espanhol acreditamos ser útil. Em primeiro lugar, t<!mos, hoje, no idioma espanhol, un 18. literatura e uma
carga de publicações de livros técrricos em quantidade muito superior a que é editad 1 no Brasil, assim
como também toda a linguagen de computação,
que hoje está aí a revolucionar c mundo com CDRom e outras aquisições importa 1tes. O ensino ce
espanhol, então, já deixa de S• " exctusivameni e
como era o ensino das granaes id• ,;as do pensamento latino, através da Península lb< ·rica, corno era r o
meu tempo. Deixa de ser o ensino propriamente utiiitário para que nós mercadejemos cada vez melhor,
no Mercosul e passa a ser isso tudo e mais um en~•i
no de extrema necessidade para a juventude b~i
leira.
Por essa razão, concito à Casa a que vote o
substitutivo do nobre Senador Jc sé Fogaça. Deixo
em aberta, para deliberação, a ~ ugestão da nobre
Senadora Emilia Fernandes no s mtido de uma extensão maior da carga horária d•J ensino de espanhol, abarcando, inclusive, as primeiras cinco séries,
o que daria muito mais do que trí·s anos de ensino.
A mim me parece que, nada obS1 ante, três anos de
ensino são suficientes se o er sino, nesses três
anos, for bem ministrado, razão pela qual cumprimento o nobre Senador José Fog •ça pela qualidade
de seu parecer, enfatizo junto à Casa que vote o
substitutivo e saúdo os autores la iniciativa. Tudo
começou com o projeto do Sern dor Pedro Simon,
como sempre oportuno e anteciputório, e uma mensagem que, não sei se.ao mesmo tempo ou um pouco depois, veio do Poder Executi• ·o, hoje tramitando
toda essa matéria em comum.
Era o que tinha a dizer. Agntdeço aos Srs. Senadores e a V. Ex1 a atenção.
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O ~R. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, neste momento em que debatemos
a inclusão, no currículo obrigatório das escolas brasileiras de t• e 2• graus, da Língua Espanhola, gostaria de alertar a Casa para o fato de que, não faz
muito tempo, aprovamos, depois de longa, extensa,
demorada e exaustiva análise e exame, a Lei de Diretrizes e Bases. Depois que fizemos a consolidação
desses dispos~ivos, dando organicidade à educação
brasileira, já estamos aqui a examinar propostas
para modificá-la, acrescentando a ela o estudo obrigatório da Língua Espanhola.
Gostaria de dizer que isso vem contrariar o espírito da Lei de Diretrizes e Bases e que, em termos
práticos, não encontraremos mestres da Língua Espanhola que possam atender à demanda que esses
projetas acarretarão; que nós estamos aqui a tomar
obrigatório algo _que já está sendo examinado e posto em prática em alguns Estados brasileiros. Naqueles que são limítrofes de países de língua espanhola, quer pertençam ao Mercosul ou não, os Conselhos Estaduais de Educação, órgãos competentes
para deliberar sobre os currículos das escolas, não
impedem que o estudo do idioma espanhol possa
ser facultativo. Várias escolas e até mesmo cursos
de graduação em espanhol, como citou a nobre Senadora Emilia Fernandes, já existem em nosso País.
Não vejo, portanto, necessidade de haver uma
lei obrigando o estudo da Língua Espanhola, até porque o número de Estados que não são limítrofes
com países de língua espanhola é mu~o maior - os
Estados de vocação atlântica. eu diria.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
acred~o que não será necessário o estabelecimento
de uma lei tomando obrigatório esse estudo, porque
as escolas brasileiras já estão em condições de
atender aquelas comunidades que necess~am, por
razões de natureza econõmica ou política, dominar a
língua espanhola. Entendo, portanto, que a Lei de
Diretrizes e Bases não deve ser contrariada no aspecto da obrigatoriedade do ensino da Língua Espanhola.
Era o que tinha a dizer à Casa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Para discutir. Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema em discussão

chama a atenção para um fato importante. Ouvi
atentamente os pronunciamento da Senadora Emilia
Fernandes, do Senador Artur da Tavola e do Senador Bello Parga.
Eu ia fazer uma outra intervenção, para dar
apoiamento às palavras da Senadora Emilia Fernandes, que quer estender o ensino da Língua Espanhola também à s• série do ensino fundamental;
mas as últimas palavras do Senador Bello Parga levam-me a me manifestar sobre a discussão que está
sendo fe~a dos indicadores lavoráveis à iniciativa
governamental. Além disso, existe acordo do bloco
de países do Mercosul sobre a cultura a ser instalada junto à população escolarizável que necessita
aprender uma língua estrangeira.
O Senador Artur·da Tavola apresenta um novo
ponto, que eu também quero referendar. que a questão não deve estar restrita apenas ao Mercosul, porque, dentro da América Latina, seria importante o
aprendizado da Língua Espanhola, como existia antigamente no currículo oficial das escolas brasileiras
A Lei de Diretrizes e Bases deve ser considerada, mas deve ter o dinamismo de acompanhar as
conquistas que vêm ocorrendo na América Latina,
onde o Brasil tem um papel importantíssimo.
Por isso, referendo as palavras da Senadora
Emilia Fernandes e, apesar de votar favoravelmente
ao projeto, discordo do Senador José Fogaça, que
não o amplia para o ensino fundamental. Existe uma
meta acordada entre os países que compõem o
Mercosul, a de adotarem as duas línguas, a espanhola e a portuguesa, no currículo escolar de seus
países - a Senadora Emilia Fernandes e eu pertencemos à Comissão do Mercosul e sabemos que esses acordos já estão sendo colocados em prática,
faltando apenas a oficialização.
Quero apresentar alguns números: .14 universidades federais e seis estaduais já ministram cursos
de graduação em Língua Espanhola. Na rede privada, quatro faculdades possuem curso de graduação
em Espanhol. Não existe, portanto, a preocupação
de não haver professores qualificados para ministrar
a matéria. Logo, isso não será problema.
Não acredito que essa exigência deva se restringir - conforme salientou o Senador Artur da Távola - aos Estados fronteiriços. Espero que o ensino
do idioma se expanda, propiciando mais um instrumento ao poder de negociação, do ponto de vista
comercial e político. É. terrivel um diálogo em que hà
necessidade de intérprete, pois a tradução nem
sempre traduz a emoção que envolve um processo
de convencimento.
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Do ponto de vista psicológico - o Senador Artur da Távola apresentou as diferenças -,como o espanhol tem proximidàde, similaridade, pelo menos
no som, com o português, acaba havendo de nossa
parte vontade de aprender o espanhol mais do que
qualquer outra língua estrangeira.
Sempre defendi que o saber não ocupa lugar.
Portanto, quanto mais opções de aprendizado pudermos oferecer aos brasileiros- como, no caso, línguas estrangeiras - melhor. Eu gostaria que os nobres Pares atentassem para o que tem dito a Senadora Emília Fernandes, porque, ao limitar o ensino
da Língua Espanhola ao ensino médio, vamos excluir a grande maioria da população jovem. Dados
do IBGE comprovam a realidade do trabalhador brasileiro: mais de 70% dos jovens que deveriam estar
no ensino médio estão fora de qualquer alternativa
de ensino.
Por isso, chamo a atenção da Casa para o pronunciamento da Senadora Emília Fernandes, mas
vou votar favoravelmente ao substitutivo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua a discussão. (Pausa.)
O SR- NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
.> O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, também vou votar favoravelmente à matéria.
Muitas pessoas não percebem a necessidade
do ensino do espanhol; é um ledo engano. O português e o espanhol são idiomas parecidos, mas,
como bem já destacaram vários· Senadores, há casos em que os sentidos das palavras são completamente diferentes. Por exemplo, a palavra "esquisito"
para nós signüica algo estranho; em espanhol, significa algo gostoso, delicioso. Outro exemplo é "contestar". Para nós, significa ir contra; em espanhol,
significa responder.
Para os brasileiros é mais fácil entender o espanhol do que o contrário, porque temos nove sons
de vogais; eles têm somente cinco. Em português,
há muitos sons anasalados, sons diferenciados das
nossas vogais. Em espanhol, não há esses sons;
apenas cinco vogais e cinco sons.
E é necessário o aprendizado desde cedo,
para que se consiga formar na América do Sul, na
América Latina, uma língua única. Não se trata de
juntar os dois idiomas, mas que os nossos alunos la-
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lem espanhol e português, porque, no futuro, com
toda certeza, haverá a união dos países de língua
hispânica e de língua portuguesa.
Por essa razão, sou favorável à matéria.
E preciso que o ensino seja implantado até
para se mudar o entendimento de que é fácil, de que
se pode falar espanhol com facilidade. O "portunhol"
não é bem o espanhol. Para se falar espanhol, é
preciso estudar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua a discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sr's. e Srs. Senadores, estamos discutindo um tema
que aparentemente tem importância secundária,
mas é preciso saber que o ensino da Língua Espanhola, de cuja obrigatoriedade estamos tratando,
não é apenas uma questão típica e específica do
Mercosul. Hoje, não há nenhuma dúvida de que os
padrões de comportamento, os padrões de produção econômica, os padrões de ensino técnico e científico estão internacionalizados.
O fenômeno da globalização - com o perdão
pelo lugar comum e pela repetição tão intensiva dessa expressão - impõe a todos nós, de uma forma ou
de outra, entender os padrões culturais que hoje se
expressam no mundo inteiro. Será muito limitada a
formação que não der a um jovem, a um estudante,
a alguém que está ingressando numa esfera técnica,
científica ou profissional o instrumento da linguagem
e da compreensão do processo globalizado, do processo internacional da cuttura. Se lhes vedarmos
acesso a essa compreensão, estaremos restringindo-os, limitando-os.
Quando tratamos da obrigatoriedade do ensino
da Língua Espanhola, não estamos querendo resolver um problema do Rio Grande do Sul, de Santa
Catarina ou do Paraná, mas dos novos profissionais
brasileiros, jovens que emergem para o mercado de
trabalho. Creio que qualquer pessoa medianamente
preparada, que conheça o fenômeno da globalização, sabe perfeitamente que há hoje no mundo oci-
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dental duas línguas que são rigorosamente universais: o inglês e indubitavelmente o espanhol.
O espanhol é um instrumento de comunicação
em qualquer lugar do planeta; da Antártica até o
Pólo Norte, até a Groenlãndia. Não é uma lingua
restrita à área geográfica do Cone Sul da América
Latina, nem mesmo só à América Latina. O espanhol
foi universalizado pela realidade cu~ural e pelo fenômeno da globalização.
Tomar obrigatório o ensino da Língua Espanhola não é resolver o problema do Mercosul. Daí
por que o importantíssimo projeto do Senador Pedro
Simon, que deu margem, que deu início a esta discussão foi ampliado por nós, para que não apenas
os Estados fronteiriços de países do Mercosul ou de
países de língua espanhola tenham acesso ao ensino, mas todos os Estados brasileiros, porque todos
os jovens brasileiros precisam saber falar espanhol
tanto quanto precisam ter conhecimentos rudimentares ou básicos de inglês.
Agora, pergunta-se: por que não se implanta o
ensino da Língua Espanhola no 1º e no 2º graus?
Ora, para isso, seriam necessários 250 mil professores rigorosa e tecnicamente formados, preparados
para entrar numa sala de aula com o diploma de formação em Língua Espanhola e com habilitação para
o seu ensino. Não existem esses profissionais no
Brasil e não poderiam ser formados em um ano,
nem em dois, três ou quatro! Para atender a currículos inferiores ao ensino médio, seriam necessários
quase dez anos para formar profissionais, de acordo
com o que oferecem as escolas de formação e de
habilitação em licenciatura no ensino de línguas para
o 1• e o 2• graus. Procuramos racionalizar os fatos.
Primeiro, o ensino deveria ser criado em todos os
Estados brasileiros, porque todo jovem precisa; segundo, deveria haver um prazo de cinco anos, para
dar tempo à foimação de mão-de-obra, senão vai
ser um deus-nos-acuda em termos de lei e de ·diploma! Em terceiro lugar, confinamos o ensino ao ensino médio, porque é nele que o jovem se habilita profissionalmente, e a língua espanhola, como instrumento de internacionalização cultural, é para habilitação profissional. Trata-se de realismo.
Na oitava, sétima, sexta ou quinta séries, onde
quer que se queira implantar, como salientou o Senador Bello Parga, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação o permite, pois faculta aos Estados a
composição de currículos próprios a~emativos. Assim, os Conselhos Estaduais de Educação podem
implantar o ensino de língua espanhola, sem o caráter de obrigatoriedade. Portanto, do ponto de vista
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facultativo, a Lei de Diretrizes e Bases autoriza. De
outra parte, o que estamos discutindo aqui é em que
nível deve ser obrigatório - e obrigatório para servir
e habiiitar a juventude profissional que está emergindo neste País. Estamos estabelecendo que é para
os três anos do ensino médio, para o chamado segundo grau, e, portanto, num prazo que dê tempo
para formar os professores. Daí por que desejo
agradecer ao Senador Artur da Távola pela sua
apreciação do projeto e, sobretudo, agradecer ao
Senador Pedro Simon, autor original da idéia, proponente inicial do texto, aqui no Senado Federal, visando a introdução da obrigatoriedade do ensino da língua espanhola nas escolas brasileiras.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, fico muito feliz em ver
se consolidar a aprovação deste projeto e muito satisfeito em ver as manifestações dos vários Srs. Senadores que me antecederam.
Quando governador do Rio Grande do Sul,
apresentei projeto que, aprovado à unanimidade
pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
hoje tomado lei estadual, instituiu a obrigatoriedade
do ensino do idioma espanhol nas escolas do Rio
Grande do Sul.
Ao apresentá-lo, imaginei inicialmente - e isso
foi bem esclarecido aqui pelos Relatores - que essa
iniciativa se estenderia aos Estados limítrofes com
os nossos irmãos de língua espanhola.
Não há dúvida de que houve um avanço muito
grande, pois o substitutivo do Senador José Fogaça
estende essa obrigatoriedade do ensino da língua
espanhola a todos os Estados Brasileiros; e as análises feitas por "S. Ex", pela Senadora Emília Fernandes e pelo ilustre Senador pelo Rio de Janeiro, Artur
da Távola, dão uma demonstração inequívoca de
que eu estava muito aquém da realidade, concebendo a referida proposição apenas em termos de Mercosul e apenas nos limites do nosso Rio Grande do
Sul.
Contudo, devo assinalar que não concordo
com tudo o que disse o nobre Senador Artur da Távota. S. Exª, por assim dizer, anarquizou um pouco
demais o nosso "portunhol', querendo dizer que este
'portunhol" que falamos no Rio Grande do Sul, no
Uruguai e na Argentina é algo absolutamente esdrúxulo e estranho. Isso não é exalo, pois vou a Buenos

Aires, a Montevidéu e entendo muito bem o lado de
lá, como eles entendem muito bem o lado de cá.
Ainda quando o Senador Ney Suassuna se refere a
expressões que podem ter até signrricados exorbitantes, com variações um tanto estranhas de um local para outro, tenho a ponderar a S. Exª que há expressões usuais no Nordeste que no Rio Grande do
Sul ninguém entende, e vice-versa. Pode até parecer que o gaúcho está chamando para briga ao dizer. "Te achega, tchê!", quando, na verdade, está
usando uma expressão de carinho e de afeto. Em
outros rincões, o interlocutor é capaz de se assustar.
O Sr. Artur da Távola (PSDB - RJ) - V. Exª
me ·concede um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois
não, Senador.
O Sr. Artur da Távola (PSDB - RJ) - Apenas
para dizer que não afirmei que no Rio Grande do Sul
se tala mal o espanhol. Ao contrário, é um espanhol
bem falado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Muito
obrigado.
Assim, Sr. Presidente, reafirmo que fico feliz
com a votação deste projeto. Entendo o espírito da
Senadora Emilia Fernandes; penso realmente que,
J& adiante, chegaremos ao projeto tal como S. Exª o
concebe. Eu ia votar com S. Ex•, porém o Senador
Fogaça, agora, traz argumentos que têm certa lógica: não temos condições materiais e objetivas de,
em um curto prazo, formar professores para ministrarem a disciplina .
Todavia, meu amigo Fogaça, fico na razão de
ordem politica e fico na globalização. Graças a
Deus, o Brasil parou de vottar os olhos apenas para
o Atlântico e está olhando para os seus irmãos da
América Latina. Durante mu~o tempo, nós, brasileiros, olhávamos para a França, para os Estados Unidos, para a Europa, mas não tomávamos conhecimento dos nossos irmãos latino-americanos. Hoje,
felizmente, a mentalidade mudou. E hoje o Mercosul
é uma realidade que o mundo contempla; hoje, conhecemos os nossos irmãos do lado do Pacifico, e
eles também nos conhecem.
Então, nesta hora em que votamos um projeto
como este, sentimos que aquilo que era tradicional
na terra da Senadora pelo Rio Grande do Sul, Emília
Fernandes, na sua Santana do Livramento, vizinha a
Rivera, onde temos dois paises em uma só cidade,
hoje é uma realidade no Brasil.
Quem bom votarmos o projeto! Que bom oficializarmos o estudo do espanhol! Que bom a integração da América Latina! Que bom o Mercosul! Que
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bom ocuparmos nosso lugar no espaço! Que bom,
dentro de muito breve, sermos um grande continente, com o seu prestígio, com a sua fama e com a sua
tradição!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não resisto a dizer, Senador Pedro Simon, que V.
Exª está com os óculos de vencedor.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Artur da Távela.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 475, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos temnos do art. 300, XV, combinado com o
.art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado do art. 52 do
Substitutivo (Emenda n• 1 - CE) oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1996, para adequação
ao disposto no art. 92 da Lei Complementar rf' 95, de
1998.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1998, Senador Joel de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O dispositivo destacado será apreciado oportunamente.
Em votação o substitutivo, que te>m preferência
regimental, ressalvado o destaque requerido.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o subst~utivo aprovado:
EMENDA N2 1-CE
(Substitutivo)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da
implantação da língua espanhola nos currículos plenos dos estabelecimentos de
ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O ensino da Língua Espanhola será implantado gradativamente nos currículos plenos do
ensino médio, processo que deverá estar conclufdo
no prazo de cinco anos a partir da promulgação desta lei.
Art. 22 Os Conselhos Estaduais de Educação e
do Distrito Federal emitirão as normas necessárias à
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execução da presente Lei, de acordo com as condições e peculiaridades, de cada unidade federada.
Art. 32 A União, no âmbito dá política nacional
de educação, estimulará e apoiará os sistemas de
ensino estaduais e do Distrito Federal na execução
da presente Lei.
Art . .42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 52 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o art. 52 do substitutivo destacado.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
· Rejertado.
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Maurício Requião, que altera a Lei n• 8.913,
de 12 de julho de 1994, que dispõe sobre a
municipalização da merenda escolar, tendo
Parecer sob n• 575, de 1997, da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Lúcio Alcântara, favorável
ao Projeto, com Emendas n•s 1 e 2-CCJ,
que apresenta.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos regimentais, em Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Seéretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:

É o seguinte o artigo rejertado:

REQUERIMENTO N2 476, DE 1998

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-

Senhor Presidente,
.
Requeiro, nos termos do art. 279, ;;\"ínea a, do
Regimento Interno do Senado Federal, audiência da
Comissão de Educação para o exame técnico referente ao PLC/99/96, conforme sugestáo proferida
pelo Relator e aprovada pela Camisão de Constituição e Justiça, na reunião deste órgão técnico realizada em 1O de setembro de 1997.

rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Ficam prejudicados o Projeto de Lei da Câmara n•
55, de 1996. e a Projeta de Lei do Senado n• 38, de
1995, que tramrtam em conjunto, bem como as
emendas a eles apresentadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de se
redigir o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o item prejudicado que tramitava
em l:anjunto:
-Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n• 38, de 1995, de autoria
do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre
o ensino da língua espanhola nos estados limítrofes com os países formadores do Mercosul, tendo
- Parecer oral, proferido em Plenário,
Relator: Senador José Fogaça, em substrtuição à Comissão de Educação, favorável ao
Projeto, com a Emenda n• 1, de Relator, que
apresenta; e
- Parecer sob n• 122, de 1998, Relator: Senador José Fogaça, pela prejudicialidade da matéria e das Emendas n•s 2 e 3Pien, a ele apresentadas; e favorável ao
Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1996,
que tramrta em conjunto, nos termos do
substrtutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-ltem4:
Discussão, em turno único, do Projeta
de Lei da Câmara n• 99, de 1996 (n• 626/95,
na Casa de origem), de autoria do Deputado

Justificação
O Projeto em tela, aprovado pela douta Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, por sugestão do relator aprovada pelo órgão técnica, deveria
ser encaminhada ao exame técnico da Comissão de
Educação, conforme consta nos avulsos do párecer,
página 4, distribuído em avulsos.
Sala das Sessões. 11 de agosto de 1998. Senador José Eduardg Outra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação a requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

·a

Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1996, vai
ao exame da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Consulto os Srs. Senadores, louvando o número
que hoje temos aqui de 70 Srs. Senadores, sobre a
realização, pela manhã, da sessão deliberativa de
quinta-feira.
Os Srs .. Senadores que aprovam a sugestão
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A sessão deliberativa de quinta-feira será realizada na parte da manhã.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)

-Item 5:
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da pela junta médica, seus critérios, motivos determinantes e conclusões, sendo essas recorríveis, in-

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 21, de 1997 (nº 2.859/97,
na Casa de origem), de autoria do Deputado
Carlos Apolinário, que dispõe sobre norma
geral de organização que torna obrigatória a
avaliação psicológica periódica dos integrantes das polícias e corpos de bombeiros mili·
tares e civis, tendo
Parecer sob n• 720, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Romeu Tuma, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-cCJ (substrtutivo),
que oferece.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto
e do substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada
a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência
regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
~

Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de se
redigir o vencido.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA Nº 1-CCJ
(SUBSTITUTIVO AO PLC 21/97)

Dispõe sobre a avaliação psicológica dos integrantes das çarreiras policiais
civis e militares e dos corpos de bombeiros militares e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 O ingresso nas carreiras da polícia civil,
da polícia militar e dos corpos de bombeiros militares
depende. além de outras condições previstas em lei,
de prévia avaliação psicológica por junta médica
composta de pelo menos três membros, visando a
aferir a capacitação para a atividade policial segundo
critérios científicos.
§ 1 É obrigatória a publicação, no edital do
concurso público, dos critérios que serão usados na
avaliação psicológica dos candidatos, os quais serão
compatíveis com as funções do cargo.
§ 2º A re~uerimento do candidato ou de seu
preposto constituído especificamente para esse fim,
serã dada vista, em inteiro teor, da avaliação realiza-

º

º

clusive administrativamente.
§ 3º O aprovado será submetido a avaliação
psicológica especial sessenta dias antes do final do
estágio probatório, cujo parecer. conclusivo, deverá
apontar a aptidão, ou não, para o cargo, sendo, neste caso, instaurado processo administrativo.
Art. 2° Os integrantes das carreiras policiais civis e militares e dos corpos de bombeiros militares
serão submetidos a avaliação psicológica ordinária
periódica, a intervalos não superiores a cinco anos,
e a avaliação extraordinária, sempre que necessário.
§ 1 As avaliações e acompanhamento psicológicos serão realizados nos estabelecimentos ambulatoriais de saúde das respectivas corporações mili·
tares o da saúde pública, podendo, quando necessário, ser realizados em estabelecimentos privados devidamente credenciados pelas corporações, median·
te convênio.
§ 2° Para fins de avaliação psicológica extraor·
dinária:
I - os boletins de operação, ou documento
análogos, terão campo próprio para a indicação, me·
ramente afirmativa ou negativa. de ocorrência com·
parlamento anormal, a qual sará detalhada em documento sigiloso, à parte daquele, e encaminhada ao
superior imediato do responsável pelo registro.
11 - o documento será encaminhado, pela autoridade, preliminarmente, para análise do órgão competente, devendo ser devolvido com parecer conclusivo, nos termos do art. 3º desta lei, à autoridade no
comando para a adoção das providências necessá·
rias.
§ 3º Em caso de ocorrência externa a operação policial, mesmo que dela desvinculada, ou de
qualquer outro evento que leve, ou possa levar, à
conclusão de conduta anormal, será o fato relatado
objetiva e circunstanciadamente à autoridade superior, e a ela remetido em envelope lacrado, para conhecimento pessoal, aplicando-se, no que couber, o
revisto no inciso 11 do § 2º deste artigo.
Art. 3° O parecer de avaliação psicológica, tan-

º

to ordinária quanto extraordinária, recomendará con-

forme o caso:
I - permanência no cargo ou função, por apti·
dão plena.
11 - movimentação temporária para exercício
em outro cargo, função ou atividade, com acampa·
nhamento psicológico.
III - suspensão temporária do exercício de
qualquer cargo, função ou atividade policial, com in-
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dicação do tempo recomendado e da necessidade
de acompanhamento psicológico.
IV - encaminhamento para tratamento especial
de saúde mental.
V- demissão por incompatibilidade com a atividade policial.
VI - aposentadoria por invalidez.
Parágrafo único. Em qualquer caso deste artigo, a conclusão do parecer, recorrível, será lançada
na ficha funcional do servidor.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará, por
normas gerais, o disposto nesta lei, no prazo de cento e oitenta dias a contar de sua publicação, devendo estabelecer prazos para a conclusão dos trabalhos de avaliação psicológica e para a interposição
de eventuais recursos às suas conclusões.
Art. 52 Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em centrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n• 471,
de 1998, de autoria do Senador Laura Campos, solicrtando, nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas da União pronuq.cie--se sobre a legalidade do § 2º do art. 26 da
M'edida Provisória n• 1.626/51, de 09 de abril de
1998, comparativamente ao que dispõe o art. 77 da
Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, e o § 6° do
art. 10° do Decreto-Lei n• 200, de 25 de fevereiro de
1967, bem como o art. 47, caput, da Lei nº 8.443, de
16 de julho de 1992, e o § 3º do art. 116 da Lei nº 8666,
de 21 de junho de 1993.
A Presidência comunica ao Plenário que os
avulsos da matéria encontram-se distribuídos nas
bancadas.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência tomará as providências para
cumprir o deliberado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha
Lima. (Pausa.)
Cqncedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
(Pausa.)
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Concedo a palavra ao ::..anador Pedro Simon.
(Pausa.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, quero agradecer a V. Ex" e aos Líderes de
Bancadas pela indicação dos nomes que comporão a
Comissão do Desemprego, que será instalada amanhã, aqui no Senado, e terá por objetivo analisar, aprofundar o debate em tomo do desemprego no Brasil.
As pesquisas apresentadas chamam a atenção.
O primeiro problema, a primeira dúvida, a primeira angústia do cidadão brasileiro é o desemprego; o segundo é a saúde. Quem não tem emprego diz que seu
maior problema é conseguir um emprego. E quem tem
emprego diz que o maior medo é perdê--lo.
Criamos a Comissão não com o objetivo de fazer um levantamento, apresentar dados sobre o desemprego, suas causas, percentuais ou coisa que o
valha. Parece-me que essa questão está tão clara,
tão real, já é tão conhecida que não há por que se
criar uma comissão no Senado para discutir números com relação ao desemprego. O que estamos
buscando e defendemos nesta Comissão é corno
enfrentar o desemprego, como diminuir o percentual
de desempregados, encontrar fórmulas com as
quais possamos alcançar esse objetivo.
Fala-se muito no desemprego por conta da recessão, por causa da importação, de certa forma
exagerada, de determinados produtos que estão tirando a ocupação da mão-de-obra nacional.
Quando importam-se um milhão e duzentas
mil toneladas de arroz, produtores dessa cuttura no
Rio Grande do Sul estão deixando de ter o seu trabalho, o seu emprego. A importação exagerada de
manufaturados desnecessários causa, de maneira
fantástica, a proliferação das chamadas lojas de
R$1 ,99. Assim, de algum modo, alguma indústria nacional está diminuindo a produção ou desaparecendo,
demrtindo trabalhadores ou fechando as portas, diminuindo a ocupação da mão de obra nacional.
Sr. Presidente, faço questão de salientar que,
ao lado dessas questões, a par da recessão, que
haveremos de vencer, ao lado do exagero das importações, que também haveremos de vencer, há
propostas e idéias que devemos discutir e que, tenho
certeza, influenciam diretamente no desemprego.
Uma delas é a agricultura familiar. Um milhão e
duzentas mil pessoas deixaram o Rio Grande do Sul
desde 1970, abandonando a prática da agricuttura
familiar, em busca de trabalho no restante do Brasil.
Não discuto, Sr. Presidente, que essa gente
gaúcha levou o progresso, o desenvolvimento, a civi-
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lização, a produção a uma infinidade de terras do
Brasil. Mas, na verdade, causaram embaraços e dificuldades para nós do Rio Grande do Sul. Na minha
cidade, Caxias do Sul, há um grande número de favelas, formadas por pessoas, em sua maioria, que
deixaram a terra, buscando um emprego, buscando
as luzes da cidade.
Uma pesquisa fe~a na Grande São Paulo impressionou-nos. Há um grande percentual de nordestinos loucos para voltarem às suas origens, desejosos de retomarem aos seus Estados, inconformados com o fracasso de suas vidas nas grandes
cidades.
· Apresentei um projeto que, se Deus quiser,
será votado amanhã, regulamentando· a agricuhura
familiar e a presença do Governo no auxílio à agricuhura familiar.
Pela primeira vez no Brasil, o Governo Federal
está olhando para a agricultura familiar- justiça seja
fe~a. é o Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso. No ano passado, dois bilhões e, neste ano, três
bilhões. Pequena a quantia? Sim, mas é um grande
início. Pela primeira vez, está havendo créd~o especial, condições de financiamento que se traduzam
em investimento e apoio tecnológico para que o proarietário de três, dez, quinze ou vinte e cinco hectares possa produzir em condições económicas que
promovam o seu desenvolvimento.
Sr. Presidente, se analisarmos o assunto, vamos concluir que o melhor projeto para diminuir o
desemprego é o da agricuhura familiar. Vêem-se lá
no Rio Grande do Sul - e o nobre Senador há de
vê-las também em Santa Catarina - as condições
dramáticas em que vivem os pequenos produtores
da agricultura familiar - antiecon&nica em uma época de grande avanço tecnológico. Atualmente, com
25 hectares, uma família pode ser de classe média
alta, desde que tenha açude e irrigação, que faça
sua própria cuhura, diversifique sua produção, tenha
seu pequeno paiol e uma vaca le~eira que produza,
como na Argentina, 25 l~ros/dia em vez de 4. No
momento em que a tecnologia avançar, no momento
em que aquela propriedade se desenvolver, 20 ou
25 hectares poderão se transformar em uma pequena agroindústria.
No entanto, milhões de pequenos produtores
possuidores de terra vegetam porque não dispõem
de condições de viver bem já que o Banco do Brasil
nunca lhes deu atenção, nunca tomou conhecimento
de sua existência e não há crédito para eles. Se
esse projeto contemplar essa gente, ele mudará a fisionomia de milhões de pessoas que estão na terra,
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de alguns sem-terra que estão angustiados para retomar de São Paulo, de Porto Alegre e de Caxias
para as suas origens.
Há pequenas propriedades abandonadas,
onde velhos de 60 ou 70 anos cuidam da terra sem
nada produzir. Alguns lugares no Rio Grande transformaram-se em asilos, os idosos ficam ali como velhos troncos fixados na terra. Ele se negam a sair de
lá, mas não têm condições, nem capacidade para
produzir.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - V.
Exª me perm~e um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com o
maior prazer, meu querido amigo.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) -Quero cumprimentá-lo, Senador Pedro Simon, pois,
além de diminuir o desemprego, um projeto que contemple a pequena propriedade familiar evitará que
essas pessoas tomem-se sem-terra amanhã porque as manterá na região. Isso sim é a interiorização
do desenvolvimento. O crédito do Pronaf para a pequena propriedade familiar, que começou no passado, também beneficiará as grandes metrópoles, que,
como sempre digo, possuem três problemas fundamentais: saneamento básico, segurança e habitação. Se interiorizarmos o desenvolvimento, estaremos ajudando as grandes metrópoles a proporcionar
assistência à saúde, educação, emprego e lazer a
seus habitantes. Interiorizar é disponibilizar os recursos que o Governo possui, por intermédio do
BNDES e das agências do Banco do Brasil, para
que, na pequena comunidade, seja fomentado o desenvolvimento. Creio que essa é a grande saída. E
V. Exª dissEH> mu~o bem: no Rio Grande do Sul,
como em Santa Catarina, a juventude vem saindo
das pequenas comunidades, comunidades produtivas em outras épocas. Conheço, em um municlpio
do meu Estado, nà fronteira da Argentina, o proprietário de uma empresa de ônibus. Ele me dizia há
poucos dias: 'não há mais como fazer o transporte
do distmo até a sede'. Perguntei: por quê? "Ele respondeu: 'no distmo, só há gente idosa, não há mais
jovens. Os idosos têm passe livre, não pagam passagem. • Portanto, o trecho é antieconómico para o
dono da empresa. Ao levar o desenvoMmento para
a pequena comunidade, via Pronaf e outros institutos, estaremos promovendo a ocupação do Pais.
Isso é fundamental, Senador Pedro Simon. V. Ex",
que está percorrendo o interior do Rio Grande do Sul
- eu sei disso, porque ás pessoas comentam-, está
sentindo de perto o drama que vivem essas pessoas. Creio que com a adoção de medidas como es-
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sas estaremos contribuindo para que haja diminuição do desemprego. E mais, Senador Pedro Simon:
segundo cálculos de técnicos especializados, o custo social de manter a pessoa ativa na pequena comunidade equivale a um terço do custo social de
mantê-la em uma metrópole. Nobre Senador Pedro
Simon, V. Exª está percorrendo o Rio Grande do Sul
e traz propostas que, na verdade, mPxem com o
Brasil inteiro. Meus cumprimentos. Muito obrigado!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - A propósito, tenho em mão publicação do Jornal do Senado que veicula a síntese do projeto mencionando.
A proposta apresenta taxas de juros preferenciais,
prazo alongado de pagamento, período de carência,
possibilidade de pagamento conforme o princípio da
equivalência-produto e garantias especiais para os
agricultores familiares, entre os quais incluem-se
pequenos proprietários, posseiros, arrendatários,
parceiros e assentados. É condição para obter financiamentos especiais dispor de uma área explorada
igual ou inferior a quatro módulos fiscais e 80% da
renda familiar na exploração agropecuária ou extrativa. Terão prioridade os que plantem alimentos básicos, gerem empregos, diretamente ou por sua cooperativa ou associação, e os que adotem medidas
de preservação e recuperação ambiental. É esse o
-~rojeto.
Não tenho dúvida de que esse projeto vai mudar o atual quadro da agricultura familiar. Repito: o
mérito é do Governo Federal, do Presidente Fernando Henrique, só que Sua Excelência está adotando
o crédito como medida emergencial e eu acho que
essa providência deva ser adotada permanentemente, isto é. uma linha de crédito que veio para ficar.
Para combater o desemprego, este projeto é o
número um. Se me perguntarem qual é o número
dois, responderei: é o da habitação popular. O número dois é estabelecermos, por meio de muiirões,
com a participação das Prefeituras, um grande projeto para que os 40 milhões de brasileiros que moram
em favelas ou debaixo da ponte tenham uma casa,
embora singela e humilde. Não esses projetas em
que se compram casas de empreiteiras, pagando
duas ou três vezes mais pelas unidades construídas.

No projeto de mutirão, a Prefeitura entra com o terreno, o Estado com a infra-€strutura e a família constrói sua casa, seu pequeno lar.
Meus irmãos, se analisarmos essa questão,
veremos que as duas medidas de maior alcance social para combater o desemprego e zelar pelo País
pobre, aquela metade de que nem sempre tomamos
conhecimento, não tenho dúvida, são esses dois

.
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projetas. Na Comissão que instalaremos amanhã,
destinada a estudar medidas para combater o desemprego, eu·, módestamente, apresentarei as duas
primeiras propostas: estimular a agricultura familiar e
executar mutirão para a construção de moradia popular.
Sr. Presidente, creio que o Ministro José Serra
está aluando com muita categoria. S. Ex• veio para
trabalhar. Todavia, nenhum de nós imaginava que a
màfia dos medicamentos tinha esse alcance. Vejo
nos jornais, na televisão, no rádio e - juro por Deus
- não entendo como uma gangue atinge esse nível
de sofisticação.
O meu filho, Pedrinho, tomou um medicamento
para sinusite falsificado que foi comprado numa farmácia. Pelo amor de Deus, onde estamos? Estamos
num país em que uma máfia possui setores preparados, fábricas mesmo, que funcionam na clandestinidade para produzir medicamento falsfficado. Temos
de fazer algo para impedir que isso ocorra. Todos
estão revoHados, protestando. Ninguém foi preso,
tampouco teve bens confiscados. A Justiça brasileira
não pode ser assim. Nós, de certa forma, somos ccresponsáveis por isso. Esse foi mais do que um crime hediondo, pior do que o que ocorria no nazismo.
Falsfficaram determinados medicamentos que pessoas precisavam tomar para não morrer. Uma criança morreu, ela contraiu pneumonia e tomou um antibiótico falsificado. Nem Hitler agiu desse módo. PraticartHle atos desse tipo contra inimigos, mas não
contra sua sociedade, sua família, sua gente.
Aplaudo o Ministro José Serra porque S. Exª
teve coragem. Certo dia, uma empresa alemã ousou
publicar um artigo na imprensa brasileira que afirmava que o Ministro José Serra estava buscando promoção. A meu ver, S. Ex" deve avançar, continuar;
mas, sinceramente, não sei o que está faltando.
Fui buSc;ir uma série de leis que tratam da matéria em vários países do mundo e as estou estudando. Procurei a gabaritada assessoria técnica do Senado, que também está analisando o assunto. Entretanto, enquanto esse estudo não for concluído, Sr.
Presidente, não sei realmente o que fazer para cortar pela raiz esse escândalo, que, entre os que já conheço, é um dos piores. Montam uma fabriqueta no
fundo da casa, um laboratório para fabricar medicamento totalmente falso para ludibriar a população.
Não se trata de um produto para pintar cabelo, para
engordar ou emagrecer ou uma vitamina que, se não
fizer bem, mal também não fará. Não, foram falsfficados remédios vitais para combater doenças graves
que podem tirar a vida de pessoas. Pelo amor de
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Deus! Algo deve ser feito. Dou nota dez ao Ministro
José Serra, que está gritando, berrando e agindo.
Sr. Presidente, talvez Sua Excelência, o Presi·
dente da República, devesse tomar alguma medida.
O povo inteiro gostaria de ter uma resposta.
Todos vimos o falsificador ser pego em flagran·
te. As autoridades sanitárias chegaram ao local e viram uma fabriqueta, viram as pessoas que trabalhavam ali, viram uma montanha de produtos que estavam sendo fabricados. Ainda estamos vendo os lixões do Brasil inteiro cheios de medicamentos que estão sendo atirados fora pelos falsificadores para não
serem pegos de surpresa. Em todos os lixões há
medicamentos colocados fora por serem falsos. A intenção dos falsificadores é fugir da fiscalização. Deveríamos fazer algo a esse respeito.
Sr. Presidente, no Brasil não se faz nada de er·
rado ou de grave que não seja feito em qualquer outro país do mundo. A diferença é a impunidade que
há aqui. O penúltimo Presidente do Banco Central
do Japão está ma cadeia. O antepenúltimo não está
atrás das gf<ldes porque se matou - vergonha de ir
para a cadeia. Quando foram prendê-lo, ele preferiu
o suicídio. A maior empresa da Itália, a Rat, teve seu
Diretor-Presidente condenado a 16 meses de ca·
deia e a uma mutta de não sei quantos milhões de li·
ras. Na Itália, também está na cadeia o ex-PrimeiroMinistro, proprietário da maior empresa de televisão
do pais, o rei das comunicações em termos de tele·
visão privada. Ele foi Primeiro-Ministro e está na ca·
deia por corrupção. A diferença é esta: aqui não
prendemos o vigarista que está na esquina falsifi·
cando um medicamento. No Brasil, só ladrão de gali·
nha conhece a cadeia - e não pelo juízo, porque o
caso é resolvido com a polícia. Em outros países, o
erro existe, o crime existe, mas a punição também.
Sr. Presidente, temos falado muito sobre impu·
nidade, assunto que deve ser debatido e analisado
com profundidade, mas o que está acontecendo
com os medicamentos é um caso tão grosseiro e
brutal que me parece que, na excepcionalidade das
excepcionalidades, algo .deve ser feito. Não sei o
quê, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s. e
Srs. Senadores, gostaria, na tarde de hoje, de expor
algumas anotações a respeito da nova proposta de
Reforma Tributária. Como se sabe, a antiga PEC n•
175-A, de 1995, que teve por Relator, na Câmara, o
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Deputado Mussa Demes, foi abandonada pelo Governo. Em seu lugar, surgiu uma nova proposta,
anunciada e delineada no Congresso .Nacional pelo
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, o Sr.
Pedro Parente. Ainda não formalizada pelo Governo
- que quis, primeiro, que ela fosse debatida pela sociedade e pelo Poder Legislativo-. a nova proposta,
sem dúvida alguma, é bem mais abrangente, mais
ousada e mais competente do que a primeira. Nesse
sentido, merece o nosso aplauso.
Apesar da complexidade do assunto, serei breve.
Uma reforma tributária é reclamada, há muito,
pela sociedade brasileira, em geral, e pela classe
empresarial, em particular. Se utilizássemos a expressão "anarquia tributária" para descrever a situação em que estamos, não pecaríamos pelo exagero,
pois hoje existe um número excessivo de tributos,
que, muitas vezes, superpondo-se sobre a mesma
base em um emaranhado de alíquotas diferentes e
incidindo em diversos estádios da cadeia produtiva,
confunde o contribuinte honesto que deseja pagar o
que é devido ao Fisco e facilita as coisas para o sonegador, pois nesse cipoal de burocracia e complexidade fica mais difícil para a autoridade amecadado·
ra identificar a sonegação.
Esta é, portanto, uma das fragilidades do aluai
sistema: o convite que representa à sonegação de
impostos, tanto a sonegação voluntária quanto a involuntária, aquela que é resultado da incapacidade,
por parte do contribuinte, de entender o sistema. Na
verdade, a contribuição tributária, que deveria ser
ato simples, de compreensão lógica e imediata, tornou-se campo exclusivo de especialistas que co·
nhecem e estudam os manuais, bem como a legislação complicada, redundante e, muitas vezes, contra·
ditória, a qual, sem nenhum senso de organização,
foi sendo publicada ao longo dos anos. Devo lembrar, Sr. Presidente, que isso demanda tempo e trabalho especializado, o que significa dizer custo. Está
identificado um dos componentes do custo Brasil
que atinge a empresa nacional e compromete sua
competitividade.
Além dos objetivos de simplificar o sistema !ri·
butário, de facilitar o combate à sonegação e de di·
minuir o custo Brasil, o Governo alinhava uma quarta
meta, que é a de distribuir, de forma mais justa, a
carga tributária, hoje concentrada em algumas pou·
cas categorias de corytribuintes, como, por exemplo,
os assalariados de classe média que trabalham no
setor formal da economia. Tampouco se deve es·
quecer que a racionalização de nosso sistema e sua
atualização conceituai são importantíssimas para es-
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tabelecer sincronia com as legislações tributárias de
nossos parceiros no Mercosul, bem corno, de forma
mais ampla, com todos os nossos parceiros comerciais, dentro de um contexto de economia globalizada. A todos esses objetivos a nova proposta do Governo de reforma tributária dá resposta.
A-simplificação é inconteste, pois são eliminados o IPI, o ICMS, o ISS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Cofins e o PISIPASEP. Mantidos ficam o Imposto de Renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, e os impostos regulatórios: o IOF, o Imposto de Importação e o Imposto
de Exportação. São criados dois impostos sobre o
valor agregado, incidentes sobre o consumo' o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que será arrecadado pelo Governo Federal; e o Imposto sobre Vendas a Varejo (IW), arrecadado pelos Governos Estaduais, quando incidir sobre mercadorias, e pelos
Governos Municipais, quando incidir sobre serviços.
Surge, por fim, o Imposto Seletivo, que será cobrado
na venda de alguns bens e serviços, tais quais fumo,
bebidas, telecomunicações, energia e combustíveis.
Todos os impostos arrecadados pelo Governo Federal deverão ser distribuídos entre a União, os Esta-

São esses, Sr. Presidente, alguns dos efeitos
benéficos que advirão da implementação da nova
proposta tributária. Uma vez redigida na forma de
proposta de emenda constitucional e aprovada pelo
Congresso, a reforma tributária que estou discutindo
dará seguimento, complementando-as de forma perfeita, às iniciativas já tomadas pelo Governo no âmbito da legislação infraconstitucional, como as mudanças operadas no Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica, o fim da incidência do ICMS nas exportações de produtos sarni-elaborados e primários e a
criação <lo Simples, que muito tem ajudado o desenvolvimento das pequenas e médias empresas.

dos e os Municípios.

Uma reforma tributária sem a correspondente
reforma fiscal ficará "capenga". A reforma tributária
incluirá certamente o estabelecimento das alíquotas
incidentes sobre os impostos arrecadados pela
União que serão repassados a Estados e Municípios. Ora, somente há sentido em fixar quanto será
destinado a cada esfera de governo, caso se saiba
exatamente qual é a responsabilidade de cada um,
ou seja, qual a despesa estimada para cada um. É
unânime que a Constituição de 1998 distribuiu mal
os recursos vis-à-vis as responsabilidades; prova
disso é a necessidade de remendos na legislação
para que a União consiga fazer frente a seus gastos.
A criação do Fundo de Estabilização Fiscal, que de
provisório passou a permanente, é algo que não me
deilo:a mentir. Portanto, essa questão igualmente
deve ser atacada.

.,.
Chamo a atenção para a mudança de filosofia do sistema tributário existente na nova proposta
do Governo. Os impostos indiretos deixam de incidir sobre as mercadorias no momento da produção
e passam a incidir sobre elas, exclusivamente, no
momento do consumo, da venda final ao consumidor. Em decorrência disso~ acabamos com alguns
dos inconvenientes que há no atual sistema. Por
exemplo, termina a discussão sobre origem e des'
tino. Também deixa de haver diferença entre aliquota estadual interna e alíquota interestadual,
pois a tributação, lembro, dar-se-á sempre no
destino, no momento do consumo final, seguindo,
portanto, na tributação de competência estadual, a
aliquota do IVV existente no Estado em que se dá
o consumo. Igualmente, os impostos deixam de incidir em cascata.
Sr. Presidente, não menos digno de nota é o
fato de que, ao estabelecer uma alíquota única do
IW para todas as mercadorias dentro do território de
um mesmo Estado, a nova proposta põe fim à chamada "guerra fiscal" entre os Governos Estaduais,
pois o que temos hoje é uma disputa predatória entre os
Estados por investimentos. Alguns Estados fazem concessões exageradas às empresas, obrigando outros a
fazerem ainda maiores concessões, prática que, em
um circulo vicioso, acaba por prejudicar a todos.

Por fim, gostaria de dizer que não devemos e
não podemos perder esta oportunidade em que se discute a reforma tributária para ampliá-la, dando-lhe um
caráter mais abrangente. Isso significa que devemos
discutir uma reforma tributária para o Brasil e, igualmente, uma verdadeira reforma fiscal, isto é, temos
que examinar não apenas as receitas do setor público e os impostos que as produzem, mas também a
distribuição das despesas entre os três níveis político-administrativos do Pais: a União, os Estados incluindo-se o Distrito Federal - e os Municípios.

Termino este discurso, saudando o advento
dessa nova proposta de reforma tributária, que,
como disse, é mais completa e mais ousada do que

a anterior. Faço votos de que ela possa evoluir e se
transformar numa reforma fiscal. Aí, sim, removeriamos aliviados este grande entrave ao desenvolvimenta da produção nacional: a anarquia tributária. E,
no campo da efetividade das políticas públicas, superaríamos a falta de clareza e de definição adequada em relação às responsabilidades da União, dos
Estados e dos Municípios.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, a prooosito dessa nova proposta de refonna tributária que
está sendo elaborada pelo Poder Executivo e que brevemente ,erá encaminhada ao Congresso Nacional.
<vluito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Joel de Hollanda, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, t• Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra, para uma breve comunicação, à
'?enadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Para uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como representante do Estado do Rio de Janeiro nesta Casa e
também como militante na causa dos dire~os da mulher, não poderia deixar de me manijestar sobre dois
fatos que marcaram o meu Estado e o Brasil.
O primeiro diz respe~o ao tratamento dispensado a uma empregada doméstica no Rio de Janeiro,
em que atiçaram sobre ela um cão, alegando que
não passaria por ali uma negra, uma babá. Ocorreu
a prisão, mas nos autos foi registrado apenas o crime de injúria.
A essa mulher, discriminada por ser pobre, negra e por estar ali na condição de babá, foi dado um
tratamento pior que o dispensado a um animal.
Confio na Justiça brasileira e espero que, nesse caso, não permaneça apenas o registro do crime
de injúria, uma vez que em nossa Constituição consta como inafiançável o crime de racismo e, ademais,
temos leis que amparam perfeitamente as pessoas
para que elas não sejam discriminadas em razão de
gênero, etnia ou condição social.
Faço esse registro porque considero importante uma reflexão sobre o fato de que, se não há pessoas que possam fazer uma le~ura competente dos
ates de discriminação, seja contra a mulher ou o negro, precisamos criar condições para tanto. E, nesse
sentido, temos vários projetes tram~ando nesta
Casa.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, manijesto a
minha solidariedade para com as vitimas e as famil<as do "maníaco do parque", Francisco de Assis Peretra. Crimes como esse poderiam ser evitados, independentemente da unidade da Federação - não
falo agora do Estado do Rio de Janeiro -, se tivéssemos um sistema de segurança pública mais eficiente
aluando, princiP.almente, em parques que, fechados,
acabam se transformando em verdadeiras tocaias
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utilizadas por pessoas insanas, de quem, na maioria
das vezes, a mulher é a presa principal.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a violência contra a mulher é uma das faces mais terríveis
da nossa sociedade e precisa deixar de ser vista
como crime menor, seja no que diz respeito à violência doméstica, seja ao crime de assédio sexual. Para
tanto, tenho, nesta Casa, vários projetes tratando da
questão.
Este é o momento relevante para chamarmos a
atenção do Congresso Nacional para o fato de que a
violência contra a mulher não pode ser uma questão
menor, pois, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
além do corpo, ela machuca a alma, destrói os sonhos e acaba com a dignidade da mulher.
Obrigada, Sr. Presidente.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC) - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra, para uma breve comunicação,
ao eminente Senador Ramez Tebet.
Posteriormente, V. Exª será atendida, nobre
Senadora Marina Silva.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não podemos
encerrar a sessão de hoje sem registrar uma data
por demais importante na História do Brasil.
Há 171 anos, precisamente no dia 11 de agosto de 1827, dava·se inicio no Brasil à criação dos
cursos jurídicos, uma Faculdade de Dire~o em Recife e outra em São Paulo; uma no norte e outra no
sul. Por essas escolas de nível soperior, as primeiras do Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pontijicaram grandes vultos da história brasileira. Por essas faculdades passaram os gênios de Rui Barbosa,
Castro Alves, Tobias Barreto e outros. É por isso
que, na data de 11 de agosto, se comemora o Dia
do Advogado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para assinalar
a importância desta data, a importância da missão
do advogado, basta salientar que se trata da única
profissão que está elevada ao patamar constitucional. Realmente, não escapou ao constituinte de
1888 a necessidade de declarar expressamente,
como o fez no art. 133 da Carta Magna, que o advogado é indispensável ao exercício e administração
da Justiça. Ao longo dos tempos, o advogado vem
sendo isso mesmo.
O advogado sempre foi aquele que lutou e luta
destemidamente para salvaguardar e defender os
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princípios maiores da democracia, o nosso aperfeiçoamento. O advogado sempre foi, dentre os· profissionais, aquela sentinela avançada em defesa da liberdade individual e das liberdades públicas e do
princípio de igualdade. Sem ele, pos~ivamente não
haveria justiça no meio social e está aí a inst~uição
maior deste País, a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre à frente das grandes causas, sempre lutando em defesa dos interesses maiores da sociedade brasileira.
É por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que creio que eu não deveria fazer esse registro
através de uma rápida comunicação. Creio que a
data mereceria um discurso e não a brevidade do
tempo que cabe ao orador, quando solic~a a palavra
para uma breve comunicação. Mas, Sr. Presidente,
não iria deixar passar despercebida esta data comemorada por todos os estudantes do BrasiL
Recordo-me dos meus tempos de estudante,
quando a comemoração do Dia do Advogado era
uma festa. Recordo-me da consagração do chamado Dia da Pendura, que contava, como sempre contou, com a colaboração da sociedade brasileira, entendendo o calote dos advogados como um motivo
de confraternização e de solidariedade.
.,
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta
Casa conta com vários advogados. Quero, nesta
oportunidade, abraçar os advogados do Brasil inteiro, saudando os que compõem o Senado da República e a Câmara dos Deputados. Desejo também
saudar a Ordem dos Advogados do Brasil e ressaltar
que o Senador Bernardo Cabral, hoje Presidente da
Comissão de Const~uição, Justiça e Cidadania, foi
também seu Presidente.
Sr. Presidente, concluo o meu pronunciamento
na esperança de que os advogados brasileiros continuem atuantes, a serviço das causas maiores do
povo brasileiro.
Lembremo-nos de que há advogado em toda
parte e que para ocupar o cargo de delegado de policia, promotor de justiça, juiz é necessário ser bacharel em Direito. A minha saudação não se dirige
apenas ao advogado mil~ante, mas a todos aqueles
que têm formação jurídica, que almejam uma democracia plena para o nosso povo.
Mu~o obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Para uma breve comunicação, concedo a palavra à
nobre Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria

--------·---

331

de registrar que amanhã, às 11 horas, na sala da
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, realizarse-á uma reunião, em que será feita uma apresentação da proposta do Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia, MAMA. Esse Movimento está organizando o I Enoontro Internacional de Mulheres da
Floresta Amazônica, que acorrerá em Rio Branoo,
Estado do Acre, no período de 13 a 17 de dezembro
do oorrente.
Essa reunião tem por objetivo promover a articulação de Senadoras, Deputadas, pessoas interessadas no movimento de mulheres, tanto no âmbito
da de Região Amazônica como nacionalmente, para
que se crie uma ligação ·solidária ao MAMA, o qual
busca unir as mulheres da Amazônia de um modo
geral, não apenas da Amazônia brasileira, mas da
Amazônia peruana, boliviana.
Percebemos com clareza as dificuldades por
que passam as mulheres da Floresta. São problemas ligados à saúde, à área de educação, enfim são
grandes as limitações, principalmente no que se refere à s~uação de miséria, de pobreza a que estão
submetidas. O MAMA busca exatamente trazer a
problemática da mulher amazônida para o cenário
de seus respectivos países, para a ação de governos em nível regional, informando a opinião pública
nacional sobre os grandes problemas enfrentados
por ela.
Nesse encontro, a pauta abrangerá temas nacionais e internacionais, por envolver outros países
no debate sobre a afirmação produtiva dos trabalhos
a serem realizados em favor das mulh'3res da Floresta.
Naquela oportunidade, contaremos com a participação de várias mulheres extrativistas, de lndias,
de seringueiras, de quebradeiras de cooo, de pessoas que aluam dentro da Floresta Amazônica, mas
que, lamentavelmente, não conseguem ter acesso
aos benefícios que o Estado poderia oferecer a elas
e que, de alguma forma, as mulheres que vivem nas
cidades ou nas localidades mais próximas dos grandes centros conseguem obter. Lamentavelmente,
tanto na Amazônia brasileira quanto nos demais países-irmãos, as mulheres da Floresta Amazônica ficam relegadas a segundo plano.
É uma articulação que contará com a participação de Parlamentares convidadas, sendo que várias
já contirmaram sua presença. Dentre elas, além das
Senadoras, estão a Deputada Sooorro Gomes, do
Pará, a Deputada Regina Uno, do Acre, e até mesmo a nossa querida amiga, Deputada Esther Grossi,
do Rio Grande do SuL Não apenas as Parlamenta-
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res da Amazônia mas também as de outros Estados
e os senhores Parlamentares podem dar sua contribuição no sentido de criarmos uma ação pos~iva
para diminuirmos o sofrimento das mulheres que vivem no meio da Floresta.
Neste final de semana, tive a oportunidade de
uma comunidade no Município de Assis Brasil, no km75 e observar quantos benefícios se podem causar com poucos recursos, como é o caso do
programa realizado por uma associação daquelas
moradoras da Floresta. Então, se houver um olhar
solidário das inst~uições para aquelas pessoas que
ali vivem, vários problemas poderão ser solucionados.
vis~ar

Algumas pessoas que ali estavam presentes tinham andado durante dois dias e meio para participar daquela reunião, comigo e com o futuro Governador do Acre, Jorge Viana se Deus quiser.
Naquela reunião, pudemos observar a mudança obtida pelas coletoras de sementes nativas, juntamente com seus filhos e companheiros, com o trabalho agora realizado - e fiquei muito feliz por ter ajudado nesse projeto. Foi-nos relatado que, anteriormente, ganhavam R$25,00 para derrubar uma árvore de mogno, com 1Om de madeira. Atualmente,
com esse projeto, que é do PDA, estão ganhando
R$500,00 por coleta de sementes da árvore de mogno e, com isso, não precisam derrubar a árvore.
Desse modo, Sr. Presidente, as famílias que tinham uma renda anuaLde R$500,00, com essa pequena iniciativa, passaram para uma renda anual líquida de R$1.600,00. Além disso, essas famílias
contam com o aparte de recursos provenientes da
criação de pequenos animais e uma pequena agricultura de subsistência. Enfim, eles produzem tudo
aquilo que conseguem em suas terras. Se considerarmos que projetas dessa natureza podem melhorar
a vida das mulheres da Floresta, mais uma razão
para que participemos de uma reunião como essa.
Na Amazônia, já registramos um índice de pobreza
muito grande. Imaginem o quanto dessa pobreza,
desse analfabetismo e desse descaso recaem sobre
as mulheres.
Em função disso, o Mama, por intermédio da
minha amiga Concita Maia, do CFEMEA e de outras
articulações que compõem o movimento estão convidando todos os Parlamentares e as pessoas que
queiram prestar o seu apoio e a sua solidariedade
ao trabalho de defesa das mulheres da Amazônia.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Bello Parga para uma breve comunicação.
O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, falarei em nome
do meu partido, o PFL. Mas creio estar, também, expressando os sentimentos de todos os Srs. Senadores e Deputados e do povo brasileiro.
Manifesto nossa indignação e nosso repúdio
ao inominável, ignóbil e violento atentado terrorista
que ocorreu na África, nas capitais dos países Tanzânia e Quênia, onde carros-bombas foram detonados em frente das embaixadas norte-americanas. As
vítimas fatais, atualmente, já superam a soma de
200. São mais de quatro mil feridos, cuja maior parte
é composta de cidadãos daqueles países. Comparados a eles, foi mínimo o número de cidadãos norteamericanos que trabalhavam naquelas embaixadas
e foram atingidos.
Sr. Presidente, esse atentado não alcançou
apenas a Tanzânia, o Quênia e os Estados Unidos.
Esse é um atentado à consciência universal, Sr. Presidente, porque no final do século XX, em pleno fim
de milênio, é um retrocesso naquilo que deveria ser
um entendimento entre os homens, ou seja, na condução da política pelo entendimento. Vemos aí a
face que se repudia, a face inominável do ódio a presidir as ações políticas. O mundo todo não pode se
compadecer com atentados dessa natureza em que
o argumento principal é a força, o argumento principal é a ameaça, o argumento principal é a crueldade. Uma amude dessas, um atentado desses não
contribui, não traz convencimento algum nem melhoria às relações internacionais; enfim nada pode advir
disso.
Neste momento, o meu Partido deixa expresso
o seu repúdio ao atentado e sua solidariedade aos
países envolvidos, no caso a Tanzânia, Quênia e
os Estados Unidos. Não podemos compactuar com
tais atos, não podemos acená-los; nos8o espírito democrático não concebe como é que podem ser realizados. Por isso, entendo que não cabe somente ao
meu Partido, mas sim a toda a Casa, a todo o Congresso, expressar o repúdio, a inconformidade de
todo o povo do Brasil perante atos que envergonham
a própria condição humana, envergonham o sentimento democrático dos povos e não podem jamais
se repetir, sob pena de caminharmos, retroagirmos,
regredirmos para a l:iàrbárie, para o domínio do ódio,
para o domínio daforça, para o domínio da violência. Isso tem que ter um fim, Sr. Presidente, para
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que os países possam resolver suas diferenças por
meio dos canais políticos e diplomáticos. Repelimos,
portanto, Sr. Presidente, um atentado terrorista dessa natureza. Essa é a palavra do PFL. Essa é a palavra do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Para uma breve comunicação, concedo a palavra à
nobre Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG.
Para uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, durante seis anos, a partir de 1992, assomei a esta tribuna do Senado por inúmeras vezes para fazer uma
conclamação não apenas aos Senadores desta
Casa, mas também aos Deputados Federais, ao
Congresso Nacional, e ao próprio Presidente da República, a fim de resgatar o nosso Vale do Jequitinhonha, no meu Estado, Minas Gerais; resgatá-lo,
acima de tudo, da miséria, da fome, da pobreza que,
todos os anos, e principalmente no período das secas, têm sido um processo avassalador em relação
às dificuldades enfrentadas por pelo menos um milhão de pessoas que residem hoje nos 56 Municípios
do nosso Vale do Jequitinhonha.
Em 1992, apresentei o Projeto de Lei n• 146/92,
~ue dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinho. nha, na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. Esse projeto,
como disse inicialmente, tramitou durante seis anos.
Aprovado no Senado por unanimidade, foi à Câmara
dos Deputados, onde, durante mais de dois anos,
tramitou na Comissão de Desenvolvimento Regional,
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, sendo por algumas vezes incluído na pauta do
plenário da Câmara dos Deputados - como também
retirado, infelizmente -, mas, finalmente, aprovado
também por aque_la Casa.
Sr. Presidente, obtivemos a aprovação desse
projeto, com a inclusão dos Municípios do norte do
Espírito Santo, em emenda do Plenário do Senado
Federal, e com a sanção do Presidente da República, que confirmou o seu compromisso com os Prefeitos do Vale do Jequitinhonha e todos os mineiros.
Neste momento, quero saudar a importância
desse processo para o Vale do Jequitinhonha, a esperança que já começa a brotar no coração dos nossos mineiros com a expectativa de realmente se promover o desenvolvimento econômico e social de
toda aquela região. É preciso também ressattar a importância desse gesto, a importância do ato firmado
pelo Congresso Nacional, a aprovação desse projeto
pelo Senado Federal, que finalmente abriu as portas
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para que a população do Vale do Jequitinhonha, pobre, carente, desassistida e excluída da nossa sociedade, pudesse, por suas próprias mãos, mas acima
de tudo com o apoio governamental, estabelecer um
futuro mais promissor para suas crianças. O gesto
de solidariedade e afirmação desta Casa não nos
negou e - mais do que isso - não negou à população do Jequitinhonha a oportunidade tão promissora
de se ver incluída na área de desenvolvimento da
Sudene, podendo contar com as iniciativas locais de
desenvolvimento econômico para a região, principalmente por meio dos incentivos fiscais.
Temos aqui dados que eu gostaria de reafirmar
neste momento em que há um clima de satisfação,
de vitória e, principalmente, de esperança por parte
daquela população. São dados que, durante esses
seis anos, apresentei aqui para a apreciação e o conhecimento de todos os Senadores, como autora
desse projeto que levamos com afinco por todo esse
tempo. Alguns deles mostram como o Vale do Jequitinhonha é tão ou mais pobre que o Nordeste brasileiro. Na questão da água, por exemplo: as residências abastecidas por rede de água no Nordeste são
24,2%, no Vale do Jequitinhonha, 29,9%. Possuímos também um quadro que é seguramente dos
mais preocupantes na região e se refere ao grau de
urbanização. O Vale do Jequitinhonha tem cerca de
62,9% de seus Municípios urbanizados; o Nordeste,
50,5%. Portanto, o Vale do Jequitinhonha possui carências tão preocupantes quanto as do Nordeste
brasileiro na área de urbanização. Quanto à relação
do número de médicos por habitantes, o Vale do Jequitinhonha conta com apenas um médico para cada
4.554 mil habitantes, enquanto o Nordeste, segundo
as estatísticas, possui um médico para cada 1.327
habitantes.
Ora, Sr. Presidente, por todas essas razões,
sempre defendemos a inclusão do Vale do Jequitinhonha na área de atuação da Sudene. O sonho
acalentado por aquela população há mais de 40
anos finalmente se realizará. No dia 15 de julho de
1998; o Presidente da República sancionou o projeto
de nossa autoria, transformando-o na Lei n• 9.690.
"Ato do Poder Legislativo.
Dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha, do Estado de Minas Gerais, e de municípios da
região norte do Estado do Espírito Santo na área da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste,
Sudene."
Consta a assinatura do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e do Ministro Paulo Paiva
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A Lei n• 9.690 traz muita esperança para aquela população.
Sinto-me emocionada. Sr. Presidente, porque
a aprovação desta lei deve-se muito à nossa determinação. Desejo compartilhar com toda a Casa a
emoção e a alegria de ver o Vale do Jequitinhonha
incluído na Sudene, porque contamos aqUI com a
solidariedade e o apoio decisivo de todos os Senadores, que corresponderam à fé e à esperança da
população sofrida daquela região, que, neste ano.
assim como o Nordeste, enfrentou uma seca avassaladora. A tragédia que se abateu sobre o Vale do
Jequitinhonha tem dimensões tão grandes que é difícil imaginar, sem uma vis~a in loco, a pobreza e a
situação de dificuldades vividas pelos trabalhadores
do campo, pelas donas de casa, pelos jovens e pelas crianças, que disputavam com o gado dois ou
três litros de água potável para beber. Nesses meses, a situação foi considerada trágica: todos os córregos secaram, toda a produção agrícola foi dizimada, todos os municípios decretaram estado de calamidade pública." A população esperou mais de três
meses por uma ação imediata do Governo para socorr~a com o envio de cestas básicas para matar a
sua fome.
Várias vezes assumi a tribuna desta Casa para
reiterar o nosso apelo ao Presidente da República, a
fim de que socorresse as famílias castigadas pelo
flagelo da seca, que também atingiu os vales do Mucuri e do Rio Doce.
Sr_ Presidente, temos a certeza de que, após a
inclusão do Vale do Jequ~inhonha na área da Sudene, somado aos municípios do norte de Minas, poderemos fortalecer aquela região, cada vez mais oferecendo-lhe recursos que a tornarão viável. É preciso
continuar a implementação de mecanismos capazes
de minimizar as dHiculdades daquela pobre gente.
Certamente não é por !aRa de recursos que a Sudene tem deixado de implementar programas vitais
para aquelas regiões- No ano passado, o Governo
desviou R$40 milhões dos recursos daquela instituição para o pagamento da dívida pública.
O que desejamos agora - e vamos fazer coro
com os parlamentares nordestinos - é fortalecer a
Sudene, ampliando seus recursos orçamentários
para que ela possa dimensionar suas ações para o
atendimento de nossos irmãos nordestinos e também daqueles que vivem no Vale do Jequitinhonha e
no norte de Minas Gerais.
Sr_ Presidente, gostaria de dizer que a cidade
de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, se encontra
em uma região fértil e seu subsolo é muito rico. De
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lá se extrai o cobre considerado o melhor do Brasil,
mas a sede da mineradora está instalada na divisa
do Vale do Jequitinhonha com a Bahia. Por quê? Por
causa dos incentivos fiscais que a Sudene concede.
Essa empresa priorizou a sua instalação no Estado
da Bah1a, mas retira todas as riquezas do Vale do
Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí.
Desejamos que todos aqueles que querem ter
o privilégio de extrair as nossas riquezas, de fazer as
suas prospecções, de implementar as suas indústrias, também proporcionem o desenvolvimento económico do Vale do Jequitinhonha. Tudo isso poderá
ser feito com os incentivos fiscais. Dessa forma conseguiremos gerar empregos, implantar projetas de
urbanização e transformar aquela região no vale do
âesenvolvimento, retirando-lhe o rótulo, que existe
há mais de 40 anos, de vale da pobreza. É o que esperava desde o momento em que apresentei o projeto. em 1992. Desde o momento em que cheguei ao
Senado como representante de Minas Gerais, portadora da confiança dos mineiros nesta Casa, acreditei
que o grande desafio para o nosso Estado era eliminar a pobreza, a miséria e a fome da população sofrida e marginalizada do Vale do Jequitinhonha.
Acompanhava o projeto que apresentei a esta
Casa uma justificativa, na qual mostrávamos os dados estatísticos da realidade social do Vale do Jequitinhonha.
Sr. Presidente, a imprensa mineira, principalmente os jamais o Estado de Minas, Hoje em Dia e
O Tempo, e todos os demais veículos de comunicação do nosso Estado, inclusive do Vale do Jequ~i
nhonha, acompanharam, passo a passo, durante
seis anos, a tramitação desie projeto, pois era muito
importante a aprovação de lei inserindo o Vale do
Jequitinhonha na área de atuação da Sudene.
Quero destacar aqui um editorial do jornal o
Estado de Minas, que diz:
"Em defesa do Jequitinhonha
O Vale do Jequ~inhonha pede socorroPede ajuda para combater a miséria, para
minimizar os efeitos da seca, para ter uma
oportunidade de criar empregos, de as.~egu
rar as condições para que a população da
região tenha uma vida com dignidade, com
menos sofrimento.
Esta história não é nova_ Não é de hoje
que o principal bolsão de miséria de Minas
Gerais luta por um lugar ao sol, que não seja
o da estiagem. O Vale do Jequitinhonha tem
agora uma chance. A sorte já está lançada
em forma de projeto de lei, já aprovado no
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Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados. As comissões técnicas já o referendaram e ele só não foi votado por interferência direta de um deputado tucano paulista,
José Abrão.
Na reunião da Sudene, na sexta-feira,
os mineiros apresentaram o seu pleito de
ver o Jequitinhonha na área de atuação do
órgão. Mas é curioso que a resistência ao
projeto que oficializa esta situação não tenha sofrido oposição dos Estados do Nordeste, que, diz a lógica, poderiam não aceitar dividir com mais municípios a verba des-

tinada à Sudene. Este ano, os recursos atingem perto de US$600 milhões. Os nordestinos, provavelmente movidos pelo sentimento de quem sente na carne o que é viver em
uma região com clima e condições de vida
tão áridas, não se opuseram. As dificuldades foram surgir dentro do PSDB, partido do
governador de Minas.
"O projeto que coloca 45 municípios
mineiros na área da Sudene é da Senadora
Júnia Marise (PDT-MG). Na Câmara, seu
relator foi o Deputado Nilmário Miranda (PTMG). Ele chegou a estar na Ordem do Dia
para a votação e existia, em plenário, a convicção de que seria aprovado. Quando tudo
parecia estar caminhando bem, contudo, o
então Lider do PSDB na Câmara, Deputado
José Abraão (PSDB-SP), usando das prerrogativas de seu cargo, exigiu a retirada do
projeto da pauta.( ... )
O povo do Vale do Jequttinhonha é um
povo perseverante, bravo e lutador. É este o
espírito que deve nortear agora a atuaçâo
de toda a sociedade mineira, da classe política à empresarial, das entidades de classe
aos sindicatos. A união de Minas é fundamental neste momento em que oposições
sem razões evidentes trabalham para prejudicar os interesses do Estado. A presença do
Vale do Jequttinhonha na área da Sudene
pode abrir novos horizontes para a região,

pode permrtir a abertura de novos empreendimentos, pode ser o embrião de um novo
tempo, em que a miséria e a fome sejam
chagas do passado. A causa é nobre e deve
ser abraçada por todos os mineiros. (... )"
Este é um dos editoriais publicados na imprensa do meu Estado.
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Com toda essa tramitação e, agora, Sr. Presidente, com a sanção do pro1eto pelo Presidente da
República e a sua transformação na Lei n' 9.690, eu
gostaria de realçar a importância desse gesto, a que
importância que com ele se dá àquela população,
como disse, excluída, que convive com a miséria e a

fome. É o caso das mulheres que são chamadas
"viúvas de maridos vivos", pois que estes passam a
maior parte do ano, vários e vários meses, distantes
dos seus locais de origem, sendo levados a deixar
as suas residências à procura de outros lugares
onde possam tentar um emprego na lavoura.
Por essas mulheres, "viúvas de maridos vivos",

por nossos trabalhadores do campo, por nossos jovens, por nossas crianças e, principalmente, por
nossos produtores, que todos os anos, apesar de
sua determinação e coragem de continuar plantando, vêem a sua lavoura dizimada pela seca, por tudo
isso, enfim, Sr. Presidente, quero, neste momento,
registrar o meu agradecimento a cada um dos Srs.
Senadores que compartilhou comigo, durante todos
esses anos, dessa luta, da minha determinação e,
principalmente, da minha .fé e esperança em ver
esse projeto aprovado e tornado lei.
Eu tinha certeza de que, no decorrer de todos
esses anos, apesar das resistências e das dificuldades, essa proposição haveria de falar fundo no coração de cada um dos nossos companheiros e companheiras Senadores, para que pudéssemos juntos
propiciar o resgate dessa população da miséria e da
fome, em uma das regiões que é considerada uma
das mais pobres do Brasil. Ali o cenário chega a ser
tão devastador que poderíamos considerá-la Região
do Apartheid Social.
Neste momento, a inclusão desses municípios
na área de atuação da Sudene é certamente motivo
de alegria para os Prefettos, Vereadores e toda a população do Vale do Jequitinhonha, que agora sorri
corn "mais esperança, que agora se vê vttoriosa nas
suas expectativas e na sua luta pela aprovação desse
projeto. Poderemos propiciar, com o decisivo apoio da
Sudene e do Governo, para o Vale do Jequttinhonha
seu desenvolvimento económico e social.
Concluindo, portanto, Sr. Presidente, já alertada pela campainha da Presidência desta Casa, quero dizer que valeu a pena lutar pelo nosso Vale do
-Jequrtinhonha. Valeu a pena lutar pelos meus conterrâneos do nosso Vale do Jequitinhonha, que, certamente, a partir de agora, poderá ter, por meio da
Sudene, considerado o potencial económico de seu
subsolo riquíssimo, de suas riquezas e, inclusive, da
coragem e bravura de seu povo, uma nova porta de
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esperança e, sem dúvida nenhuma, condições para
que a sttuação de miséria possa ser minimizada.
~ por isso que não poderia deixar de registrar
aqui minHa alegria, minha satisfação de ver este projeto aprovado e transformado em lei, mas acima de
tudo o meu agradecimento a esta Casa, que não tal·
tou com o povo do Vale do Jequitinhonha.
O SR. PRESIDENTE (Cartas Patrocínio} - Os
Srs. Senadores Odacir Soares, Esperidião Amin e
Casildo Maldaner enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Ex's. serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO} - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é de hoje
que venho, com veemência, clamar por uma ordem
financeira mais justa, cuja estrutura contemple me·
lhor distribuição de recursos para os Municípios brasileiros. Tampouco tenho sido voz isolada nesta
Casa na reivindicação de uma política orçamentária
mais descentraUzada na condução das finanças do
Pais. Sem dúvida, a própria Constituição de 88 esta·
beleceu normas e princípios nttidamente descentralizadores no que diz respeito à administração das finanças públicas de nosso Pais.
E, verdade seja dita, desde a promulgação de
nossa Carta Magna, os Municípios brasileiros têm
sido contemplados com fatias gradualmente mais
espessas da renda nacional. Como prova disso, as
três modalidades que compõem as recettas munici·
pais - recetta tributária, receita de transferência e
'outras recettas' - assinalaram crescimento expres·
sivo nos ú~imos anos. As estatísticas indicam que
tanto a receita total dos Municípios quanto a rubrica
'recetta de transferência' mais que dobraram seus
valores desde a promulgação da Carta Magna até o
ano de 1995. Mais do que isso, segundo levantamento feito pelo IBAM (Núcleo de Articulação Políti·
co-lnstttucional do Banco de Dados Municipais}, a
receita tributária municipal acusou extraordinária
taxa de crescimento, cravando elevação da ordem
de 321,37% de 89 a 95, o que acabou por eqüivaler
ao dobro da recetta total registrada em igual período.
A euforia proporcionada pelos números absolutos é legítima e deve ser destacada, porém a leitura
minuciosa e qualitativamente avaliada dos mesmos
números merece melhor apreciação. Assim, se procedermos a uma interpretação menos superficial dos
dados fornecidos pelas estatísticas, descobriremos
que os Municípios não apresentam um suposto e desejável perfil unHorme que as percentagens médias
levam a crer. De fato, no que concerne à real apro-
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priação dos recursos conforme o porte das cidades,
verificaremos que existem dHerenças bem acentuadas entre as diversas e discrepantes dimensões demográficas espalhadas pelo Brasil afora.
Senhor Presidente, para ser mais preciso, es·
tudos recentes do mesmo IBAM demonstram que as
cidades de pequeno porte - ou seja, aquelas com
registro de população abaixo de 20 mil habttantes compõem o grupo das que, proporcionalmente, me·
nos se apropriaram do aumento da receita total, ostentando taxa de crescimento abaixo da média do
conjunto. Com um quadro muito parecido, os Munici·
pios situados na faixa populacional entre 100 e 200
mil habitantes também apontaram uma expansão
das receitas num patamar aquém da média vemicada. Do mesmo modo, o desempenho da recetta total
das cidades com mais de 5 milhões também se situou abaixo da média geral.
Em compensação, despontando como grande
beneficiário do aumento- da receita total do País, o
conjunto das cidades brasileiras com conglomerados
populacionais entre 1 milhão e 5 milhões de pessoas
demonstrou, comparativamente, melhor capacidade
administrativa para captar tal modalidade de recursos. Curiosamente, quando investigamos os dados
referentes à receita tributária, uma nova evolução
distributiva se afigura como tendência irreversível,
pois as maiores taxas de crescimento se vo~am agora para os Municípios com menos de 500 mil habi·
!antes. Mais ainda, os dados indicam que quanto
mais densa a população, menor o poder de o Município expandir o recolhimento de tributos.
Em outras palavras, a menor expansão campa·
rativa dentro dessa categoria de receita recaiu sobre
as cidades brasileiras que abrigam progressivamente populações com mais de 1 milhão de habitantes.
Isso se justHica na medida em que, para as cidades
densamente ocupadas, toma-se mais dHfcil mu~ipli·
car sua arrecadação diante de uma máquina arrecadadora mais complexa e eficiente.
Pois bem, no que tange às receitas de transfe·
rências. cumpre registrar que os Municípios mais
afetados com a 'inibida' expansão dos recursos se
concentram na faixa dos menos de 500 mil habitan·

tes. Isso se deve, naturalmente, às distorções a que
se tem sujeitado o famigerado Fundo de Participa·
ção dos Municípios (FPM}, de cuja movimentação as
cidades de menor porte dramaticamente dependem
para fins de sobrevivência. Na mesma linha, o qua·
dro das grandes metrópoles brasileiras, como são os
casos de São Paulo e Rio de Janeiro, não se distin·
gue muito se comparado com as de menor porte. No
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entanto, em contraste com os pequenos Municípios,
Rio e São Paulo adicionam ao problema da. insuficiência dos recursos oriundos do FPM a questão do
repasse do ICMS, cuja lógica draconiana de distribuição dentro dos Estados tem implicado achatamento nos valores destinados às grandes cidades.
Por outro lado, da rubrica "outras receitas", observaremos que são justamente as megalópoles que
demonstram maior capacidade de extrair vultosos
recursos. Graças sobretudo às rentáveis operações
de crédito, as cidades com mais de 5 milhões de haMantes ostentam índices bem acima da média nacional. Já ao contrário dessas, as cidades de porte
médio e pequeno experimentaram no geral certa retração no recolhimento de 'outras receitas". De fato,
como havia antes afirmado, entre todas as receitas,
essa rubrica foi classificada como a de menor desempenho evolutivo desde a promulgação da Constituição vigente.

tenham acentuadamente expandido o volume de recursos tributários, a participação dos mesmos no
universo dos recursos disponíveis se afigura ainda
muito modesto. No entanto, em contraste com esse
panorama patrocinado pelas receitas tributárias, a
participação relativa das transferências federais e
estaduais no total dos recursos disponíveis em 95 ficou praticamente estagnada no mesmo patamar de
89, ou seja, na faixa de 55%.
De certo, para que as receitas provindas de
transferências experimentassem tal estagnação na
curva geral evolutiva nos anos 90, contribuíram em
muito as perversões administrativas e legais envolvendo a distribuição, por exemplo, do FPM e do
ICMS. Segundo os estudos do IBAM, a redução da
participação relativa das transferências nas contas
públicas cariocas e paulistanas afetou consideravelmente - em termos negativos - a curva da média
nacional.

Ora, algumas explicações devem ser agregadas agora, de modo a esclarecer comportamentos
tão variáveis e irregulares na curva de crescimento
das recettas municipais. Em primeiro lugar, em certa
medida já se esperava significativo avanço da participação da receita tributária municipal no cõmputo
~a receita total, uma vez que as arrecadações do
.. IPTU, ISS, ITBI, Taxas e Contribuição de Melhoria
reuniram maior poder de intervenção e aplicação no
âmbito da própria comunidade. Enquanto que, em
1989, a soma desses recursos representavam apenas 16% do montante com que contavam os Municípios brasileiros, em 1995, as mesmas fontes acusaram
participação de cerca de 26% do montante geral.
Apesar disso, vale a pena anotar que o impacto numérico das receitas tributárias sobre as finanças das pequenas cidades ainda permanece inexpressivo quando comparado com a participação dos
tributos nas contas públicas das grandes cidades.
Só para termos uma idéia mais concreta, traduzindo
os valores em moeda dolarizada, as cidades situadas na faixa de 200 a 500 mil habitantes registraram
em 1995 o total de 800 mil dólares na receita tributária, bem como o total de 5 milhões de dólares nas

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em
suma, guardadas as devidas proporções, os dados
investigados para o período 89-95 podem perfeitamente ser projetados para os dias de hoje, já que a
legislação tributária e orçamentária pouco, ou nada,
mudaram em substância. Não se pode, entretanto,
julgar que, a partir desse breve exercício analítico, o
quadro das receitas municipais no Brasil seja o ideal,
ou mesmo o mais adequado. Pelo contrário, por
mais positiva que tenha sido a perspectiva da lettura
dos números, há muito o que fazer na área para corrigir desvios e distorções. O Congresso Brasileiro
tem muita consciência disso e se prepara, em curto
prazo, para promover os trabalhos de uma reforma
tributária que não só estabeleça uma padrão mais
justo e descentralizado na distribuição da renda nacional, como também defina um estrutura orçamentária que garanta um tratamento menos isonômico
para os diversos portes das cidades brasileiras.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, todos os que es-

receitas transferidas. No mesmo ano, cidades como

tamos empenhados no desenvolvimento econômico

Rio e São Paulo contabilizaram em média a soma de
1 bilhão e meio de dólares na rubrica receita tributária, bem como a soma de 1,3 bilhão de dólares na
rubrica transferências.
Por esses dados, toma-se evidente a disparidade relacional entre as duas modalidades de receita para dois perfis demográficos tão antagônicos.
Portanto, ainda que as cidades pequenas e médias

e social do Pais desejamos a realização de uma verdadeira reforma agrária. Há divergências, no entanto, a respeito da maneira como deve ser ela conduzida. Uma abordagem das mais oportunas da questão
foi expressa pela Câmara de Vereadores de Joinville
- SC, por meio da Moção n' 75, aprovada em 2 de
junho de 1998 e dirigida ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
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A moção questiona justamente o modo pelo
qual vem sendo tratada a questão fundiária no País.
Na correta percepção dos membros da Cãmara de
Joinville, o Governo Federal tem se preocupado em
promover assentamentos somente após a ocorrên-

cia de ocupações. Não é admissível, entretanto, que
o Poder Executivo fique na dependência da eclosão
de conflitos sociais para desempenhar seu importantíssimo papel de implementar a reestruturação fundiária. Avaliam os Vereadores que "o Governo tem
que andar na frente dos movimentos de protesto ou
de patrocínio de ocupações de terras particulares",
tomando para si "a iniciativa de priorizar esse importante tema social".
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crescimento dos níveis de desemprego, relacionado
especialmente à queda da oferta de vagas na indústria. As cidades de todo o País - não apenas as metrópoles, mas também médias e pequenas cidadestêm recebido levas de imigrantes aos quais muito
pouco podem oferecer. Há que se ressaltar que também a situação dos produtores rurais não se encontra particularmente fácil. Sentimos ainda a falta de
uma política de apoio à agricuttura ampla e eficaz,
imprescindível sobretudo como estímulo à prática da
agricultura familiar.

É necessário, em meu entender, rlão propriamente despolitizar a questão fundiária, pois se compreendemos a política ern sua acepção mais ampla,
a reforma agrária é, sem dúvida, uma questão política. O que não ajuda ao País é a excessiva ideologização do tema, que transforma o campo em uma
arena onde se digladiam forças absolutamente inconciliáveis. Esquecem-se muitos de que o objetivo
da reforma agrária é criar uma nova legião de pequenos proprietários de terra, que devem produzir e
oferecer seus produtos ao mercado, com o máximo
de rentabilidade para que possam continuar produzindo e prosperando. Não se trata de um objetivo essencialmente antagónico ao sistema económico em
que vivemos. O que constatamos é uma lentidão excessiva da sociedade brasileira para resolver efetivamente a questão, tanto por razões ligadas a nossa
formação histórica como pela inépcia de nossas
classes dirigentes.
"Quase todas as nações do mundo modema lembra-nos o citado documento.- efetivaram a partilha racional da terra." Devemos reconhecer um mérito ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra por ter chamado a atenção para a questão fundiária, expressando o sentimento de desespero de
inúmeros camponeses que tiveram que abandonar o
pedaço de terra onde trabalhavam, indo procurar
emprego nas áreas urbanas, onde também já não
existem. O que não podemos aceitar é que um processo sério de reforma agrária caminhe a reboque
da ocupação ilegal de terras. Uma vez identificado o
problema e dimensionada a sua relevância, é preciso que o Governo tenha autonomia de ação, elegendo metas julgadas prioritárias para que sejam realmente cumpridas.
A reforma agrária no Brasil já devia ter sido implementada há várias décadas; ganhou, contudo,
nova e premente atualidade, considerando-se o

· - - - - - - - - · - -..

Ninguém ignora que o processo de reforma
agrária não se encerra com a distribuição de terras. Vem depois a necessidade de financiamento,
de assistência técnica, de criação de condições de
infra-estrutura favoráveis e assim por diante. Tudo
isso deve ser executado de forma sistemática,
com prévio planejamento e avaliação dos resultados. Não é tampouco com um paternalismo excessivo que o Governo vai estimular a prosperidade
dos agricultores. Espera-se dos produtores rurais
que receberam terra e apoio que retribuam à sociedade produzindo alimentos, com a maior eficiência possível. Todo esse processo deve ser
conduzido dentro dos marcos legais e com base
nas soluções negociadas e eqüitativas, de modo a
não favorecer certos grupos em detrimento de outros. A reforma agrária é um caminho longo e relativamente complexo, que não se resolve no grito
nem no entusiasmo do primeiro momento. Não temos dúvida, no entanto, de que vale a pena percorrê-lo e que a sociedade brasileira será grandemente recompensada se tivermos a coragem necessária para promover a reforma agrária em nosso País.
A Moção aprovada pelos Vereadores de Joinville não apenas idenmica o problema, como sugere
um meio para superá-lo. Para que a reforma agrária
seja feita de uma maneira mais justa, deixando de
estimular as ocupações ao premiar aqueles que nelas se engajam, propõe-se que seja promovido o
"cadastramento de fammas que residem nos centros
urbanos (e) desejam vottar para o campo', assim
como 'de agricuttores que aspiram por um pedaço
de terra para trabalhar'. Esse amplo levantamento
de famílias interessadas em participar de projetas de
assentamentos, que pode ser executado em parceria com entidades públicas e privadas, serviria como
valioso instrumento para o Governo Federal promover uma reforma agrária ampla e sistemática, que
não venha a favorecer o conflito mas a harmonia do
conjunto da sociedade.

---
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Parabenizo essa importante contribuição da
Câmara de Vereadores de Joinville, representada
por seu Presidente João Luiz Sdrigotti, ao imprescindível debate sobre a questão fundiária no Pais. Mais
do que isso, ressalto o meu apoio e minha solidariedade ao entendimento maduro e consistente ali expresso. Manifestações desse teor fazem-nos crer
que a sociedade brasileira exige, cada vez com
maior consciência, que seja realizada efetivamente
uma reforma agrária, que venha trazer mais progresso e mais justiça a nosso Pais.
Muijo obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) Sr. ·Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por ocasião
da recente visija que nos fez o Secretário-Geral da
ONU, o ganês Koffi Annan, tivemos oportunidade de
testemunhar a celebração de alguns atas que, além
do efeito simbólico que costuma caracterizar os protocolos internacionais, emitem sinais de uma nova
postura do Brasil e, por extensão, da América Latina,
no concerto das. Nações.
O primeiro desses atas ocorreu em 13 de julho,
com a assinatura, pêlo Presidente Fernando Henrique, do Tratado de Não-Prolneração de Armas Nucleares, o TNP. Produzido em 1968, o TNP abre o
Pais à fiscalização internacional de suas instalações
nucleares e proíbe o uso da energia nuclear para
fins bélicos. Na prática, a assinatura tem pouco efeito, pois o Brasil já recebe fiscais internacionais. Mas
o gesto tem enorme significado, pois enterra, definitivamente, a era em que o Brasil quis virar uma potência nuclear bélica.
A aventura da bomba começou com o acordo
nuclear firmado entre Brasil e Alemanha, em 1975,
pelo então Presidente Ernesto Geisel. Por esse
acordo, os dois países desenvolveriam a tecnologia
para produzir o ·combustível nuclear - que inclui o
enriquecimento do urânio - e construir no País oito
novas usinas nucleares. As usinas gerariam energia
elétrica, mas todos nós sabemos que, secretamente,
cuttivava-se a idéia de dominar o processo de enriquecimento do urânio, passo indispensável para fazer a bomba. O acordo fracassou. Das oito usinas
programadas, a primeira delas, a Angra 11, será inaugurada no final deste ano, duas décadas depois do
previsto. Quanto à usina de enriquecimento do urânio, nunca saiu do papel. Desde o fracasso do acordo, os envolvidos no projeto bomba foram para a
clandestinidade.
Envotto nas sombras, o programa nuclear começou a ruir no Governo Sarney, com a assinatura
de um acordo de paz com a Argentina. Só no Gover-
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no Collor se soube que até buracos haviam sido feitos, na Serra do Cachimbo, para testes nucleares.
Agora, o Governo sepulta o dispendioso e paranóico
sonho da bomba brasileira. Enfim, o delírio acabou.
O segundo ato teve lugar no dia seguinte à assinatura do Acordo. Em 14 de julho, Koffi Annan
inaugurou, em São Paulo, a seção brasileira da Associação das Nações Unidas. Além de sua atuação
tradiconal, a entidade oferecerá programas de desenvolvimento tecnológico e de exportações para as
pequenas e médias empresas. No mundo todo, existem 82 associações das Nações Unidas e a meta é
dobrar para 164 até o fim do século. Na África do
sul, seu representante é o próprio Presidente Nelson
Mandela. No Reino Unido, o ex-Secretário-Geral da
Eco-92, Maurice Strong. A seção brasileira será dirigida pelo empresário Mário Gamero, Presidente do
grupo Brasilinvest e do Fórum das Américas, uma
entidade não-governamental.
Como se vê, Sr"s e Srs. Senadores, a agenda
de Annan no Brasil difere em muito da de seu antecessor, o egípcio Boutros Ghali, que veio cobrar uma
dívida do Governo com a ONU. Agora, cobra-se
uma maior aproximação da ONU com a América Latina, e critica-se o distanciamento da entidade. Num
momento de seca do Nordeste, a FAO- a organização que alua na área de agricuttura - seria extremamente importante, mas seus representantes ficam
lotados em Roma. Com a inauguração da seção brasileira, espera-se, portanto, um maior envolvimento
da ONU com a realidade latino-americana.
Em aula magna proferida no Ministério das Relações Exteriores, o Secretário Koffi Annan acentuou
alguns pontos que podem fornecer pistas a respeito
da aluai política da ONU para a América Latina e,
particularmente, para o Brasil.
Iniciando seu pronunciamento com palavras do
urbanista lúcio Costa a respeito de Brasília, KQffi
Annan destacou as dimensões continentais do temtório brasileiro, enatteceu nossa vocação histórica
para a solução pacífica e a negociação e apontou a
necessidade de reverter o quadro de desigualdades
sociais que compromete os destinos do País.
Considerou que o exemplo brasileiro assume
signijicado renovado, numa época em que acontecimentos no sul da Ásia fazem ressurgir a perspectiva
de uma nova corrida arrnamentista nuclear. O Brasil,
ao se abster de concorrer a uma vaga no clube nuclear serve "como uma luz na escuridão", segundo
suas palavras.
Depreende-se da exposição, Senhoras e Senhores Senadores, uma preocupação em adequar o
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da Urganização das Nações Unidas à nova

·'·_õnluntura mternacionaL Com o fim da Guerra-Fria,

paz global dependerá não apenas do gerencia·nen:o de conflitos armados, mas da obtenção do
orogresso econômico e social dos povos do mundo.
Vivemos em um mundo em que a mudança
precisa ser vista como condição essencial da vida e
no qual a globalização traz novas realidades todos
os dias. Destruição ambiental; tráfico de drogas mo'llmentando recursos duas vezes maior que os da indústna de veículos automotores; proliferação de ar'1123 '1Ucleares; epidemia de AIOS que expôs os tráÇICC3 hmtos entre os ricos e os pobres - esses são
::.osna.s alguns dos problemas que o mundo enfrenta
...,0 ::lvorecer do novo século.
A Organ1zação das. Nações Unidas que entra
"" Século XXI deverá estar equipada para essa
neva conjuntura internacional. E, nesse novo contexnão será possível relegar a plano secundário um
pais emergente e com as potencialidades do Brasil.
Da mesma forma que não se poderá desmerecer as
possibilidades do continente americano como bloco
econôrnico e cultural.
Assim, Sr's e Srs. Senadores, a visita de Koffi
•\nnan. a par de representar a busca imemorial da
,ONU para a obtenção de melhores padrões de vida
e de ma1or liberdade, representa, sobretudo, a procura de novas parcerias para libertar a humanidade
da ameaça de armas de destruição em massa, das
drogas. da pobreza ou de pandemias.
É nesse aspecto que acredito no poder criativo
de nossa imensa e diversificada Nação. Nossa cunura
de paz, nosso dom para a solução pacífica de disputas, nosso compromisso com o munilateralismo serão
um bem inestimável na tarefa de c;;onstruir uma Organização das Nações Unidas para o Século XXI.
Muito obrigado pela atenção!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Sr"s e Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 14h30mín, a seguinte

•c.

ORDEM DO DIA

-lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°15, DE 1998
Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 15, de
1998, tendo como primeiro sig-natário o Senador Esperidião Amín, que anera o inciso VIl do art. 29 da
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Constituição Federal (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal), tendo
Parecer sob nº 473, de t 998, de .Plenário, Relator: Senador Jefferso·n Peres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-PI.en (substitutivo), que apresenta.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104,
DE 1996-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº t 04, de t 996-Complementar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a
inclusão de códigos de identrticação tátil entre as ca. racterísticas gerais das cédulas colocadas em circulação pelo Banco Central do Brasil, tendo
Parecer sob nº 327, de 1998, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Bení Veras,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAE (substitutivo), que apresenta.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 215, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos
Recursos n•s 2 e 3, de 1998)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 215, de 1997, de autoria do Senador
Júlio Campos, que acrescenta parágrafo ao art. 463
da CLT, assegurando ao empregado a indicação da
instituição bancária onde o empregador deverá depositar seu salário, tendo
Pareceres sob n•s 121 e 326, de 1998, da Comissão de Assuntos Sociais:
- 1° pronunciamento (sobre o Projeto): Relator.
Senador Nabor Júnior, favorável; e
- 2" pronunciamento (sobre a Emenda n• 1Pien): Relator. Senador José Alves, contrário, com
votos favoráveis dos Senadores Bello Parga e Leonel Paiva.

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 64, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 64, de 1998 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n• 356, de 1998, Relator. Senador Eduardo
Suplicy), que autoriza a União a realizar operação financeira que visa ao reescalonamento de créditos
brasileiros junto à República Argentina, nos termos
do contrato firmado eni 20 de maio de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Está encerrada a sessão.

-
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(Le tanta-se a sessão às 18 horas e 7
minutos.)

&.TA DA 70! SES SÃO OELIBERATlVA ORDINÁRIA,
REALIZAD, I EM 17 DE JUNHO DE 1998
(Publicada n< DSF, de 18 de junho de 1998)

RETIF/CAÇÃO

À página n• 10.443, no artigo 39 da Emenda n•
1-CAE (Substitui vo), oferecida como conclusão do
>arecer n• 369, < e 1998, da Comissão de Assuntos
õconõmicos. sob e o Projeto de Resolução n• 49, de
1996,
)nde

se lê:

Art. 39 ...................................................
VI - outras 1fonT ações pertinentes.
..eia-se:
Art. 39 ....................................................
V -outras i 1formações pertinentes.
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Leia-se:
Art 39 ..................................................
V -outras 1formações pertinentes.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL N•109
DE 7 DE JULHO DE 1998

RETIFICAÇÃO

À página n• 12022, 2° coluna, no artigo 39, Capitulo VIII, da Resolução n• 78, de 1998, que dispõe
sobre as operações de créd~o interno e externo dos
Estados, .do Distmo Federal, dos Municípios e de
suas respectivas auta~uias e fundações, inclusive
concessão de garantias, seus lim~es e condições de
autorização, e dá outras providências.
Onde se lê:
Art. 39 ................................................................
VI - outras informações pertinentes.

Leia-se:
Art. 39 ...............................................................

ATA DA 73• lESSÃO NÃO DELIBERATIVA
REAUZAD \ EM 22 DE JUNHO DE 19j!B
(Publicada n' DSF, de 23 de junho de 1998)

V - outras informações pertinentes.

RET/F/CAÇÃO
Na re@capo da Ata da 71° Sessão Deliberatiia Ordinária, redizada em 18 de junho de 1998 e
~ublicada no Diaio do Senado Federal, de 19 de
1unho de 1998, i página n• 11011, Capitulo VIII, no
artigo 39, da Re laçãc do vencido, para o turno s~
plementar, do Substitutivo ao Projeto de Resoluçao
n• 49, de 1996, ~ue dispõe sobre as operações de
créd~o interno e axtemo dos estados, do Distmo Federal, dos muni< ipios e de suas respectivas autarquias e fundaçê as, inclusive concessão de garantias, seus lim~e~ e condições de autorização, e dá
outras providênc as, constante do Anexo ao Parecer
n• 387. de 1998, da Comissão Diretora,
Onde se lê:
Art 39 ..................................................
VI - outras nfom 1ações pertinentes.

(OS 15014198)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL,
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
11-8-98
Terça-feira
11 h -Ministro Marcos Vilaça, acompanhado de.
professores da Fundação Getúlio Vargas
12h - Reunião no Palácio da Alvorada
15h30 - Sessão Plenária Ordinária Deliberativa
do Senado FeEieral
17h30- Senador José Eduardo Outra, acompanhado
de decanos da Universidade Federal do Rio
de Janeiro
19h30 - Despedida do Senhor e Senhora
Embaixador João Carlos Fragoso
Clube das Nações - Setor de Clubes Sul
Trecho 4
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Ata da 87!! Sessão Deliberativa Ordinária,
em 12 de agosto de 1998
4~ Sessão Legislativa Ordinária da 5()! Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo,
Ronaldo Cunha Lima, da Sf! Marina Silva e do Sr. José Eduardo Outra.

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Alcides Falcão - Antonio
Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares- Arlindo Porto - Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos
Bezerra - Garlos Patrocinio - Casildo Maldaner Ojalma Bessa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy Elcio Alvares - Elói Portela - Emília Fernandes Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Francisco Benjamim - Geraldo Melo Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges
- Hugo Napoleão- Iris Aezende- Jader Barbalho Jefferson Peres -João França -João Rocha - Joel
de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José
Alves - José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda - José Saad - José Samey -

Júnia Marise - Juvêncio Dias - Lauro CamposLeonel Paiva - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio
Alcãntara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva Pedro Simon- Aamez Tebet- Roberto Freire- Aoberto Aequião - Ronaldo Cunha Uma - Sergio Machado - Teotõnio Vilela R lho - Vilson Kleinübing Wellington Roberto - Zanete Cardinal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N° 541, DE 1998-CN
(n° 965/98, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deh"beração de
Vossa, Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Refinanciamento da Divida Pública Mobiliária Federal-
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Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suplementar até o limite de RS ·
68.383.840.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento".
Brasília, 11

EM n•

20:1/MPO

de agosto de 1998.

Brasilia, ll de agosto

de 1998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
. O Ministério da Fazenda solicita a abertura de crédito suplementar ao Orçamento FIScal da União (Lei n' 9.598, de 30 de dezembro de 1997), até o limite de RS 68.383.840.000,00
(sessenta e oito bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), em favor
de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiüária Federal- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, assim discriminado:
RSIOO
Discriminação

Nat. da

Fte

Vllor

Despesa

Sl!lllementação:
• Administração da Dívida Pública Mobiüária Federal
-Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal
(interna)

4.7.90.00

TOTAL

143 68.383.840.000

68.383.840.000

2.
Tal solicitação de crédito adicional justifica-se pela instabilidade no mercado financeiro brasileiro, causada pela crise nas bolsas de valores dos países asiáticos. ocorrida em ourubro/novembro de 1997, provocando, conseqüentemente, em razão das exigências mercadológicas
internas, redução do prazo médio de emissão de títulos do Tesouro Nacional, emitidos com a finalidade principal de gerar recursos para o refinanciamento da própria divida mobiliária.
3.
Com isso, foi interrompida a estratégia empreendida durante 1997 para o alongamento do prazo dessa divida e utilizada como parâmetro para a elaboração do orçamento para 1998,
passando o prazo médio previsto para emissão de títulos de 10,65 meses para apenas 7,55 meses,
repercutindo inversamente na rolagem da divida, cuja disponibilidade orçamentária para o 21 semestre/98 é de apenas RS 26.000.000.000,00 (vinte e seis bilhões de reais), correspondente a apenas
16,4% da dotação c.riginal e insuficiente para atender ás despesas do próximo mês de agosto.
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4.
Os recursos necessários para a execução dessas despesas decorrerão da fonte 143 Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Divida Pública Mobiliária
Federal, não provocando qualquer impacto monetário por se tratar de simples emissão para substituição de títulos.
5.
Considerando que o crédito solicitado não está amparado pelas autorizações contidas
na citada Lei n• 9. 598/97, é indispensável o seu encaminhamento à deliberação do Congresso Nacional, obedecidas as prescrições do an. 167, inciso V, da Constituição, e em conformidade com o an.
43, § 12 , inciso IV, da Lei n• 4 320, de 17 de março de 1964.
6.
Nessas condições, este Ministério manifesta-se favoravelmente ao atendimento do
pleito, motivo pelo qual submeto à consideração de Vassa Excelência o anexo Projeto de Lei, que
· visa a autorizar a abertura do referido crédito suplementar.

Respeitosamente,

~ \

'\ ~.\ "vPAULO PAIVA
Ministro de Estado do
Planejamento e Orçamento

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO N2 201DE 11 I 08 I 98
I. Síntese do problema ou da situa~o_ que reclama providências:
A crise nas bolsas de valores dos países asiáticos em out/nov/97 provocou instabilidade no
mercado financeiro brasileiro, o qual passou a exigir a colocação de títulos do Tesouro Nacional
com prazos médios de emissão cada vez mais curtos, repercutiodo inversamente no refinanciamento
da divida pública mobiliária federal (interna).

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Abertura de crédito suplementar até o limite de R$ 68.383.840.000,00 (sessenta e oito
bilhões, trezerifos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), mediante projeto de lei,
por extrapolar as autorizações estabelecidas pela Lei Orçamentária.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos ro ostos:
Tecnicamente é a alternativa viável.
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4 Custos:
Nio há custos, uma vez que os recursos são decorrentes da fonte 143 - Títulos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, não
provocando qualquer impacto monetário por se tratar de simples enússão para substituição de
títulos.

5. Razões Que justifiquem a ur11ência:
A disponibilidade orçamentaria para o 2" semestre/98 é de apenas R$ 26.000.000.000,00 (vinte e seis

bilhões de reais), insuficiente para atender às despesas de agosto/98.

· 6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Niohá.
reenchido somente no caso de alt
Texto Proposto

ão de Medidas Provisórias

8. Síntese do parecer do órgão juridico:

PROJETO DE LEI N" 38, DE 1998-CN
Autoriza o Poder Exec:utivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Uniio,. em favor de
Refinanciamento
da
Divida P6blica
Mobiliária Federal
Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, cn!dito
suplementar 816 o limite de RS
68.383.840.000,00, para reforço de dotações
coosiguadas no vigente orçamento.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. t• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da Uniio (Lei
9.598, de 30 de dezembro de 1997) cn!dito suplementar 816 o limite de RS 68.383.840.000,00
(sessenta e oito bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), em favor
de Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal- Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, para atender à progrsmação constante do Anexo I desta Lei.
~

Art. 2• Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerio
da emissão de Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional -Refinanciamento da Divida
Pública Mobiliária Federal, no montante especificado.
Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
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LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI N• 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997
Estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercicio financeiro de 1998.

LEI N. 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro
pan Elabonção e Controle dos Orçamentos e
Balanços da Uniio, dos Estados, dos Munidplos e
do Distrito FedenL

·······················••···················••············•··•·········••·········••···················•········••···
Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência
de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1• - Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercicio anterior;
n - os provenientes de excesso de arrecadação;
lU - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, áutorizados em lei;
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

§ 2° - Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais
transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
§ 3° - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo
positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a Bm'CIIdação prevista e a realizada,
conaiderando-se, ainda, a tendência do exercicio.
§ 4° - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de
arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercicio.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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MENSAGEM N• 219, DE 1998
N• 219, de 1998 (n• 960/98, na origem), de 1o
do corrente, restüuindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara n• 28, de 1998 (n• 4.342/98, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza a promoção post mortem do Procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva, sancionado e transformado na Lei n• 9.694, de 1O de
agosto de 1998.
(Serão feitas as devidas comunicações

à Câmara dos Deputados.)
AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
N• 548/98, de 1° de julho último, em adüamento ao Aviso n• 513198, de 18 de junho do corrente,
encaminhando informações complementares referentes ao Requerimento n• 296, de 1998, do Senador Emandes Amorim.
As. infonnações complementares foram
encaminhadas, em cépia ao requerente, e
anexadas ao Projeto de Resolução n• 164,
de 1997.
O requerimento vai ao Arquivo, e o
Projeto de Resolução n• 164, de 1997,
aguatdatá na Secretaria-Geral da Mesa inclusão em Oldem do Dia oportunamente.

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NO 39, DE 1998
(NO 4.628198, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Acrescenta Incisos ao art. 1• da Lei
n• 8.072, de 25 de julho de 1990, que dis-

põe sobre os crimes hediondos e altera
os arta. 2", 5" e 10 da Lei n" 6A37, de 20 de
agosto de 1977, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 1• da Lei n• 8.072, de 25 de julho
de 1990, alterado pela Lei n• 8.930, de 6 de setembro de 1994, passa vigorar acrescido dos seguintes
incisos:
"Art. 1º ...................................................
VIII - corrupção, adulteração, falsificação ou alteração de substância ou produto
alimentício destinado a consumo, tomando-o
nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nu-
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tntivo (art. 272 caput e§ 1° A e§ 1°, com a
redação dada pela Lei n• 9.677, de 2 de julho de 1998);
IX - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e
§ 12 , § 1º A e§ 1° B, com a redação dada
pela Lei n• 9.677, de 2 de julho de 1998).'
Art. 2º Os arts. 2°, 5º e 10 da Lei n• 6.437, de
20 de agosto de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° ...................................................
IX - intervenção no estabelecimento que

receba recursos públicos de qualquer esfera;
)( - proibição de propaganda;
XI - cancelamento de autorização para
funcionamento da empresa;
XII - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento.
§ 12 A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:
I - nas infrações leves, de R$2.000,00
(dois mil reais) a R$20.000,00 (vinte mil
reais);
11
nas infrações graves, de
R$20.000,00 (vinte mil reais) a R$50.000,00
(cinquenta mil reais);
III - nas infrações gravíssimas, de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a
R$200.000,00 (duzentos mil reais);
§ 22 As multas previstas no artigo anterior serão aplicadas em dobro em caso de
reincidência.
§ :J' Aos valores das multas previstas
nesta Lei aplicar~ o coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único do
art. 2" da Lei n• 6.205, de 29 de abri de 1975.
§ 42 Sem prejuízo do disposto nos arts.
4° e 6º desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade
econômica do infrator. •
•Art. 5° A intervenção no estabelecimento, prevista no inciso IX do art. 2", será
decretada pelo Ministro da Saúde, que designará interventor, o qual fiCará investindo
de poderes de gestão, afastados os sócios,
gerentes ou diretores que contratual ou estatutariamente são detentores de tais poderes e não poderá exceder a cento e oüenta
dias, renováveis por igual período.
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§ 12 Da decretação de inte!Venção caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo, dirigido ao Ministro da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias.
§ 22 Não apreciado o pedido de revisão no prazo assinalado no parágrafo anterior, cessará a inteiVenção de pleno direito,
pelo simples decurso do prazo.
§ 3° Ao final da inte!Venção, o inteiVentor apresentará prestação de contas do período que durou a inte!Venção.'
"Ar!. 10................................................
III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e
de pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de
olhos, e estabelecimentos de atividades
afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e de recuperação, balneários, estâncias . hidrominerais, tennais climatéricas
de repouso, e congéneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos
geradores de raios X, substâncias radioativas, ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e seiViços de ótica, de aparelhos ou materiais éticos, de prótese dentâria, de aparelhos ou
materiais para uso odontológicos, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou filantrópicas, com a participação de agentes
que exerçam profissões ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde,
sem licença do órgão sanitário competente
ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes;
pena - advertência, inte!Venção, interdição, cancelamento da licença, e/ou mutta;

X- ......................................................
pena - advertência, inte!Venção, interdição, cancelamento de licença e /ou multa;

X111- .................................................. .
pena - advertência, inte!Venção, interdição, cancelamento da licença e registro
e/ou mutta;
XIV- .....•••..........................................
pena - advertência, inteiVenção, interdição, cancelamento de licença e registro
e/ou mutta;
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Art.3 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
N2 4.686, DE 1998

Acresce inciso ao art. 12 da Lei
n• 8.072, de 25 de julho de 1990, que d•
põe sobre os crimes hediondos nos termos do art 5", inciso XLIII da Constituição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 12 da Lei n• 8.072, de 25 de julho
de 1990, atterado pela Lei n• 8.930, de 6 e setembro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"VIII - falsificar, conomper, adutterar
ou alterar produto destinado a fins terapêutic;os ou medicinais. (ar!. 273, caput e § 1°,
§ t•-A e § 12-B, com a redação dada pela
Lei n• 9.677, de 2 de julho de 1998).' (NR)
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM N° 833
DE 2 DE JULHO DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que ·Acresce inciso ao
art. 1° da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 1990, que
dispõe sobre os crimes hediondos nos tennos do
art. s•, inciso XLIII da Constituição".
Brasma, 2 de julho de 1998. - Fernando Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 58-MSIMJ
DE 2 DE JULHO DE 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbr~ca,
Ao encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei propondo atterações ao Código Penal no
Capítulo relativo aos crimes contra a saúde pública o
propósito do Poder Executivo foi não só atualizar a
tipificação daqueles delitos, defasados em relação
aos avanços científicos no campo da medicina,
como ampliar as penas previstas para os mesmos.
Para tanto, além do esforço para bem definir as
figuras delituosas a serem punidas, redobraram-se
os cuidados na fixação das penalidades a que estariam sujeitos os seus infratores, tomando-as compatíveis aos riscos com elas relacionados, com destaque para as precauções que se impunham relacionadas ao seu cumprimento e apuração.
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Nesse sentido, inseriu-se no projeto de lei a regra constante do seu art. 2º, prevendo que o crime
de adu~eração ou de falsificação de medicamentos
seria insuscetível de fiança e de liberdade provisória.
Procurava-se assim, emprestar a essas infrações
tratamento assemelhado a de um crime hediondo.
Em face da existência de inúmeros projetes em
tramitação na Câmara dos Deputados que buscavam enquadrar a prática de falsificação de medicamentos na Lei dos Crimes Hediondos (Lei n• 8.072,
de 1990), viu-se aquela Casa Legislativa na contingência de ter elaborado um substttutivo que haveria
de consolidar as idéias contidas nas diversas proposições.
Por algum lapso, a redação final fez inserir na
ementa do substitutivo a referência à falsificação de
medicamento como crime hediondo sem que houvesse a necessária e específica ~eração do texto
normativo consolidado. Equívoco mais grave acabou
por ser perpetrado: o art. 2° da proposta original do
Executivo foi suprimido na redação final.
LEGISLAÇÃO ANEXADA

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
•

Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do art. 5°, inciso XUII, da
Constituição Federal, e determina outras
providências.
LEI N• 9.677, DE 2 DE JULHO DE 1998
AHera dispositivos do Capitulo III do
Titulo VIII do Código Penal, incluindo na
classificação dos delitos considerados
hediondos crimes contra a saúde pública,
e dá outras providênc~s.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Ar!. 1• Os dispositivos a seguir indicados do
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Falsificação, corrupção, aduHeração
ou atteração de substância ou produtos alimentícios". (NR)
"Ar!. 272. Corromper, aduHerar, falsificar ou aHerar substância ou produto alimentrcio destinado a consumo, tomando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:• (NR)
"Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8
(otto) anos, e muHa." (NR)
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"§ 1"-A. Incorre nas penas deste artigo
quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depóstto para vender ou, de
qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a subtância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou aduHerado. •
"§ 1° Está sujetto às mesmas penas
quem pratica as ações previstas neste artigo
em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico." (NR)
"Modalidade culposa

§ 2º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, e multa." (NR)
"Falsificação, corrupção, aduHeração
ou aHeração de• produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais." (NR)
"Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou atterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:" (NR)
"Pena - reclusão, de 1O (dez) a 15
(quinze) anos, e muHa." (NR)
"§ 1° Nas mesmas penas incorre quem
importa, vende, expõe à venda, tem em depóstto para vender ou, de qualquer forma,
distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, aduHerado ou ~era
do." (NR)
"§ 1"-A. Incluem-se entre os produtos a
que se refere este artigo os medicamentos,
as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de
uso em diagnóstico."
"§ 1"-B. Está sujetto às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1•
em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI N• 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977
Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções
respectivas e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 2• Sem prejuízo das sanções de natureza
civil ou penal cabíveis, as infrações santtárias serão
punidas, ~emativa ou cumulativamente, com as penalidades de:
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I - advertência;
11- multa;
III - apreensão de produto;
IV- inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de
produto;
VIl - cancelamento de registro de produto;
VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX - proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funcionamento de empresa;
· XI - cancelamento do alvará de licenciamento
de estabelecimento.
Art. 52 A pena de multa consiste no pagamento
das seguintes quantias:
I - nas infrações leves, de Cr$2.000,00 a
Cr$1 0.000,00;
11 - nas infrações graves, de Cr$10.000,00 a
Cr$20.000,00;
III - nas infrações gravíssimas, de Cr$20.000,00
a Cr$80.000,00.
§ 12 Aos valores das multas previstas nesta Lei
aplicar-se-à o coefiCiente de atualização monetária
referido no parágrafo único do artigo 22 da Lei n•
6.205 (•), de 29 de abril de 1975.
§ 2º Sem prejuízo do disposto nos artigos 4 2 e
6º desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a
autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade económica do infrator.
Art. 1O. São infrações san~árias:
I - construir, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, laboratórios de
produção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticas, correlatas,
ou quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem
alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e demais produtos que interessem
à saúde pública, sem registro, licença e autorizações
do órgão sanitário competente ou contrariando as
normas legais pertinentes;
Pena - advertência, interdição, cancelamento
de autorização e de licença, e/ou muHa.
11 -construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de saúde, clínicas em geral,
casas de repouso, serviços ou unidades de saúde,
estabelecimentos ou organizações afins, que se dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde, sem licença do órgão sanitário competente ou
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contrariando normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - advertência, interdição, cancelamento
da licença e/ou multa.
III - instalar consultórios médicos, odontológi·
cos, e de quaisquer atividades paramédicas, laboratórios de análises e de pesquisas clínicas, bancos de
sangue, de le~e humano, de olhos, e estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e de recuperação, balneários,
estâncias hidrominerais, termais, climatéricas, de repousos, e congéneres, gabinetes ou serviços que
utilizem aparelhos e equipamentos geradores de raio
X, substâncias radioativas ou radiações ionizantes e
outras, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e
serviços de ética, de aparelhos ou materiais éticos,
de prótese dentária, de aparelhos ou materiais para
uso odontológico, ou explorar atividades comerciais,
industriais, ou filantrópicas, com a participação de
agentes que exerçam profissões ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão san~ário competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - advertência, interdição, cancelamento
da licença, e/ou muHa.
IV - extrair produzir, fabrica~. transformar, preparar, manipular, purifiCar, !racionar, embalar ou
reembalar, importar .exportar, armazenar, expedir,
transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos, produtos dietéticas, de higiene, cosméticos, correlatas, embalagens, saneantes,
utensmos e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença ou autorização do órgão san~ário competente ou contrariando o
disposto na legislação sannária pertinente:
Pena - advertência apreensão e utilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa.
V - fazer propaganda de produtos sob vigilância san~ária, alimentos e outros, contrariando a legislação sanitária:
Pena- advertência, proibição de propaganda,
suspensão de venda e/ou multa.
VI -deixar, aquele que tiver o dever legal de
fazê-lo, e notificar doença ou zoonose transmissível
ao homem, de acordo com o que disponham as normas legais ou regulamentares vigentes:

Pena - advertência, e/ou multa.
VIl - impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis e
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ao sacrifício de animais domésticos considerados
perigosos pelas autoridades sanitárias:
" - - advertência, e/ou multa.
Vlll - reter atestado de vacinação obrigatória,
deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução
de medidas, sanitárias que visem à prevenção das
doenças tJansmissíveis e sua disseminação, à pre·
servação e à manutenção da saúde:
Pena - advertência, interdição cancelamento
de licença ou autorização, e/ou muHa.
IX - opor-se à exigência de provas imunológi·
cas ou à sua execução pelas autoridades sanitárias:
Pena - advertência, e/ou multa.
X - obstar ou dificuHar a ação fiscalizadora das
autoridades sanitárias competentes no exercício de

suas funções:
Pena - advertência, interdição, cancelamento
de licença e autorização, e/ou muHa.
XI - aviar receita em desacordo com prescriçõ·
es médicas ou determinação expressa de lei e normas regulamentilres:
Poana - advertência, interdição, cancelamento
de licença, e/ou multa.
XII- fornecer, vender ou praticar atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e correlatos cuja venda e uso dependam de prescrição médica, sem observância dessa exigência e contrariando as normas legais e regulamentares:
Pena - advertência, interdição, cancelamento
da licença, e/ou multa.
XIII - retirar ou aplicar sangue, proceder a ope·
rações de plasmaferese, ou desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e

regulamentares:
,. 'p - - advertência, interdição, cancelamento
da licença e registro, e/ou multa.
XIV - exportar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou honnônios bem como
quaisquer substâncias ou partes do corpo humano,
ou utilizá-los contrariando as disposições legais e re·
gulamentares:
Pena - advertência, interdição, cancelamento
de licença e registro, e/ou multa.
XV - rotular alimentos e produtos alimentícios
ou bebidas bem como medicamentos, drogas insu·
mos farmacêuticos, produtos dietéticas, de higiene,
cosméticos, perfumes, correlatas, saneantes, de corração estética e quaisquer outros, contrariando as
r.or11-legais e regulamentares:
Pena
advertência, inutilização, interdição,
eloumulta.
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XVI - alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modificar os seus
componentes básicos, nome, e demais elementos
objeto do registro, sem a necessária autorização do
órgão sanitário competente:
Pena - advertência, interdição, cancelamento
do registro, da licença e autorização, e/ou mutta.
XVII - reaproveitar vasilhames de saneantes,
seus congêneres e de outros produtos capazes de
serem nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticas
medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes:
Pena _advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa.
XVIII - expor à venda ou entregar ao consumo
produtos de interesse à saúde cujo prazo de validade tenha expirado, ou apor-lhes novas datas, após
expirado o prazo:
Pena- advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da licença e da
autorização, e/ou multa.
XIX - industrializar produtos de interesse sanitário sem a assistência de responsável técnico, legalmente habilitado:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa.
XX - utilizar, na preparação de honnônio, órgãos de animais doentes, estafados ou emagrecidos
ou que apresentem sinais de decomposição no momento de serem manipulados:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da autorização e
da licença, e/ou multa.
XXI - comercializar produtos biológicos, imunoterápicos e outros que exijam cuidados especiais de
conservação, preparação, expedição, ou transporte,
sem observância das condições necessárias à sua
preservação:
Pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa.
XXII - aplicação, por empresas particulares, de
raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em
galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possível comunicação com residência ou freqüentados
por pessoas e animais:
Pena - advertência, interdição, cancelamento
de licença e de autorização, e/ou multa.
XXIII - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras exigências sanitárias pelas empresas de transportes,
seus agentes e consignatários, comandantes ou res-
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pensáveis diretos por embarcações aeronaves, ferrovias, veículos terrestres, nacionais e estrangeiros:
Pena- advertência, interdição, e/ou mutta.
XXIV - inobservância das exigências sanitárias
relativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou por
quem detenha legalmente a sua posse:
Pena - advertência, interdição, e/ou multa.
XXV- exercer profissões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária habilitação legal:
Pena - interdição e/ou multa.
XXVI - cometer o exercício de encargos relacionados com a promoção, proteção e recuperação da
saúde a pessoas sem a necessária habilitação legal:
Pena - interdição, e/ou multa.
XXVII - proceder à cremação de cadáveres, ou
utilizá-los, contrariando as nonnas sanitárias pertinentes:
Pena- advertência, interdição, e/ou multa.
XXVIII - fraudar, falsificar ou adulterar alimentos, inclusive b~bidas, medicamentos, drogas, insumos fannacêuticos, correlatas, cosméticos, produtos
de higiene, dietéticas, saneantes e quaisquer outros
que interessem à saúde pública:
Pena _ advertência, apreensão, inutilização
~ou interdição do produto, suspensão de venda
e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro r:to produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento.
XXIX - transgredir outras nonnas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:
Pena - advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição do produto; suspensão de venda
e/ou de fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de
licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda.
XXX - expor, ou entregar ao consumo humano, sal, refinado ou moído, que não contenha iodo
na proporção de dez miligramas de iodo metalóide
por quilograma de produto:
Pena - advertência, apreensão e/ou interdição
do produto, suspensão de venda e/ou fabricação do
produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização, para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do
estabelecimento.
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XXXI - descrumprir atas emanados das autoridades sanitárias competentes visando à aplicação
da legislação pertinente:
Pena - advertência, apreensão, inutifização e/ou
indenização do produto, suspensão de venda e/ou de
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto, interdição parcial ou total do estabelecimento,
cancelamento de autorização para funcionamento da
empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do
estabelecimento, proibição de propaganda.
Parágrafo único. lndependem de licença para
funcionamento os estabelecimentos integrantes da
Administração Pública ou por ela instituídos, ficando
sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à assistência e responsabilidade técnicas.
LEI Nº 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975
Estabelece a descaracterização do
salário mínimo como fator de c:orreção
monetária e acrescenta parágrafo único
ao artigo 1• da Lei n• 6.147 {*), de 29 de
novembro de 1974.

O Presidente da República. Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 2º Em substituição à correção pelo salário
mínimo, o Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atualização monetária.
Parágrafo único. O coefiCiente de atuaflzação
monetária, segundo o disposto neste artigo, será baseado no !atar de reajustamento salarial a que se rafe..
rem os artigos 1° e 2º da Lei nt 6.147, de 29 de novembro de 1974, excluído o coeficiente de aumento de
produtividade. Poderá estabelecer-se oomo limite, para
a variação do coeficiente, a variação das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PARECERES
PARECER N2 474, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Soclala,
sobre o Projeto de Lei da Clmara nt 83,
de 1996, (n• 407195, na Caaa de origem)
que "dispõe sobre a exigência de dados
nos receituários médicos"Relator Ad hoc: Senador José AlvM
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I - Relatório

O Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1996
(Projeto de Lei n• 407, de 1995, na origem), propõe
a alteração do artigo 35 da Lei n" 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, que 'dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas e medicamentos, insumos fannacêuticos e correlatas e dá outras providências'.
Esse artigo estabelece as condições que deve
ter uma receita de medicamentos - feita por médico
ou dentista - para que a mesma possa ser aviada
por um serviço de farmácia.

A alteração pretendida consiste em acrescentar-lhe dois parágrafos de tal forma que se some, às
condições estabelecidas, a exigência de que os medicamentos prescritos sejam identificados pela 'denominação genérica constante da Relação Nacional
de Medicamentos (RENAME)'. No caso de o medicamento prescrito não integrar tal relação, o prescritor deve registrar na receita a observação 'sem similar na Rename··.

Essa condição seria exigida apenas para as receitas 'expedidas em instituições de saúde pública
ou conveniadas', isto é, no âmMo do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Dispõe ainda o projeto que os organismos de
diteção do SUS deveráo encaminhar listagens atualizadas dos medicamentos Rename disponíveis às
instituições de saúde públicas ou conveniadas.
~m sua tramitação na Câmara dos Deputados,
o p!Ojeto recebeu pareceres favorávais quanto ao
mérito e à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, respectivamente, na Comissão de Seguridade Social e Famffia e na de Constituição e Justiça
e Rec:lação. Em ambos os casos, os pareceres foram aprovados por unanimidade.

No Senado Federal tramita - em caráter não
terminativo - nesta Comissão de Assuntos Sociais.

li-Voto

A adoção da denominação genérica do medicamento é uma recomendação dos organismos internacionais de saúde e dos farmacêuticos brasileiros que data de mais de trinta anos.
Ela consiste na utilização do nome do sal ou
princípio ativo de que se compõe o medicamento,
em substituição ao nome comercial ou de marca.

Sua adoção é preconizada tanto por razões
técnicas quanto econômicas. Do ponto de vista téc-

--~---~---·-
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nico, é justificada pelo caráter racionalizador que
confere ao planejamento, à administração, à prescrição, à dispensação e à ministração de medicamentos. Do ponto de vista econômico, representa um
mecanismo privilegiado de redução e controle de
preços de medicamentos, por garantir o direito de
escolha do consumidor, ao mesmo tempo que liberta
o médico do domínio das multinacionais farmacêuticas que impõem suas marcas e nomes comerciais.

O reconhecimento desse caráter racionalizador
da adoção de uma "linha padronizada de medicamentos", com seus reflexos positivos para a redução
de custos e o aprimoramento da assistência farmacêutica no âmbito do sistema público de saúde, foi
consubstanciado na elaboração e adoção, pelos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social e da Educação e Cultura, em 1982, da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)onde eles são denominados pelos seus nomes genéricos _, corno "instrumento normativo para o planejamento e execução de programas de assistência
fannacêutica das instituições oficiais de atendimento
comunitário'
(Portarias
lntenninisteriais
MPASIMSIMEC n• 3, de 15 de dezembro de 1982, e
n" 4, de 30 de dezembro de 1982).

O reconhecimento de que a adoção das denominações genéricas - não apenas no âmbito do
SUS, mas em todo o universo da assistência e do
comércio fannacêutico nacionais -constitui um excelente mecanismo de controle de preços dos medicamentos resultou na instituição de sua obrigatoriedade, em nosso País, em 5 de abril de 1993, por
meio do Decreto n• 793 - que passou a ser referido
como "o Decreto dos Genéricos".
Por meio desse decreto, foram alterados dispositivos dos decretos n• 74.170, de 10 de junho de
1974 (que regulamenta a lei que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insurnos farmacêuticos e correlatos), e n•
79.094, de 5 de janeiro de 19n (que regulamenta a
lei que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatas, cosméticos, saneantes e outros produtos), tomando obrigatória a
utilização da 'denominação genérica do medicamento' - conhecida ofiCialmente, em nosso meio, como
'Denominação Comum Brasileira' ou DCB - nas receitas, nos editais, propostas licitatórias, contratos e
noi8S fiscais utilizados nas compras e licitações de
medicamentos realizadas pela Administração Pública; e nas embalagens, rótulos, bules, prospectos,
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textos ou qualqu·~r outro tipo de material de divulga·
ção e informação médica, referentes a medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos - '!! nã.o apene.s
nas receitas, como quer o projeto em tela.
Como se vi•, já existem normas legais em vigor
que obrigam à a<loção das denominações genéricas.
Da mesma forma, não nos paroce oportuno instituir
a obrigatoriedad~ de médicos e dentistas registrarem, nas prescricão, se o medica.mento está ou não
na citada relação.
Vale ressaltar, ainda, que o Projeto de Lei da
Câmara n• 83196 prevê a adoção das denominações
genéricas apena; nas receitas de médicos e dentistas-e apenas no àmbtto do SUS.
Ora, sem que es~.a obrigatoriedade se estenda,
também, pelo m•mos, a embalagens, rótulos, bulas,
prospectos, textCis e cutros tipos de material de divulgação e informação médica referentes a medicamentos, e a edi!E.is, propostas licitatórias, contratos e
notas fiscais utili;~dos nas compras e licitações desses produtos, realizadas pela Administração Pública,
a medida terá akance e resultados limttados.
Assim, ape ;ar do indiscutível mérito da proposição, de autoria do .llobre Deputado José Carlos
Coutinho, somoE pela rejei•<-!io do Projeto de Lei da
.câmara n• 83, <le 19'l6, tendo em vista es razões
acima alinhadas.
Sala da Comissão, 13 de maio de 1998. - Ademir Andrade, Presidente- Lúcio Alcântara - Djalrna Bessa - Nabor Júnior- José Alves Relator ad
hoc - Lúdio Coelho - Edison Lobão - Bello Parga- Carlos Bezerra - Leonel Paiva -Jefferson
Péres - Arlindo Porto - Osmar Dias - Emilia Fernandes- Sebastião llocha- Casildo Maldaner.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Ac.1mpanhamento taquigráfico da reunião da Comissão de Assuntos Sociais de
13-5-98.

O SR. PRE:SIDENTE (Ademir Andrade) - Srs.
Senadores, Srs. pres;!ntes, havendo número regimental, vamos d3r início à nona reunião ordinária da
Comissão de Assuntos So~iais. Começaremos pelo
item n• 1 da nos~;a pauta.
Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1996, que
dispõe sobre a uxigência de dados nos receituários
médicos.
O autor é o DepL•tado José Carlos Coutinho e o
Relator, o Senac or Lú =io Alr.ântara, que se encontra
neste mome•nto 1a Cc missão de Constttuição, ,lusti-
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ça e Cidadania. Por isso, indicamos como Relator, o
Senedor José Alves, a quem passo a palavra.
O SR. JOSÉ ALVES- O Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1996, propõe alteração do art. 35 da
Lei n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas e medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências. Esse artigo estabelece as condições que deve ter uma receita de medicamentos, feita por médico ou dentista, para que a
mesma possa ser aviada por um serviço de farmácia

PARECER N• 475, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n• 197, de 1998
(n• 826198, na origem), que "encaminha
ao Senado Federal a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de
1998".
Relator: Senador Vilson Kleinüblng
I - Relatório

1) O Presidente da República, mediante a
Mensagem n• 197, de 1998, submete à apreciação
da Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa a
Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre
do corrente exercício, com estimativas das faixas de
variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional prevista para
o trimestre e justificativas pertinentes.
2) A iniciativa está de acordo com o que estabelece o § 1• do inciso 11 do art. 6' da Lei n• 9.069,
de 20 de junho de 1995, segundo o qual a referida
programação deverá ser submetida à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, uma vez
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
3) Cabe a esta Comissão, nos termos do § 2"
do art. 6• da citada lei, emttir parecer sobre a Programação Monetária, de modo que o Congresso Nacional delibere sobre a matéria, aprovando-a ou rejeitando-a in totum, em vista da vedação de qualquer
alteração, conforme estabelece o § 3°, do art. 6' da
mesma lei.

11- Sobre a Programação Monetária
A programação dos principais agregados monetários para o 3 2 trimestre é a seguinte:
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Qadro I. Procramado moaediria pano tenei.ro trimestre de 19981
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Prevê, assim, com as variações estimadas dos
agregados monetários para o terceiro trimestre de
1998, bem como para os demais meses do exercicio, uma expansão nominal da oferta de moeda.
Com efeito, está programada uma expansão de
10,4% dos meios de pagamentos (M1) nos meses
de julho, agosto e setembro deste ano, em relação a
igual período de 1997, e de 15,9% até dezembro vindouro, quando a demanda por moeda já deverá ter
sido recuperada da recente retração nas atividades
econõmicas. Nos referidos períodos, o comportamento projetado para a base monetária restrita é da
ordem de 28,9% e 26,0%, respectivamente. Assim,
a partir do comportamento previsto para as demandas por meios de pagamentos (M1) e por papelmoeda, espera-se que, ao final do terceiro trimestre
do ano, a base monetária atinja o montante de
R$33, 7 bilhões, e o total de meios de pagamentos,
R$42,8 bilhões.
Para a base monetária ampliada_ uma medida
da divida pública interna federal em moeda e em títulos _ projeta-se uma variação em 12 meses de
68,2%, em setembro, e de 46,5%, em dezembro

deste ano, tendo como principal !atar expansionista
as operações de restruturação das dividas estaduais.
Consistente com os padrões de comportamento esperado dos referidos agregados, estimou-se o
crescimento em 12 meses para o M4 de 20,9% em
setembro e de 18,9% em dezembro vindouro. Como
se sabe, esse indicador expressa as variações da
oferta de moeda, em seu conceito mais amplo e
abrangente de liquidez na economia.
Além dos fatores acima mencionados, as autoridades monetárias tomaram por base, na elaboração dessas projeções, o patamar ainda elevado _
embora declinante _ das taxas de juros internas, o moderado crescimento nominal dos salários, a retomada
do crescimento da relação MI/PIB, como decorrência
normal da estabilização da economia, a contenção da
demanda agregada causada pelos juros altos e ainda
presentes no nível de atividade econõmica, bem oomo
os efe~os contracionistas da politica monetária gradualista sobre a demanda por moeda.
Além das metas indicativas da evolução dos
principais agregados monetários, a programação
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contempla um sumário sobre a evolução de alguns
indicadores macroeconômicos brasileiros, a política
monetária no período janeiro-maio de 1998, assim
como as perspectivas das autoridades monetárias
para o 32 trimestre deste ano.
a) indicadores de desempenho da economia
nacional
O Produto Interno Bruto cresceu 3% em 1997,
tendo o crescimento industrial atingido 5,5%, o setor
serviços, 1,3% e a agropecuária, 1,2%. No setor industrial, destacou-se o desempenho da construção
civil e da extração mineral, com crescimento de
8,5% e 7,3%, respectivamente.
· Já no primeiro trimestre deste ano, o PIB apresentou expansão de 1 ,1%, em relação ao mesmo
período de 1997, compreendendo crescimentos de
1 ,36% e 1,25% na indústria e no setor de serviços,
com resuttado negativo de 1,04% na agropecuária.
O desempenho do setor industrial como um
todo não foi favorável, sobretudo pela queda de
1,21% na indústria de transformação. Todavia, a
construção civil e os serviços industriais de utilidade
pública tiveram crescimento de 5,3% e 5,72%, respectivamente, nos primeiros meses do ano,em comparação com igual período de 1997. No setor de setviços, destacaram-se os subsetores de transportes e de
comunicações, com taxas de crescimento de 8,26% e
4,35%. A queda na produção agropecuária refletiu a
diminuição de 3,91 "'o nas lavouras, minimizada pelo
crescimento de 5,16% na produção animal.
Os dados estatísticos, que contemplam a produção industrial em 12 meses terminados em abril,
demonstram que a elevação de 1,66% na produção
industrial reflete a evolução favorável do setor produtor de bens de capHal, que apresentou crescimento
de 5,6% no período. Esse dado é relevante porquanto está associado, entre outras coisas, aos investimentos produtivos da economia.
No setor comercial, porém, houve uma redução
no faturamento real do comércio varejista- dados
da Região Metropolitana de São Paulo, em 12 meses até março - de 10,38%. Assim, apesar do crescimento de 1,63% nas vendas de bens de consumo,
registrou-se uma contração de 2,25% no comércio
automotivo e de 0,4% nas vendas de materiais de
construção.
Em suma como decorrência das medidas contracionistas adotadas em fins de 1997, sobretudo
pela elevação das taxas de juros, as expetativas de
crescimento do PIB, em 1998, segundo as autoridades monetárias, é de 2"k no ano. embora no primei-
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ro trimestre tenha atingido nível superior ao registrado no mesmo período do ano anterior.
A constatação feHa nesta Comissão, quando
do exame da Programação Monetária para o 2" trimestre passado, permanece, ou seja esses dados
configuram a desaceleração na expansão da economia, que teve início no terceiro trimestre de 1997. A
redução no ritmo de crescimento decorreu, sobretudo, da acomodação da produção industrial, em um
primeiro momento, em face da globalização e em
decorrência das medidas governamentais adotadas
contra os efeHos perversos da crise asiática sobre a
economia brasileira. Com eleito, a produção na indústria de transformação, que em 1997 cresceu apenas
3,9"k já registrava redução em suas atividades no último bimestre do ano passado, com crescimento de
apenas 2,3%. Em janeiro próximo passado, esse setor
registrou crescimento de tão-somente 1,6% comparativamente a dezembro anterior, não apresentando mudanças substantivas desde então, salvo pelo desempenho, já cHado do setor de bens de capital, com crescimento de 5,26% entre janeiro e abril do corrente.
A taxa de inflação mantém a tendência declinante, caracterizando o sucesso da estabilização
monetária dos últimos anos. Assim, nos primeiros
cinco meses de 1998, a variação acumulada do IGPM alcançou 1,6% e a do IPC-Fipe 0,99%. Em 12 meses, esses índices registraram, respectivamente, inflação de 4,95% e 3, 12%. Vale lembrar que em dezembro de 1997, esses mesmos indicadores apresentaram taxas de inflação de 7,74% e 4,82%.
O quadro de desemprego, espe.~ialrnente nas
áreas urbanas e industriais, em função do processo
de reestruturação da atividade produtiva e da desaceleração econômica acima cHada, continua sendo
uma das graves conseqüências deste momento econômico brasileiro. Com efeHo, os dados do próprio
Ministério do Trabalho demonstram que desde 1997,
o nível de emprego formal do País vem sendo reduzido. Em janeiro deste ano, houve uma diminuição
de 5,2"k no emprego industrial em São Paulo, em relação a dezembro de 1997. Em maio passado, reduziu-se 0,36% em relação ao mês anterior. Em relação a abril de 1997, o emprego formal no País contraiu 0,91% enquanto o emprego industrial contraiuse 5,24%. Entre as causas já esperadas, temos a
queda na produção industrial, especialmente na indústria de transformação, não obstante o aumento ainda que leve - de postos de trabalho no setor da
construção civil e do comércio.
Esse fenômeno já fora relatado anteriormente
nesta Comissão, a propósHo das discussões sobre a
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programação monetária trimestral, lembrando que, já
em outubro de 1997, o nível de emprego na indústria
paulista sinalizava para o agravamento da questão
do desemprego, registrando a taxa de 2,7% abaixo
do nível verificado em dezembro de 1996, enquanto
que, em julho, esse mesmo indicador era de 1,8%.
Persiste o fato de que o setor mais dinâmico na economia gera menos oportunidade de trabalho, refletindo o ajuste estrutural por que passa a industria brasileira, em face das exigências da globalização. Por
outro lado, deve-se adicionar os efe~os do menor rit·
mo das atividades econômicas em decorrência das
medidas restritivas adotadas pelo governo, a partir
de fins de outubro de 1997, como respostas a crise
asiática.
No primeiro trimestre deste ano, o défic~ fiscal
acumulado totalizou R$2,8 bilhões, com rece~as de
R$32,7 bilhões e despesas de R$35,5 bilhões. Com
efetto, o défic~ primário atingiu, até março, 0,8% do
PIB e o défictt nominal 6,5% do Produto, urna vez
que os juros nominais atingiram 5,7%. Portanto, esses dados demónstram que a tendência declinante
do défictt fiscal, que se observava a partir de 1996,
sofreu uma ligeira reversão. Em conseqüência não
obstante os recursos da privatização, haverá um correspondente aumento nas necessidades de financiamento do setor público (NFSP). O crescimento do
défic~ e do endividamento público apesar do ajuste
fiscal não-financeiro e dos recursos das privatizações revelam em grande medida o impacto da elevação dos juros nos gastos públicos com os chamados
encargos financeiros.
Ressa~e-se que, em relação ao primeiro trimestre de 1997, houve um crescimento real de
20,9% nas recettas, sobretudo em função da concentração do pagamento do imposto de renda e da
contribuição sobre o lucro das pessoas jurídicas, no
mês de março, e ao aumento da alíquota do Imposto
de Renda e a a~eração na sistemática de arrecadação fiscal sobre fundos de renda fixa, em janeiro.
Por outro lado, as despesas se elevaram em 19,6%
no período. Segundo as autoridades, esse aumento
é "devido, em grande medidas, à mudança na data
de pagamento dos salários do funcionalismo público•. Mas o impacto forte, sobre as despesas públicas teve origem, com certeza, na elevação dos juros
domésticos não obstante o alcance das medidas fiscais contracionistas anunciadas na 2" quinzena de
1997.

Ainda segundo as autoridades monetárias, •a
situação fiscal persiste como o fundamento econômico a apresentar ewlução menos favorável. A deter-
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minação do governo n;:; condução da reforma do Estado, explícita nas reformas administrativa, previdenciária, tributária e no Programa Nacional de Desestatização, embora demonstre a conscientização da importância do ajuste fiscal permanente, ainda não deverá resultar em progressos signijicativos no que se
refere aos déficits fiscais em 1998. Destaque-se que,
mesmo nesse cenário, a relação divida liquida/PIB
se tem mantido estável, havendo a expectativa de
continuidade dessa tendência." (grifo nosso).
Embora a relação dívida liquida/PIB esteja estabilizada (35,5%), registre-se que o endividamento
interno elevou-se de 30.2% do PIB., em dezembro
de 1997, para 33,5% em março, enquanto a dívida
externa liquida, no mesmo período, reduziu-se de
4,3% do Produto Interno para 2,4%.
Na área externa, o défictt em transação correntes totalizou, no primeiro trimestre de 1998, US$6 bilhões, ou seja, 1,1% inferior ao de igual período de
1997, refletindo melhora nos resultados comerciais.
Embora o déficit comercial no trimestre tenha atingido US$1,5 bilhão, as exportações cresceram 11,7%
e as importações 2,2%, no período.
A conta de serviços apresentou défictt de
US$4,9 bilhões nos três primeiros meses de 1998
(1,7% acima do obtido no primeiro trimestre de
1997), em decorrência da elevação nos pagamentos
de juros.
As contas externas, no agregado, apresentam
tendência cadente dos défic~. especialmente no bimestre abril-maio deste ano, em função da redução
da demanda por importações e do acréscimo do valor exportado. Assim, conforme dados do Banco
Central, "nos cinco primeiros meses de 1998, o déficit comercial atingiu US$2 bilhões, 39,8% inferior ao
registrado em igual período de 1997, enquanto o dé·
fie~ em transação correntes alcançou US$11,2 bfthões, apresentando queda de 9,4% em relação ao pe·
ríodo janeiro-maio do ano passado".
Importa ressattar que os défictts têm sido financiados mediante o ingresso de capttais estrangeiros,
tendo sob a forma de aplicações no mercado de capitais, como sob a forma de investimentos diretos e
de empréstimos em moeda Ademais, o expressivo
afluxo de capitais iniciado em janeiro passado tem
perm~ido não apenas o financiamento dos déficits
correntes, assim como a elevação de nossas reservas internacionais.
As reservas, que tinham atingido, em fins de
fevereiro, o nível de US$58,8 bilhões, equivalentes a
11 meses de importação de bens, alcançaram ao final de maio, a cHra de US$72,8 bilhões, em decor-
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rência do incremento de US$4,2 bilhões, no bimestre
abril-maio.
b) politica monetária no bimestre abril-maio
de 1998
Os dados demonstram que a execução da política monetária, até maio, s~uou-se dentro dos lim~es
superiores da programação do segundo trimestre,
conforme aprovado anteriormente (vide Quadro 2,
fls. 22 da Mensagem).
Em passado recente, as taxas básicas de juros

(TBC e TBAN efetivas) foram elevadas bruscamente
em função da crise asiática sobre o mercado de
câmbio brasileiro. Assim, após o aumento das referidas taxas para 3,05% e 3,23% a.m., respectivamente, em fins de outubro de 1997, as autoridades monetárias iniciaram, em dezembro passado, a redução
gradual das taxas de juros, quando as respectivas
taxas foram rebaixadas para 2,9% e 3,15% a.m. Entre janeiro e fevereiro deste ano, as taxas foram rebaixadas do nível de 37,66% para 35,5% a.a., no
caso da TBC,
do nível de 42,9% para 43,0, no
caso da TBAN. A taxa over-5ellc acompanhou o
movimento de queda nas taxas básicas, de 37,19%
em janeiro para 34,32% a.a., em fevereiro, retoman:~lo a trajetória descendente dos juros, que fora interrompida em agosto passado.

e

Essa trajetória de redução gradual das taxas
de juros continua pautando, no lado da estabilidade
de preços a política monetâria, conforme demonstra
quadro abaixo:

Período

TBCI%aal

maio

2272

junho

21 00

2800

julho

1975

2575

agosto

19,75

2575

TBAN laal
>

3330

c) perspectivas para o ~ trlmesbe de 1998.
As autoridades expressam na programação
monetâria a expectativa de que será mantida a trajetória declinante das taxas de inflação, porquanto há
convergência entre os indicadores de variações de
preços de bens 1nldables e non-tradables e não se
constata pressões sobre os preços.
Com relação ao PIB, a expectativa é de que
haja um crescimento em tomo de 2%, possibilitando,
assim, o 6" ano de crescimento ininterrupto do produto interno, embora abaixo da média anual de 4%
aa, verificada entre 1994197.
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Esse crescimento relativamente menor redundará em aumentos de produtividade, também, menor
e deverá arrefecer o rítimo de crescimento dos salários. Espera-se que, em conseqüência, os resultados
das transações correntes com o exterior continuem
melhorando, especialmente no setor de exportações.
Como se sabe, o deficit comercial atingiu
US$2 bilhões nos cinco primeiros meses desse ano,
ou seja, 39,8% inferior ao registrado em igual período de 1997. De igual modo, o deficit em transações
correntes alcançou US$11,2 bilhões, registrando
queda de 9,4% no período c~ado.
O espetacular afluxo de capitais estrangeiros,
já mencionado, tem perm~ido o financiamento "confortável" dos deficlts externos, inclusive a expansão
de nossas reservas internacionais. A mudança na
composição desses investimentos indica melhora
qualitativa, porquanto tem aumentado a proporção
dos recursos que tendem a permanecer por longo
período no País, a exemplo dos investimentos diretos. As autoridades enfatizam que esses investimentos têm sido estimulados pela estabilização e crescimento económicos, assim como pelo programa de
privatizações. Esperam que, em 1998, atinjam a cifra
de US$20 bilhões.
Não obstante as medidas adotadas, bem como
as reformas co~ucionais em andamento, as autoridades monetârias reconhecem que a sução fiscal persiste como o "fundamento económico a apresentar evolução menos favorável". Apesar da determinação do Governo quanto à reforma do Estado,
entendem as autoridades que esta "não deverá resultar em progressos significativos no que se refere
aos deflclts fiscais em 1998". (Grifo nosso)

III- Sobre o Mérito
O Poder Executivo cumpre a formalidade requerida pela Lei n• 9.069/95, art. 6", incisos I e 11, ao
submeter a Programação Monetâria para o trimestre
de 1998 à apreciação desta Comissão.
Quanto ao mérito da matéria, cabe destacar
preliminarmente que as faixas de variação dos principais agregados monetârios continuam centradas
no objetivo de assegurar a estabilidade da moeda,
levando-se em consideração o crescimento económico do Pais, porém sem comprometer a estabilização dos preços.
Com elMo, as projeções são elaboradas a partir de estimativas de demanda por moeda, tendo
corno referências os saldos existentes nos trimestres
anterioras e o cenário provável para inflação, PIB,
taxa de juros, assim como os resultados da politica
fiscal (operações do Tesouro Nacional) e das transa-
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ções comerciais e financeiras com o resto do mundo
(intervenções do Banco Central no mercado de câmbio e no sistema financeiro). Nessa programação foram contemplados, também, os impactos monetários
decorrentes da reestruturação das dívidas estaduais.
A exemplo das projeções anteriores, pode-se
afirmar que a presente programação possibilita a
execução de uma política monetária expansionista,
em face dos intervalos de variação dos agregados
apresentados. Tomando-se o ponto médio, a oferta
de moeda (meio de pagamentos) poderá encerrar o
32 trimestre de 1998 com expansão de até 10,4%
(variação em 12 meses), correspondendo a uma
taxa anual de 15,9% para 1998. Dentro desses limites há espaço suficiente para a execução de política
monetária expansionista e, assim, manter a trajetória
declinante das taxas de juros, considerando-se as
aluais taxas de inflação e a expectativa de crescimento económico anual de 2%, em 1998. Ou seja,
no quadro atual, dependendo da evolução da conjuntura económico-financeira internacional, a política
monetária poderá ser utilizada como instrumento de
política económica voltado, também, para a aceleração no ritmo das atividades económicas.
É preciso ter em mente que as autoridades mo>netárias operam instrumentos de política económica
condicionados, simultaneamente, a variáveis endógenas e exógenas. Na plano interno, apesar das medidas de curto prazo já adotadas pelo governo, o
fato é que, do ponto de vista estrutural, as mudanças
somente surtirão os efeitos esperados após a aprovação e implementação das reformas constitucionais
em curso. No plano externo, tudo vai depender da
evolução da crise asiática e da reacomodação dos
movimentos de capitais pelo globo.
Evidentemente, as autoridades conhecem bem
essas conexões em uma economia aberta e moderna e demonstram responsabilidade na programação
ora submetida ao Congresso Nacional, porquanto
têm o dever de preservar o valor da moeda, defender o País de eventuais ataques especulativos internacionais e viabilizar, sob a ótica da moeda, o crescimento económico nacional.
Por fim, vale lembrar que há, no Brasil, possibilidades objetivas para a manutenção da trajetória de
crescimento económico com estabilidade, conforme
demonstrado nesses anos de execução do Plano
Real. Todavia, o País continuará dependendo de capitais externos para o financiamento adequado dos
seus déficits em transações correntes até que as reformas internas permitam elevar a sua taxa de poupança doméstica. A presente programação contem-

pia esses condicionantes macroeconómicos, com intervalos de variação dos agregados que possam
permitir a continuidade da política monetária gradualista adotada pelo aluai Governo.
IV- Voto do Relator
Concluímos o nosso Voto pela aprovação da
Programação Monetária, anexa à Mensagem Presidencial n• 197, de 1998, nos termos do seguinte
Projeto de Decreto Legislativo a ser submetido ao
Congresso Nacional, conforme § 2º do art. 6" da Lei
n• 9.069, de 29 de junho de 1995:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 92, DE 1998
Aprova a "Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 1 !198'.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovada a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1998, com estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, nos termos da Mensagem Presidencial n• 197, de 1998.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. Pedro Plva, Presidente - Vllaon Kleinübing, Relator - Ney Suassuna - Gilberto Miranda - Jonas
Pinheiro - José Saad - Carlos 8ezerTa - Osmar
Dias - Bello Parga - Casildo Maidaner - José
Eduardo Outra - Pedro Simon - Levy Dias - Leonel Paiva- Esperidião Amin- Zanete Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI N• 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995
Dispões sobre o Plano Real, o Sistema Monetério Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do Real e
os critérios para conversão das obrigações para o Real, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITuLO I

Do Sistema Monetário Nacional
Art. 6" O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional no início
de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no mínimo:
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I - estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e
11 - análise da evolução da economia nacional
prevista para o trimestre, e justificativa da programação monetária.
§ 1• Após aprovação do Conselho Monetário
Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal.
§ 2• O Congresso Nacional poderá com base
em parecer da Comissão de Assuntos Económicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetária que se refere o 'caput' deste artigo, mediante
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do
seu recebimento.
§ 32 O decreto legislativo referido no parágrafo
anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição 'in totum' da programação monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.
§ 4 2 Decorrido o prazo a que se refere o § 2"
deste artigo, em·apreciação da matéria pelo Plenário
do Congresso Nacional, a programação monetária
será considerada aprovada.
,
§52 Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos termos
deste artigo no prazo de dez dias, a contar da data
de rejeição.
§ 6" Caso o Congresso Nacional não aprove a
programação monetária até o final do primeiro mês
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central
do Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.

a

PARECER N• 476, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a emenda de plenário n• 2 ao PLC
n" 1O de 1994 (n" 2.395191, na Casa de origem) que "dispõe sobre a remuneração
mínima do Assistente Social".
Relator do vencido: Senador Djalma Bessa
I - Relatório

É submetida ao exame desta Comissão de Assuntos Sociais o relatório do senador Leomar Quintanilha sobre a Emenda n• 2 - PLEN ao Projeto de
Lei da Câmara n• 10, de 1994 (n• 2.395, de 1991, na
origem) que 'dispõe sobre a remuneração mínima
do Assistente Social'.
A Emenda n• 2 estabelece que o piso salarial
da categoria será fixado em convenção ou acordo
cofetivo, observada a complexidade do trabalho de-
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senvolvido, ficando assegurada todas as reposições
e reajuste previstos na legislação vigente.
O voto do relator opinou sobre a rejeição da citada emenda apresentada ao projeto alegando que a
'legislação beneficiou com o salário profissional os
médicos (Lei n• 3.999, de 1961 ), os engenheiros (Lei
n• 4.950-A, de 1966), os dentistas (Lei n• 3.999, de
1961, os químicos (Lei n• 4.950-A de 1966), os arquitetos (Lei n• 4.999-A, de 1966), os agrônomos
(Lei n• 4.950-A, de 1966), os veterinários (Lei n•
4.950-A, de 1966) e os auxiliares laboratoristas e radiologistas (Lei n• 3.999, de 1961 ). Essas leis fixaram o salário profissional com base em certo número
de salários mínimos. Os estivadores são remunerados com base em tabelas aprovadas pela Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAM.
Já o jornalista não pode ter, para jornada de cinco
horas, salário inferior ao do estipulado em convenção coletiva ou sentença normativa'.
É o relatório.

11- Voto do Relator
A preocupação de estabelecer piso salarial
para categorias funcionais é atitude louvável, já que
visa, em princípio, a proteger os profissionais. Entretanto, há que se contrapor aos argumentos do voto
que, a legislação citada a qual beneficiou com o salário profissional as diversas categorias profissionais,
não atende à nova ordem económica considerando
a nova tendência mundial de desregulamentação
das relações de trabalho à livre nogociação.

J

É extremamente perigoso contraproducente
legislar sem conhecer as características do mercado, daí podendo resultar conseqüências contrárias
às desejadas. O dever do Estado é fixar o salário mínimo. Qualquer outra interferência, nas demais categorias profissionais poderia acarretar gargalos na
alocação ótima dos recursos produtivos, gerando,
conseqüentemente, um maior desemprego na economia.
Vale ressaltar também que a fixação de um
piso salarial nacional para uma determinada categoria profissional poderá levar as empresas de estados
ricos a pagar menos do que normalmente pagariam,
segundo as leis do mercado; por outro lado, nos estados pobres ou no interior, pode ocorrer que as empresas deixem de empregar os técnicos de que necessitariam, porque o piso salarial está além do que
poderiam pagar.
Assim é preferível deixar que as leis de mercado regulem os salários referentes à categoria. Dessa
forma, as empresas poderão contratar os profissio-
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nais de que necess~em, pagando-lhes confonne a
realidade da oferta e da procura do mercado de trabalho.
Pelas razões apresentadas opinamos pela
aprovação a Emenda n• 2 que estabelece que o piso
salarial da categoria de Assistente Social será fixado
em convenção ou acordo coletivo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido, ficando assegurada todas as reposições e reajustes previstos na legislação vigente.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1998. Ademir Andrade - Presidente - Djalma Bessa Rel~~tor do Vencido - Romeu Tuma - José Alves
- Edison Lobão - Sebastião Rocha - Ludio Coelho - Bello Parga - Carlos BezeiTil- Casildo Maldaner - Lúcio Alcântara - Leonel Paiva - Arlindo
Porto - Joel de Hollanda - Emilia Fernandes.
VOTO VENCIDO EM SEPARADO DO SENADOR
LEOMAR QUINTANILHA SOBRE A EMENDA DE
PLENÁRIO N2 2. ao PLC n• 1O DE 1994

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Emenda n• 2 - PLEN ao Projeto
de Lei da Câmara n•10, de 1994 (n• 2.395,
de 1991, na origem) que 'dispõe sobre a
remuneração mfnirna do Assistente Social ...

I - Relatório

É submetida ao exame desta Comissão de Assuntos Sociais a Emenda n• 2 - PLEN ao Projeto de
Lei n• 10, de 1994 (n• 2.395, de 1991, na origem),
que 'Dispõe sobre a remuneração mínima do Assistente Social', e tem por finalidade detenninar que o
piso salarial do assistente social seja fixado em convenção ou acordo coletivo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido.
Alega o autor da emenda, Senador waldeck
Omelas, que a tendência mundial de desregulamentação das relações de trabalho já não mais comporta
a intervenção do Estado na fixação do piso salarial
para uma detenninada categoria profissional.
É o relatório.

11 -Voto do Relator
Nossa legislação beneficiou com o salário profissional os médicos (lei n• 3.999, de 1961 ), os engenheiros (Lei n• 4.950-A, de 1966), os dentistas
(Lei n• 3.999, de 1961 ), os químicos (Lei n• 4.950-A,
de 1966), os arqu~etos (lei n• 4.999-A, de 1966), os
agrônomos (lei n• 4.950-A, de 1966), os veterinários
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(Lei n• 4.950-A, de 1966) e os auxiliares laboratoristas e radiologistas (lei n• 3.999, de 1961). Essas leis
fixaram o salário profissional com base em certo número de salários mínimos. Os estivadores são remunerados com base em tabelas aprovadas pela Superintendência Nacional da Marinha Marcante - SUNAM. Já o jornalista não pode ter, para jornada de
cinco horas, salário inferior ao do estipulado em convenção coletiva ou sentença nonnativa.
É bem verdade que, em nosso Dire~o. o piso
salarial pode ser fixado por lei, sentença normativa
ou por convenção coletiva. Entretanto para mu~os
autores, em face da extensão territorial do País, que
gera desníveis sociais, o sistema federativo e a organização sindical quase não penn~em que se pense em salário profissional, propriamente d~o senão
quando fixado em lei.
É certo também que há muw críticas à instituição do piso salarial para as categorias profissionais. Entretanto, estas merecem um salário digno
cuja imposição através de diploma legal se faz necessária porque as relações de mercado ainda não
penn~em em todo o Brasil que os salários dos profissionais, sejam por elas detenninados, pois, se é
verdade que em alguns centros isto é possível, em
outros é completamente inviável.

Ademais, a Consffluição Federal é clara ao inscrever, em seu art. 7, V, como direito do trabalhador,
o 'piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho', o que, por si só, justifica a fixação de piso salarial através de lei.
O Prof. Arnauri Mascaro Nascimento, ao abordar a questão, ressalta:
'A manutenção dos pisos estabelecidos em valores fixos funciona como medida
social relevante que vem contribuindo, de
modo significativo para a elevação dos salários de diversas categorias profissionais, ao
mesmo tempo que transfonna o mínimo, de
oficial e imposto, em negociado pelos próprios interlocutores sociais (in Direito do Trabalho na Constituição de 1988, p. 12CJ).

Estamos convencidos de que não há corno garantir, apenas por intennédio de convenção ou acordo coletivo, urna remuneração justa e digna para o
assistente social.
Ante o exposto opinamos pela rejeição da
Emenda n• 2 - PLEN apresentada ao Projeto de Lei
da Câmara n2 10, de 1994.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N• 3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961
Altera o salário mínimo dos médicos
e cirurgiões dentistas.
LEI N• 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966
Dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia e Vet.
rinária.
LEI N° 4.999, DE 21 DE MAIO DE 1966

Concede à empresa TV Rádio Nacional de Brasftia o auxftio no valor de
Cr$10.000.000 {dez milhões de cruzeiros).

za, segundo José Afonso da Silva, 'pela participação
direta e pessoal da cidadania na formação dos atos
do governo', in 'Curso de Direito Constitucional Positivo, 1990, Ed. Revista dos Tribunais pág. 125).
Enuncia, no art. 14, que 'a soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos e nos termos da
lei, mediante: I - plebiscito, 11 - referendo, III - iniciativa popular. •
6) O escopo da presente iniciativa é regular o
disposto nos referidos incisos do art. 14 combinado
com o arL 49, inciso XV, da Constituição Federal. O
projeto, oriundo do Senado Federal, submete-se,
nesta Comissão de Constituição e Justiça, ao exame
do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados.

7) Ao justificar a substância do presente substitutivo - ressalvando a 'admirável peça de ciência
política e abalizado saber jurídico' da proposição original, do saudoso Senador Nelson Carneiro, o rela·
tor naquela Casa, Deputado Almino Afonso, observa
quanto às inovações adotadas:

PARECER N2 477, DE 1998

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da
Cllmara ao ProJeto de Lei do Senado nº 5,
de 1991 (n• 3.589193, naquela Casa), de
autoria do Senador Nelson C&melro, que
regulamenta a execução do disposto nos
incisos I, 11 e III do art. 14 da Constituição

Federal.

.

Relator: Senador Josaphat Marinho
Relatório

1) A presente proposta, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, 'Dispõe sobre a regulamentação
do exercício da soberania popular mediante plebiscito, referente a iniciativa popular, e dá outras providências'.
2) Em turno suplementar, o Substitutivo oferecido ao projeto foi aprovado nesta Comissão de
Constituição e Justiça, que o apreciou conclusivamente. Nos moldes do art. 65 da Constituição Federal, foi a matéria encaminhada à revisão da Câmara
dos Deputados.
3) Retoma a esta Comissão, para exame, o
Substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados.
4) É o relatório.
D18cussão
5) A atual Carta Magna adotou preceitos da
chamada democracia participativa, que se caraclari-

'Pinto Ferraria, referindo-se às instituições do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, ponderou que a 'Constituição
Brasileira de 1988 pennitiu uma pequena infiltração da democracia direta•.
Com a devida vênia, o eminente jurista
não alongou a visão além do horizonte. Começo assinalando o fato de que a Constituição Federal - como nenhuma outra, de
quantas puder compulsar ~ ao cimentar os
princípios fundamentais em que se apóia,
proclamou como enunciado básico: 'Todo
poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos tennos desta Constituição' (art.
11 , palágrafo único, Constituição Federal). A
democracia representativa cede lugar à participação direta do povo, o que significa verdadeira revolução política.

É certo que, na prática de nossos dias,
pela inorganicidade social que ainda nos caracteriza, os instrumentos da democracia
participativa, recém incorporados ao ordenamento constitucional, parecem esgotar-se
em simples declaração. Prefiro, no entanto,
entrevê-los no amanhã quando os homenssem a prevalência dos privilégios da minoria
- 'se comunicarem instantaneamente, através de sistemas integrados que lhes captem
a opinião, o próprio voto'.
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Sei que pode parecer uiópico. Comudo, eu me pergunto: "O caráter gxctudeme da
tecnologia, pelo elitismo que encarna, não estará em algum tempo mais, se transformando
em espaço. aberto à participação política? Supondo que a tecnologia tome possível o cenário entrevisto, é hora de ir aprimorando as instituições pOlíticas, ao menos para que, no momento oportuno, o descompasso entre técnica
e política não seja tão grande".
Assim entendo e louvo a contribuição
dos nobres senadores e deputados federais,
ao formularem os projetas de lei que tive a
honra de relatar e analisar- e dos quais extraio o essencial, reordenando o articulado e
recompondo, através de um Substitutivo, o
que é a idéia-força, que em todos eles se
consubstancia, nele inserindo, ademais, sugestões que eminentes colegas emitiram ao
longo da discussão do Parecer, que o enriqueceram sobremaneira.

8) Verifica-se, pois, um aprimoramento entre o
projeto original e o substitutivo em reexame, que atende aos princípios básicos constitucionais e de modernidade política e sendo resultante da apreciação de outras iniciativas apresentadas naquela Casa.
9) Reportando-se ao disposto no art. 14, a proposição enuncia, no seu art. 1 2 , que a soberania nacional se exercerá por sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com diretto igual para todos nos termos do que a lei estabeleça e das normas constitucionais pertinentes, mediante: I) plebiscito; 11) referendo; III) iniciativa popular.
10) Define o art. 22 o plebiscito e o referendo,
6", normas procediestipulando os artigos, do 3•"
mentais relativas aos institutos. Prevê a convocação
mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional.
11) Dispõe o art. 42 sobre a incorporação de
Estados entre si, subdivisão ou desmembramento
para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, que "dependem da
aprovação da população diretamente interessada,
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por
lei complementar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas'.
12) Explicita o art. 7" o que se entende por 'população diretamente interessada', tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que
sofrerá desmembramento, em caso de fusão ou
anexação, tanto a população da área que se quer

T-êX<ii auanto a da que receberá o a:::réscimo, e a vontaae popUlar se aferirá P'lo peccentuil que se rnannestar em ~!ação ao letal da pop~laçãc consultada Estabeleca-se, no art.10, o '11101Um de aprovação ou rejeição do plabiscito ou referendo, por rmioria simples.
13) Conceiua o art. 13 a inicit1va popular, como
a manifestação de soberania que se exerce pela apre;entação à Câmara dos Deptrtados de projeto de lei,
,,os termos da Constituição Federal (art. 61, § 2").

14) Vislumbra-se, no substitutivo em análise,
grande preocupação com a .;onceituação clara dos
referidos institutos, voltada a canfnrir eficácia plena
ao art. 14, incisos 1,11 e III, da Cor stituição Federal,
que instituíram o plebiscito, o refemndo e a iniciativa
popular como modalidades c'o exercício da soberania popular. Com destaque, faz-se exaustiva análise
quanto ao Direito Comparado relacionado aos referidos institutos, com resuijado claro ~> preciso.
15) Embora o art. 3• acenlue que o plebiscno e
o referendo são requeridos nas •questões de relevância nacional", convém salientar a impotãncia desse dispositivo para que não haja eKcesso na prática
de tais medidas. Cuidando da inte,rvenção do povo
nas dliberações políticas, Norbertc· Bobbio observa,
com propriedade:
'O excesso de participação, produto do
fenômeno que Dahrendorf chamou depreciativamente de cidadão to·tal, pode ter como
efeito a saciedade de politica e o aumento
da apatia eleitoral. O preço que se deve pagar pelo empenho de poucos é frequentemente a indeferença de muitos. Nada ameaça mais matar a democrac:ia que o excesso
de democracia. • (i nO FutUI o da Democracia:
uma defesa das regras do jogo:Trad. Marco
Aurélio Nogueira, Ed. P<ü: e Terra, Rio de
Janeiro, 1986, pág. 26)

ao

Voto

16) Pelos motivos expostos, opinamos favoravelmente à aprovação do Substn utivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei ,,. 3.589, de 1993
(n• 5/91, na origem), por sua cons:nucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, ·1• de julho de 1998. Bernardo Cabral, Presidente- Edison Lobão, Vencido - Leonel Paiva _ Bello Parga - Benl Veraa -

Francisco Benjamin - E8peridli10 Amln - Jllfer·
Pénis - Pedro Simon - Lúc~, Alcintara - R•
mez Tebet- José Fogaça- Arlindo Porto- Jo..

11011

aaphat Marinho, Relator.
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VOTO EM SEPARADO
DO SENADOR LEONEL PAIVA
Na Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania.
1- Relatório
O Projeto de Lei do Senado n• s. de 1991. de
acordo com a respectiva ementa, 'Dispõe sobre a
regulamentação do exercício da soberania popular
mediante plebiscito, referente a iniciativa popular, e
dá outras providências'.
Aprovada nesta Casa a proposição, da autoria
do saudoso Senador Nelson Carneiro, seguiu para a
Câmara dos Deputados, onde foi aprovado Subst~u
tivo, que ora retoma a esta Casa para apreciação.
Designado relator da matéria, o ilustre Senador
Josaphat Marinho apresentou relatório circunstanciado em que conclui pela aprovação do referido Subst~utivo.

De nossa parte, consideramos que a Câmara
dos Deputados aperfeiçoou o texto do Projeto de Lei
n• 5, de 1991. Concordamos, assim, com o latório do
ilustre Senador Josaphat Marinho. Não obstante,
discordamos da redação que estã posta no art. 7" do
,subst~utivo sob exame, razão pela qual requeremos
vista da matéria, nos termos do § 1• do art. 132 do
Regimento Interno da Casa.
É o relatório.

11- Voto
Estatui o art. 7" do Su~utivo em pauta.
'Ar!.7" Nas consultas plebiscitãrias previstas nos arts. 4° e s• entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto
a do que sofrerá desmembramento; em
caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da
que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.'
Portanto, como se vê, pretende-se, com essa
redação, estabelecer que população diretamente interessada, para os fins de plebiscito destinado a decidir sobre o desmembramento do território de Estado com fim de formar novo Estado ou Território Federal, é tanto a população do território que se pretende desmembrar quanto a do território que poderá
sofrer desmembramento. Ou seja, em outras palavras, toda a população do Estado em questão deve-

rá participar do plebisc~o e não apenas a popuiação
da área que poderá ser desmembrada.
Ocorre que, uma vez aprovado o art. 7" nos
tennos do Subst~utivo da Câmara dos Deputados,
estaremos cenrando defin~ivarnente as perspectivas
de qualquer região se desmembrar de Estado-membro para formar novo Estado, pois, ao se incluir toda
a população do Estado no plebisc~o que decidirá a
questão e não apenas a população estritamente interessada, mu~o dHicilmente se obterá o sim, até
mesmo porque em geral a população que pllllende a
sua emancipação é minoritária frente ao restante da
população do Estado.
O argumento também vale para região de município que quer se emancipar do municlpio-mãe.
Cremos mesmo que a expressão • •••população
diretamente interessada.. .', posta pelo legislador
consmuinte de 1988 no § 3° do art. 18 da Lei Maior,
quer signHicar população da área territorial a ser
desmembrada do estado-membro.
A propós~o. esse é o entendimento de José
Afonso da Silva, que leciona, ao comentar o dispositivo co~ucional imediatamente acima citado:
'População diretamente inttii8SS8da,
no caso, é a da parte desmembrada, é a da
parte que quer separar-se' (Cf. CuiSO de Direito Constitucional Positivo, 5" edição, pp.

407/408).
Nesse sentido também se orienta a jurispru-

dência do Supremo Tribunal Federal. Vejam-se, a
propós~o. dentre outras, a Representação n"
1269185, Relator Ministro Néri da Silveira e, já no regime da Co~uição de 1988, a Ação Direta de lnconsmucionalidade n" 733192, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Destarte, queremos inclusive alertar os nobres
colegas para o risco de que, amanhã, as expussões
que propomos suprimir, conforme intra, venham a ser
declaradas inconst~ucionais pelo Pretório Excelso:
Como conclusão, com fulcro no § 6" do art. 132
do Regimento Interno do Senado Fede!al, e, em
face dos argumentos acima expandidos, votamos
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 5, de
1991, nos termos do Su~utivo adotado pela Cêrnara dos Deputados, com a supressão apenas das
expressões •..•tanto•..' e ' •••quanto a do que sofrerá
desmembramento.•.', contidas no seu art. 7", que ficaria com a seguinte redação:
"Art. 7" Nas consultas plebiscitárias
previstas nos arts. 4" e SO, entende se por
população diretamente inte~essada a do ter-

------r-- ---·--
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ritório qu,e se pretende desmembrar; em
caso de fusão ou anexação, tanto a população da área.·que se quer anexar quanto a da
que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada."·

LEGISLAÇÃQCITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
.

........................ ................................................
~

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federa}, const~ui-se em Estado democrático de dire~o e tem como fundamentos:

..........................................................................

Parágrafo único. T<ido o poder emana do povo,
que o exerce PQr meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

..........................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias 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 Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da· República e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Comissão.

§ 2" iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
'<la lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribufdo pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,

vollani à Casa iniciadora.
ooo•ooonooooouuoooooooo•-•••••••••oooOonooooooooooooooooooooooo• . . u

PARECER N• 478, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n• 55, ele
1996 (n• 4.004/93, na Casa ele origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Subst~utivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 55, de
1996 (n• 4.004 de 1993, na Casa de origem), que
toma obrigatória a inclusão do ensino da língua espanhola nos currículos plenos dos estabelecimentos
de ensino de 1• e 2" graus.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo Júnia Marise- Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N• 478, DE 1998
Dispõe sobre a obrigatoriedade da
Implantação da Língua Espanhola nos
currículos plenos dos estabelecimentos e
ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O ensino da Língua Espanhola será implantado gradativamente nos currículos plenos do
ensino médio, processo que deverá estar concluído
no prazo de cinco anos a partir da promulgação desta Lei.
Art. 2 2 Os Conselhos Estaduais de Educação e
do Distrito Federal em~irão as normas necessárias à
execução desta Lei, de acordo com as condições e
peculiaridades, de cada unidade federada.
Art. 3° A União, no âmMo da política nacional
de educação, estimulará e apoiará os sistemas de
ensino estaduais e do Distrito Federal na execução
desta Lei.
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N" 479, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Reclação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nt 21, de
1997 (n" 2.859197, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do

vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 21, de
1997 (n• 2.859, de 1997, na Casa de origem), que
dispõe sobre norma geral de organização que toma
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obrigatória a avaliação psicológica periódica dos integrantes das polícias e corpos de bombeiros milrtares e civis.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo Junia Marise- Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N° 479, DE 1998
Dispõe sobre a avaliação psicológi·
ca dos integrantes das carreiras policiais
civis e militares e dos corpos de bombeiros militares, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ingresso nas carreiras da polícia civil,
da polícia milrtar e dos orpos de bombeiros militares
depende, além de outras condições previstas em lei,
de prévia avaliação psicológica por junta médica
composta de pelo menos três membros, visando a
aferir a capacrtação para a atividade policial segundo
critérios científicos.
§ 1• É obrigatória a publicação, no edital do
concurso público, dos critérios que serão usados na
avaliação psicológica dos candidatos, os quais serão
,s:ompatíveis com as funções do cargo.
§ 2• A requerimento do candidato ou de seu
preposto constituído especificamente para esse fim,
será dada vista, em inteiro teor, da avaliação realizada pela junta médica, seus critérios, motivos determinantes e conclusões, sendo essas recorríveis inclusive administrativamente.
'
§ 3º O aprovado será submetido a avaliaão psicológica especial sesenta dias antes do final do estágio probatório, cujo parecer, conclusivo, deverá
apontar a aptidão, ou não, para o cargo, sendo, neste caso, instaurado processo administrativo.
Art. 2º Os integrantes das carreiras policiais civis e militares e dos corpos de bombeiros militares
serão submetidos a avaliação psicológica ordinária
períodica, a intervalos não superiores a cinco anos,
e a avaliação extraordinária, sempre que necessário.
§ 12 As avaliações e acompanhamentos psicológicos serão realizados nos estabelecimentos ambulatoriais de saúde das respectivas corporações
militares ou da saúde pública, podendo, quando necessário, ser realizados em estabelecimentos privados devidamente credenciados pelas corporações,
mediante convênio.
§ 2• Para fins de avaliação psicológica extraordinária:
I - os boletins de operação, ou documentos
análogos, terão campo próprio para a indicação, me-

ramente afirmativa ou negativa, de ocorrência comportamental anormal, a qual será detalhada em documento sigiloso, à parte daquele, e encaminhada
ao superior imediato do responsável pelo registro;
11 - o documento será encaminhado, pela autoridade, preliminarmente, para análise do órgão competente, devendo ser devolvido com parecer conclusivo, nos termos do art. 3° desta lei, à autoridade no comando, para a adoção das providências necessárias.
§ 3° Em caso de ocorrência externa a operação policial, mesmo que dela desvinculada, ou de
qualquer outro evento que leve, ou possa levar, à
conclusão de conduta anormal, será o fato relatado
objetiva e circunstanciadamente à autoridade superior, e a ela remetido em envelope lacrado, para conhecimento pessoal, aplicando-se, no que couber, o
previsto no inciso 11 do§ 2° deste artigo.
Art. 32 O 'parecer de avaliação psicológica, tanto ordinária quanto extraordinária, recomendará,
conforme o caso:
I - permanência no cargo ou função, por aptidão plena;
11 - movimentação temporária para exercício
em outro cargo, função ou atividade, com acompanhamento psicológico;
III - suspensão temporária do exercício de
qualquer cargo, função ou atividade policial, com indicação do tempo recomendado e da necessidade
de acompanhamento psicológico;
IV - encaminhamento para tratamento especial
de saúde mental;
V - demissão por incompatibilidade com a atividade policial;
VI - aposentadoria por invalidez.
Parágrafo único. Em qualquer caso deste artigo, a conclusão do parecer, recorrível, será lançada
na ficha funcional do servidor.
Art. 42 O Poder Executivo regulamentará, por
normas gerais, o disposto nesta Lei, no prazo de
cento e oitenta dias a contar de sua publicação, devendo estabelecer prazos para a conclusão dos trabalhos de avaliação psicológica e para a interposição de eventuais recursos às suas conclusões.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 4n, DE 1998
Senhor Prsidente,
Requeiro, consoante o art. 216, inciso IV, do
Regimento Interno, pra esclrecimnto da matéria submetida a apreciação no Senado Federal através do
Ofício S/30, de 998, que seja oficiado ao Excelentísimo Senhor Ministro da Fazenda solicttando informações sobre o Documento Autorizativo do Senado Federal ao Termo de Pré-RetHicação de contrato de
abertura de crédtto e de compra e venda de ativos,
no valor de R$549.199.751,70 (quinhentos e quarenta e nove milhões, cento e setnta centavos), celebrados entre a União, o Estado de Rondônia, o Banco
do Estado de Rondônia SI e Rondônia Crédtto Imobiliário S.A., a que se efere a Portaria número 179,
de 20 de maio de 1998.
Justificação
O Ofício S/30 solictta autorização para contrato
de refinanciamento que estabelece forma de pagamento, prazos e.amortização, de crédito aberto consoante contrato autorizado aravés da Resolução n•
27, de 1998, cuja eficácia, em seus termos, depende
da aprovação daquele contrato de refinanciamento,
que tramita para deliberação nesta Casa. Não obstante, chega ao conhecimento que as partes envolvidas, secretaria do Tesouro, e Governo do Estado
de Rondônia, teriam firmado adttivo denominado termo
de re-ratHicação, pelo qual autorização do Senado Federal para a fixação do prazo e valores de amortização
estaria suprida Assim, para a deliberação da matéria
constante do Ofício S/30, à qual apresentou-se emenda sobre os valores de amortização, pelo Estado de
Rondônia, e eventuais providências decorrentes da
não observância do preceituado no art. 1• § 3° da
Resolução n• 69, de 1995, impõe-se o conhecimento
deste "termo", reportado na Portaria n• 179, de 20
de maio de 1998, da Secretaria do Tesouro Nacional,.que autoriza a emissão de Letras Financeiras do
Tesouro a serem colocados junto ao Banco do Estado de Rondônia S.A. - BERON.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. Senador Ernandes Amorim.
(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, de acordo com o inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 85, DE 1998
Altera a Resolução do Senado Federal n• 70, de 1998, autorizando o Estado
de Santa Catarina a adicionar devda na
operação de refinanciamento das dívidas
mobiliárias e contratuais do Estado, derivada da Lei Complementar Estadual de
Santa Catarina n• 129, de 1994, e dá outras providências.
O Senado Federal esolve:
Art. 1• Ftca autorizada a inclusão do refinanciamento aprovado pela Resolução do Senado Federal
n• 70, de 1998, do valor correpondente aos débttos
levntados em conformidade com o art. 20 da Lei
Complementar n• 129, de 1994, do Estado de Sarita
Catarina.
Art. 2• Caberá ao Ministério da Fazenda compatibilizar o disposto esta esolução com o contrato
firmado com o Estado de Santa Catarina, assim
como com as condições de amortização.
Art. 3• A presente autorização dverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de
sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação,
Justificação
Tendo em vista a Lei Federaç n• 9.496, de 119-97, que esabelece cmérios para a consolidação, a
asunção e o refinanciamento pela União, da dívida
pública mobiliária e outras, de responsabilidade dos
Estados e do Distmo Federal, faz-se necsário qe o
Estado de Santa Catarina inclua no seu acordo de
refinanciamento as dívidas derivads da Lei Complementar Estadualn• 129, de 1994 (lnstttuto de Previdência do Estado de Santa Catarina- IPESC).
Convém ressattar que procedimento análogo
foi pactuado quando do refinanciamento do passivo
previdenciário do Banespa. Bane~ e Credireal.
Tais dívidas constituem-se em passivo líquido
e certo do governo do Estado, ajustando-se as condições de refinanciamento junto ao Governo Federal.
Além, do mais, o refinanciamento desta díVIda garantirá maior ransparência na gestão financeira do
Estado, explicitando um clficit qe, aé o momento,
permanece oculto e não solucionado.
Não podemos deixar de considerar que a aluai
sttuação das finanças públicas do Brasil, após a estabilização monetária do Plano Real, faz com que os
Estados tenham que ter total transparência na gestão dos recursos públicos. a fim de permttir o saneamento global das finanças nacionais. Destf!lle, a as-
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sunção da dívida prevista no atual projeto de resolução tem por objetivo o saneamento financeiro do Estado de Santa Catarina, consolidando seu endividamento e estabelecendo condições efetivas para seu
pagamento.
Neste ontexto, toma-se fundmental a aprovação deste projeto autorizativo a fim de attear a Resolução do Senado Federal, n• 70, de 1998, a fim de
adequá-lo a filosofia do atuaçl contexto macroeconômico nacional.
Sala das Sessões, 12 e agosto de 1998. - Senador Esperidião Amin - Senador Vilson Kueinubing, Senador Casildo Maldaner.
LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO N• 70, DE 1998
Autoriza o Estado de Santa Catarina
a contratar operação de refinanciamento
de dívidas mobiliária e contratural do Estado, consubstanciadas no Contrato de
Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento .11e Dívidas,
celebrado com a União, em 31 de março
de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Estado de
Santa Catarina, no âmbito do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor de
R$1.552.400.375,83 (um bilhão, quinhentos e cinqüenta e dois milhões, quatrocentos mil, trezentos e setenta e cinco
reais e oitenta e três' centavos).
LEI COMPLEMENTAR N2 129
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1994
Dispõe sobre a pensão previdenciária por morte de agente público estadual,
prevista no art 159 da Constituição do
Estado, e estabelece providências correlatas.
Art. 20. Publicada a presente Lei Complementar, o Chefe do Poder Executivo const~uirá comissão
integrada por representantes das Secretarias do Estdo responsáveis pela Fazenda e Administração, da
Procuradoria-Geral do Estado e do lnst~uto de Previdência do Estado de Santa Catarina para, no prazo
de 30 (trinta) dias, promover a apuração da dívida do
Tesouro do Estado para com a autarquia, identHicando o valor do principal e respecliva atualização monetária.

(À Comissão de Assuntos Económicos.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do Ex·
pediente lido, consta a mensagem presidencial encaminhando o Projeto de Lei n• 38, de 1998-CN, que
vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi·
cos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n• 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte ~alendário para
tram~ação do projeto:
até 17-8- publicação e distribuição de avulsos;
até 25-8 - prazo final para apresentação de
emendas;
até 30-8 - publicação e distribuição de awlsos
das emendas;
até 9-9 - encaminhamento do parecer final á
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Com referência ao Projeto de Lei da Câmara n• 83, de
1996, cujo parecer foi lido anteriormente, e de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, combinado com o art. 4 • da Resolução n• 37, de 1995, fica aberto o prazo de dois
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tram~ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Projeto de Decreto Leg1~;lativo n• 92, de 1998, resuttante
do parecer lido anteriormente, constará da ordem do
Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, em
regime de urgência, nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno, quando poderá receber emendas até o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.710, adotada em
7 de agosto de 1998 e publicada no dia 1O do mesmo mês e ano, que •Acrescenta dispositivo da Lei
n• 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente'.
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim const~uída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelino Pereira
Gilberto Miranda
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PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PSDB
Sergio Machado
Osmar Dias
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Epitacio Cafeteira
Leomar Quintanilha

de Alimentação do Trabalhador- PAT, ao trabalhador dispensado e attera dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.
Titular: Osmar Dias
Suplente: Jefferson Péres
Brasília, 7 de agosto de 1998. - Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB
OFÍCIO N 2 1.237-L-PFU98

DEPUTADOS

Titulares

Brasília, 1O de agosto de 1998
Suplentes

PFL
Luciano Pizzatto
Paudemey Avelino

Carlos Melles
Giro Nogueira

PSDB
Aécio Neves
Jovair Arantes
Arnaldo Madeira
José Thomaz Nonõ
Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Uma
Wagner Rossi
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Odelmo Leão
Gerson Peres
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fN;a estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 13-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 15-8-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 24-8-98 - prazo firíaJ da Comissão Mista
Até 8-9-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Será feita
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, oflcios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário
em exerclcio, Senador Nabor Júnior.
São lidos os seguintes:
OFICIO SfNO
Brasília, 7 de agosto de 1998
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico em substituição à indicação desta Presidência, os Senadores do PSDB que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
MP N" 1.709
Publicação DOU: 7-8-98
Assunto: Dispõe sobre o trabalho a tempo
pan:ial, faculta a extensão do beneficio do Programa

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada a !!mitir parecer à Medida Provisória n• 1.709,
de 6 de agosto de 1998, que "Dispõe sobre o trabalho a tempo parcial, faculta a extenção do benefício
do Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT,
ao Trabalhador dispensado e attera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLr, em
substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Vilmar Rocha
Deputado José Rocha
Suplentes
Deputado César Bandeira
Deputado Aldir Cabral
Atenciosamente, - Inocêncio Oliveira, Líder
doPFL
SGMIP624
Brasília, 12 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em atenção ao Ofício n• 2.005198, da Liderança do
PSDB, cópia anexa, a indicação do Senhor Deputado
João Leão, como titular, em substituição ao Senhor
Deputado João Faustino, para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço. - Michel Temer, Presidente
OF. PSDBII/N° 2.005198
Brasília, 2 de julho de 1998
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
João Leão, em substituição ao Deputado João Faus-
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tino, para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, - Aécio Neves, Líder do
PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador
Eduardo Suplicy por 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de chamar a atenção para o extraordinário sucesso que está caracterizando a conferência internacional sobre as experiências de renda mínima, e o debate com especialistas que mais aprofundadamente
estudaram essa proposição e as experiências de
bolsa-escola, de renda mínima associada à educação, de renda de cidadania.
Felizmente: houveram por bem a Comissão de
Assuntos Econõmicos do Senado e a Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara, com a colaboração do Grupo Parlamentar lnteramericano, o Dieese,
o- lpea e o Fundo para Estudos de População das
Nações Unidas, com a colaboração ainda da Rede
Européia da Renda Básica, organizar esse evento
no Senado Federal.
Teremos, agora à tarde, a partir das 15h, uma
mesa redonda, uma sessão plenária sobre renda mínima e erradicação da pobreza, com a participação
dos economistas Ricardo Henriques, da Universidade Federal Fluminense e do lpea, um dos pesquisadores que, com o Professor Ricardo Paes de Barros,
tem feito estudos sobre o combate à pobreza; do
Professor Rubén Lo Vuolo, autor de Contra La Exclusión, La Renta Ciudadania, que é um dos economistas argentinos do Ciepp de maior renome; e o
Professor João Sabóia, que tem lutado pelo programa de garantia de renda mínima desde os seus primórdios, tendo inclusive colaborado comigo na sua
formulação.
Logo após, haverá debate entre todos os participantes.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para informar que a sessão de encerramento da Conferência Internacional Renda Mínima - Discussões e Experiências será realizada, conforme já acertado com
o Presidente Antonio Canos Magalhães, no plenário
do Senado, às 18h30min. A palavra de encerramento será do Ministro da Fazenda, Pedro Malan.
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Presidente Geraldo Melo, aproveito para convidar V. Ex" e todas as Sr"s e os Srs. Senadores para,
encerrada a sessão normal do Senado, iniciarmos a
sessão de encerramento dessa Conferência, cuja
abertura foi feita pelo Presidente da Câmara, Michel
Temer.
Dela participaram o Governador Cristovam
Buarque, expondo sobre o desenvolvimento do Projeto Bolsa-Escola e enfatizando a importância de
uma renda mínima para cada família, a fim de que
suas crianças possam freqüentar a escola; o Sr. Luiz
Fernando Tirone, do lpea; e os professores Guy
Standing e Robert Greenstein, grandes especialistas
nesse assunto. Tivemos a brilhante participação das
Deputadas Elisa Carrió e Elisa Carca, da Argentina;
do Deputado Artur Penedos, proponente, desde
1992, do rendimento familiar mínimo em Portugal,
instituído pelo Primeiro-Ministro Antonio Guterres,
em 1996; e do Deputado Juan Antonio Gil Melgarejo,
debatendo a renda mínima de inserção que é aplicada por autonomias. Contamos, também, com a presença de proponentes de projetas de renda mínima,
como os Srs. Nelson Marchezan, Ney Suassuna e
eu próprio.
Também foram convidados o Sr. Ministro da
Justiça e os Senadores José Roberto Arruda, Chico
Vigilante e Pedro Wilson, que, por enquanto, não puderam comparecer. Tivemos o relato, extremamente
rico, dos Prefeitos de Belo Horizonte, Célia de t;astro, e de Mundo Novo, Dorcelina Falador. Assim
como em Belo Horizonte, que possui dois milhões e
trezentos mil habitantes, também em Mundo Novo,
com dezassete mil habitantes, aplicou-se o Projeto
de Renda Mínima. O mesmo ocorreu em Belém,
cujo representante, o Sr. Edmilson Rodrigues, explicou que 2, 7% do seu Orçamento estão sendo aplicados no Projeto Bolsa-Escola. Também contamos
com a presença de Félix Sahão, de Catanduva, uma
cidade com cerca de cem mil habitantes que também já aplica o projeto; com depoimentos do ex-Prefeito Antônio Palocci e de Delvita Aiiíes, Vice-Prefeita de Ribeirão Preto, sobre a instituição do projeto ali
desenvolvido; e de Mauro Bragato, Prefeito de Presidente Prudente. O Prefeito Roberto Magalhães teve
na sua secretária responsável, Sr" Margarida Cantarelli, a expositora do projeto da cidade de Recffe.
Tivemos as exposições de Aracy Lovadini, de
Piracicaba; de Ar1y de Lara Romêo e do Prefeito Chico Amarai, de Campinas; de Belkis Fernandes, de
Ourinhos; de Eliane de Nazaré de Souza Gomes, do
Amapá; de Magali Aragoni, de Osasco; de Mercedes
Cywinski, de Santo André; do coordenador do Pro-
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grama Bolsa-Escola de Brasília, Paulo Valle; e de
Rosiane do Socorro Andrade de Paula, do Amapá.
Hoje, pela manhã, houve uma extraordinária
mesa de avaliação dos resuttados dos programas
municipais, composta por Lena Lavinas, Sarnir Cury,
respectivamente do lpea e da FGV, e pelo coordenador de programas dessa natureza, que está dando
grande força à proposição, Sr. Julio Jacobo Waiselfisz. Há pouco, tivemos as sessões plenárias 'Renda
Mínima e Combate ao Desemprego'; e 'Renda Minima, Trabalho Infantil e Mulher', com as participações
do economista Antônio Maria da Silveira, da
FGV/RJ, que desde o inicio dos anos 70 defende o
lmpasto de Renda negativo no Brasil e uma renda
de cidadania; de Márcio Pochmann, Cesit/Unicamp;
do diretor Sérgio Mendonça, do Dieese; do professor
Guy Standing; da Senadora Emília Fernandes, grande entusiasta da proposição; e dos professores José
Márcio Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, e Maria
Ozanira da Silva e Silva, da Universidade Federal do
Maranhão.
Haverá, agora, a úttima sessão, 'Renda Minima e Erradicação da Pobreza', a partir das 15h, na
Sala 2 da Ala Nilo Coelho, com Ricardo Henriques,
~ubén Lo Vuolo e João Sabóia. Convido para dela
"participar o Senador Lúcio Alcãntara, Relator da proposição sobre o Projeto de Renda Mínima, lei sancionada pelo Governo recentemente e, agora, regulamentada. Seria muito oportuno que pudéssemos
contar com a sua presença, a partir das 15h, na Sala
2 da Ala Nilo Coelho.
O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB- CE)- Pennite-me V. Ex" um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Concedo o aparte, coin muita honra, ao Senador Lúcio
Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB - CE) - Senador Suplicy, infelizmente, em função de outros compromissos de ordem pessoal, não pude estar presente a essa que seria uma oportunidade de continuannos o debate que travamos já há algum tempo,
sempre colocando em realce o seu empenho e entusiasmo em relação a essa matéria. V. Ex" listou os
integrantes que têm comparecido e apresentado sugestões e dai destaca-se, em primeiro lugar, um interesse geral de prefeitos e parlamentares de vários
partidos. Têm sido abordadas várias experiências
que estão em curso e várias formas de se encontrarem mecanismos de redução da pobreza vinculados
à educação, com participação de municfpios pequenos ou de capitais, e com recursos dos Estados. É
claro que tudo isso esbarra, por maiores que sejam
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a boa vontade e o interesse, na limitação de recursos, presente em todos os níveis de governo e em
qualquer administração, seja qual for a prioridade
que conceda a essas questões. V. Ex" está aluando
como um animador desse debate. Leio algumas matérias nos jornais e vejo que o assunto, às vezes,
restringe-se à discussão da autoria, se é de fulano,
se é de bettrano. O importante é que reconheçamos,
por exemplo, o esforço de V. Ex", que deve ser lembrado por uma questão de justiça, não só de relacionamento pessoal ou de admiração que possamos ter
para com V. Ex", mas, por uma questão de justiça.
Creio que há interesse em que esses programas comecem a andar. Mesmo que sejam insuficientes,
que tenham lacunas, eles devem ser vistos por uma
outra ótica. O programa do Governo, por exemplo,
pode atender a um grande número de crianças e de
famflias. Conheço as restrições que faz V. Ex" e
concordo com algumas. Enfim, trata-se de esforço
que está em andamento. Vamos acreditar que será
aprimorado, expandido e que amanhã será possível
identrricar outras fontes de financiamento. Há, na
proposta, a idéia da parceria. Ninguém pode ter a
pretensão de executar, a partir de Brasma, um programa de município, mas poderá haver parceria com
os municípios para a implantação do programa. Congratulo-me com V. Ex". Não obstante eu não estar
comparecendo ali por razões relevantes e de ordem
particular, estou satisfeito com a possibilidade de o
Senado ser a sede de um debate dessa envergadura e amplitude. Nesse caso, nós e todos os outros,
pessoas de boa-fé, bem-intencionadas, tentaremos
melhorar os programas, adaptando-os à nossa realidade. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Agradeço a V. Ex" por suas palavras, Senador Lúcio
Alcãntara. De fato, V. Ex" está envolvido no debate a
respeito do Programa de Garantia de Renda Mínima.
É muito importante que, de fato, V. EX1 considere
quão signrricativa será a muttiplicação desses programas pelo Brasil.
Sabe V. Ex" que nosso propósito é universalizar o direito de todas as pessoas de terem uma renda de cidadania no Brasil. Esse debate tão rico e as
diversas experiências de que temos conhecimento
levam-nos a pensar na drricil questão do financiamento desse programa. Por essa razão, é importante a presença do principal responsável pela politica
económica, pelas finanças, o Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, no encerramento dos trabalhos, que
se dará hoje, às 18h30min. Certamente, enxergaremos uma luz na direção de encontrannos o melhor
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mecanismo para se financiar o programa, para se
criar uma fonte permanente e crescente de recursos,
que, enfim, viabilizarão o direito de uma renda de cidadania a todos brasileiros, inicialmente vinculada à
educação e depois progressivamente estendida a
todos.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Perm~e
me V. Ex" um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLUCY (Bioco/PT - SP)
- Ouço o nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Não há
dúvida nenhuma, Senador, da excepcional importância do seminário que está sendo realizado no Aud~ó
rio Petrônio Portella. Felicito V. Ex1 , pois sou testemunha do longo período de debates que V. Ex", com
mu~a garra, vem desenvolvendo para a votação
dessa matéria. Existem outros projetas? Sim. Inclusive o do meu ilustre conterrâneo, Deputado Nelson
Marchezan, que também apresentou um projeto importante sobre a matéria. Qual será a nossa saída,
qual será a solução final? Não sei. O que sei é que o
trabalho que está sendo desenvolvido no Aud~ório
Petrõnio Portella é fruto de uma iniciativa de V. Ex"
na Comissão de Assuntos Económicos, iniciativa
que contou com a colaboração da Comissão presidida ~elo Deputado Germano Rigotto na Câmara dos
Deputados. Acho que se trata de um grande momento, de um grande debate, de uma grande iniciati·
va. Todos que nos assistem pela TV Senado - sabemos que a transmissão desse debate será repetidaestão tendo a oportunidade de acompanhar e de
compreender a importância e o signHicado dessa
tese. Não é sempre que o Congresso Nacional consegue preocupar-se com esse tipo de matéria. A
proposta que v. Ex" discute, que é eliatamente a angústia dos menos favorecidos, o pavor, a dificuldade,
o drama de milhões de brasileiros, não tem sido objeto de preocupação do Senado Federal ou da Cã·
mara dos Deputados. Estamos vivendo um momento signHicativo, porque a iniciativa desse debate faz
com que os Parlamentos do mundo se vaRem para
nós, exatamente quando Lideranças da Europa, dos
Estados Unidos, da Argentina, países que bem conhecem a matéria, estão debatendo seus projetas.
Não haveremos de encontrar a solução definitiva,
mas haveremos de encontrar o caminho para a solu·
ção definitiva. Não há dúvida da importância desse
programa, principalmente quando assistimos aos Estados Unidos, pais mais rico do mundo, falarem que
lá existe um projeto de renda mínima. É o pais de
maior renda per capita quem fala! É fácil imaginarmos a importância e a necessidade que temos de
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um programa como esse, nós que temos uma imensidão de miseráveis, de pessoas que estão fora do
consumo e da produção. Felicito-o pelo esforço, pela
dedicação, pela garra com que vem trabalhando tanto neste Congresso como fora dele. lembro-me de
que foi no gabinete de V. Ex" - lembro-me dessa
passagem, porque ontem foi o aniversário da morte
do Betinho - que discutimos com o lula a necessidade de falarmos com o Ministro da Fazenda Achei
a matéria tão importante que a reunião foi fe~ não
com o Ministro da Fazenda, mas com o então Presidente da República, Sr. Itamar Franco. E não foi só
uma audiência. Foram várias, com toda a equipe do
Governo. Estabeleceu-se então um plano de combate à fome, com o Betinho e o Bispo de Caixas à frente - um era presidente e o outro coordenador-geral.
Era um· grande projeto que, de certa forma, está tocando no aluai Governo. E o projeto nasceu de uma
iniciativa que se levou adiante, não se perdendo nos
caminhos do tempo. Portanto, acho que o seu projeto, a sua iniciativa, o seu trabalho, o seu esforço merecem respe~o. A sua dedicação merece o aplauso
do Congresso e da sociedade brasileira. Meus cumprimentos ao meu prezado amigo, Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) obrigado, Senador Pedro Simon. V. Ex' me
faz lembrar que, ao final de 1993, inicio de 1994, Selinho, Herbert de Souza, conhecendo o Projeto de
Garantia de Renda Mínima em profundidade- tive a
vontade e a disposição de conversar com ele, e o fiz
em visita ao !base - entusiasmou-se de tal maneira
a respe~o. que encaminhou carta ao então Relator,
Deputado Germano Rigotto, mediante a qual fazia
um apelo para que logo fosse votada a matéria. Pa·
rece-me que tal fato ocorreu em 1993. Dada a importância do apelo de Betinho, encaminhei cópia ao
então Presidente Itamar Franco, que, por sua vez,
enviou-me cópia do despacho mediante o qual solicitava que o então Ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, estudasse o quanto antes a viabilidade do Projeto de Garantia de Renda Mínima.
Sempre tive alguma dHiculdade de convencer os Ministros responsáveis pela economia a dar prioridade
ao projeto. Foram convidados para o simpósio o Ministros da Educação, Paulo Renato; da Justiça, Renan Calheiros; da Previdência, Waldeck Omellas; do
Trabalho, Edward Amadeo. Talvez S. Ex's tenham
avaliado que seriam muitos os Ministro que estariam
no mesmo evento. Fico feliz, porque pelo menos o
Ministro Pedro Malan confirmou que virá hoje à tarde. Assim, poderemos ver qual o caminho a ser to·
Mu~o
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mado para encontrarmos os recursos necessários.
Farei uma proposta ao Ministro Pedro Malan sobre
como encontrar uma fonte permanente, crescente,
um fundo de cidadania para financiar esse projeto de
renda mínima. Reitero o convite a todos as Sr"s e os
Srs. Senadoras, inclusive à Senadora Benedita da
Silva, que tem dado todo o apoio à proposição- S. Ex"
compareceu à conferência internacional -, ao Senador Jefferson Péres e a todos os presentes para
hoje, às 18h30min, participarem da reunião de en·
cerramento da Conferência Internacional sobre Ren·
da Mínima. Esse encerramento será leito pelo Minis·
tro da Fazenda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce·
do a palavra ao Senador Djalma Bessa. (Pausa.)
Na ausência de S. Ex•, concedo a palavra ao
Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr, Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ministro
José Serra anunciou uma série de providências de
ordem administrativa e de ordem técnica que visam
aumentar o número de transplantes de órgãos reali·
zados no País.
~
S. Exª está colocando em prática o Sistema
Nacional de Transplantes, está estimulando e
apoiando a organização das Centrais Estaduais de
Transplantes e Centrais de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos e oferecendo estímulos de
natureza financeira para que os centros de trans·
plantes possam trabalhar em plena capacidade. Já
existem doze centrais estaduais em funcionamento e
quatro em fase de teste, o que cobre 90% da popu·
lação brasileira. S. Ex" também está implementando
a chamada Câmara de Compensação de Alta Com·
plexidade Hospitalar. O que é isso? Significa que o
doente de um Estado mais pobre, menos desenvol·
vida, pode ser atendido - operado, por exemplo em um Estado mais dotado de condições técnicas
sem que haja gastos que onerem as despesas des·
se Estado com o Orçamento do Sistema Único de
Saúde.
O fundo criado para essa Câmara de Compen·
sação vai permitir que Os Estados que dispõem de
condições técnicas, equipamentos e profissionais
possam atrair pessoas de lugares mais pobres para
tratamento de saúde sem que sofram prejuízo das
suas condições ou comprometimento de seu orça·
menta. Inicialmente R$50 milhões constituirão esse
fundo da Câmara de Compensação de Alta Comple·
xidade. S. Ex• está implantando ainda o Programa

Nac1onal de Avaliação de Serviços Hospitalares, que
visa acompanhar o desempenho dos hospitais do
ponto de vista técnico e administrativo, apoiando-os
no sentido de que possam trabalhar com mais efi·
ciência, com mais eficácia e, conseqüentemente,
possam render mais.
Todas essas providências que o Ministro está
adotando no âmbito da Pasta que dirige são de
grande importância, de grande significado. Faço
questão de ressaltá-las, sobretudo porque já não di·
ria o mesmo sobre a providência, anunciada median·
te medida provisória, de alterar a lei que dispõe so·
bre os transplantes. Por quê? Porque esforço que
deve ser feito agora não é mais no âmbito da legisla·
ção, e, sim, na estrutura, na organização dos servi·
ços, no apoio económico, no apoio financeiro, no
apoio técnico aos centros que estão espalhados pelo
País todo, até porque as equipes de transplantes
não fazem retiradas de órgãos sem antes conversar
com os familiares. Esse é um procedimento que vem
sendo adotado. Portanto, a alteração do procedi·
mente previsto na lei por uma medida provisória
apenas vai contribuir para criar incertezas em rela·
ção a uma lei que está em funcionamento há cerca
de sete meses. É preciso também que se diga que,
ao contrário do que se tem afirmado, o número de
transplantes no País não caiu. Pelo contrário, aumentou, embora se saiba que até o momento o in·
vestimenta feito na difusão, na orientação, no escla·
recimento, nas campanhas que a própria lei prevê
tem sido muito pequeno. Isso cria um clima de de·
sinformação, que é prejudicial. A revista Época, de
10 de agosto de 1998, traz- página 18- uma pe·
quena entrevista com Valter Duro Garcia, Presidente
da Associação Brasileira de Transplantes de Órgã·
os. Abaixo da entrevista, há um quadro ilustrativo
onde se compara o primeiro semestre de 98 com o
primeiro semestre de 97. Houve 35 transplantes de
coração no primeiro semestre de 98, e, em 97, hou·
ve 31; houve 24 transplantes de córnea no primeiro
semestre de 98, e, em 97, 489; houve 126 transplan·
tes de fígado em 98, e, em 97, 104; houve 859
transplantes de rim em 98, e, em 97, 809. Portanto,
todos os números indicam crescimento do número

de transplantes. Se levarmos em conta que, na Es·
panha, por exemplo, a adoção de uma lei determi·
nou inicialmente queda do número de transplantes e
hoje é o país que tem a melhor situação do mundo
em relação a transplantes - tanto que o Ministro
José Serra mantém intercámbio com o Ministério da
Saúde da Espanha -. verificamos que é preciso um
certo tempo para orientar as pessoas. Outros dizem

..

-

.

--·-~--

____ ..

--

--,-

Agosto de 1998

375

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que aumentou o número de pessoas que negaram,
na Secretaria de Segurança, nos insmutos de identificação e nos Detrans, a disposição de doar seus órgãos. Pergunto: esse número aumentou em relação
a quê? Antes não havia essa consuija. Se hoje há
50% de recusa ou outro percentual relativamente
aijo, não significa que houve aumento, porque não
há com o que comparar. Anteriormente, ninguém sabia, pois não se fazia pergunta alguma.
Trata-se de afirmações açodadas, que não
contribuem para o aumento do número de transplantes. Lembro, mais uma vez, que todas as pesquisas
de opinião feitas no Brasil, inclusive pelo próprio Governo, pelo Estado de S. Paulo, pela Folha de
S.Paulo, pela TV Record, mostram que a população
aprova, maioritariamente, a lei. Precisamos - agora
insisto - de providências como as que o Ministro
Serra está tomando à frente do Ministério da Saúde,
tais como a criação de uma comissão para examinar
aspectos da lei, ou seja, se há algo que precisa ser
modfficado de imediato ou se devemos esperar um
pouco mais para ver como a sociedade está se comportando, como está evoluindo o número de transplantes e qual o apoio que se está dando a isso. Verffica-se ainda agora o fato de que mu~as pessoas
t~ receio - infundado, mas que surgiu do debate
que se travou no País - de que a pessoa vai ter sua
morte acelerada ou de que vai haver venda ou tráfico de órgãos. Evidentemente, trata-se de receios infundados, mas que contribuem para afetar o desempenho da política de transplante.
Concluindo, apelo ao Ministro José Serra - e
vou fazê-lo por escrito - no sentido de que S. Ex'
coloque junto ao grupo técnico de assessoramento
do Sistema Nacional de Transplantes um representante da Associação Brasileira de Transplantes
de Órgãos que reúne todos os centros, todos os profissionais, todas as pessoas com especialização e
experiência na área, que poderão muito contribuir
para modernização e aperfeiçoamento da política de
transplantes de órgãos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira.
(Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta
tarde, venho à tribuna para comentar a respeito de

um projeto de lei ao qual dou entrada hoje no Senado Federal e que dispõe sobre a instalação de telefones especiais para surdos. Em seu art. 2", é dito:
Art. 2º Deverá ser garantido, por parte
do Ministério das Comunicações e empresas concessionárias de serviços públicos
em geral, a instalação de telefones especiais
para surdos, como meio de comunicação
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil, facilitando a comunicação das pessoas portadoras de deficiência auditiva.
Tenho acompanhado todo o nosso processo
de privatização. Tenho feito comentários no sentido
de que a privatização não tem sido um instrumento
que traga um retomo imediato, à attura das necessidades sociais. Mas, independente da minha vontade, em que pese o meu esforço, as privatizações estão sendo feitas.
É preciso que haja também um olhar social
nesse contexto, pois o fato de estarem privatizados
alguns selares não signffica que não temos que fiscalizar. Se o Governo justffica as privatizações no
sentido de trazer melhorias sociais para o povo, é
preciso que se fiscalize, para que se cumpra realmente o que determina e o que justifica as privatizações, segundo o Governo Federal.
Estou atenta à quéstão da privatização nas telecomunicações. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a esta tribuna com uma única preocupação: a de que, no momento em que privatizamos
esse grande setor - sabemos que há uma implementação dessa política, inclusive nos países que fizeram parte dessa privatização -, é importante também que o façamos funcionar no nosso País. Não
somos contrários à instalação de nenhuma empresa
estrangeira no PilÍs, mas, na relação com os trabalhadores, essas empresas nunca implementam as
mesmas políticas de proteção que são implementadas nos seus países de origem.
Com essa preocupação, estou apresentando
este projeto de lei, para que haja a instalação de telefones especiais para surdos. Faço questão de fazer a leitura da justfficativa deste projeto, para contar
com a compreensão dos meus Pares nesta Casa.

Justificação
A imagem mais comum das pessoas
portadoras de deficiência é a de pessoas incapacitadas (por exemplo: um paraplégico
sentado numa cadeira de rodas), o que leva
grande parte das pessoas a não percebe-
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rem o quanto a comunicação é difícil para
mu~os deles, embora de forma diferente
para cada tipo de deficiência, e como essa
dificuldade gera mal-entendidos sobre a real
capacidade física e principalmente mental
dos portadores de deficiência, com o conseqüente reforço do preconce~o a respe~o dos
mesmos.
Um bom exemplo disso tudo são as
pessoas surdas.
Por fatta de uma legislação, os surdos
do Brasil estão privados de um serviço tão
. corriqueiro como é a telefonia. A telefonia
para surdos, utilizando os aparelhos telefónicos especiais, equipados com um teclado de
escrever, como numa máquina de escrever,
um visor onde se lê a mensagem e um alarme luminoso no lugar da campainha, existe
em outros países há muitos anos, e, até
hoje, nada se fez nesta área no Brasil.
As pessoas surdas têm as mesmas necessidades de se comunicar à distãncia
como as pessoas ouvintes: ligar para a escola do filho, marcar um horário no médico,
chamar a polícia, comprar um remédio, encomendar uma pizza ou, simplesmente, conversar com alguém que se encontra distante. Nós, os ouvintes, dificilmente, imaginaríamos a nossa vida sem o telefone.
Os surdos que possuem o aparelho telefónico com o teclado de escrever podem ligar apenas um para o outro. Demais compromissos têm que ser resolvidos pessoalmente (a mesma atitude é adotada pelos
surdos que não possuem"nênhum tipo de telefone especial), o que acarreta perda de
tempo, despesa com a condução e outros
aborrecimentos (a pessoa com a qual se
precisava falar pode não estar em casa).
Fica mu~o difícil para um surdo solic~ar ajuda de um ouvinte para telefonar, principalmente quando o ajudante é um desconhecido, como, por exemplo, no orelhão da rua.
A instalação de serviço de telefonia
para surdos proporcionará a independência
na comunicação à distância. É necessário
encarar os surdos como pessoas diferentes,
cujas diferenças precisam ser respe~adas, e
não como pessoas deficientes, cujo defe~o
precisa ser corrigido.
Para que as pessoas surdas pudessem efetivamente fazer uso do telefone, se-
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ria necessário que existissem os seguintes
serviços:
1. O telefone especial não consegue
comunicar-se diretamente com o telefone
comum. Para tanto, faz-se necessária a
existência de uma central de intermediação
das ligações, com pessoal devidamente treinado, para possibil~ar as ligações entre o telefone de escrever e outro convencional, e
vice-versa. Essa central de intermediação
toma possível aos surdos o acesso a todos
os telefones do sistema. Todos os usuários
dos telefones, especiais ou não, poderiam
efetuar as chamadas entre si.
2. Para reconhecer, no catálogo telefôni<;o, que o aparelho é especial, este precisa
ser identificado com uma sigla. A sigla utilizada em outros países é
ou "TOO"
(do termo inglês Telecomunications Oevice
for lhe Deaf, que significa, em português,
Serviço de Telecomunicações para Surdos).
Assim, os usuários ouvintes do sistema de
telefonia saberiam identificar o aparelho especial e saberiam quando se faz necessário
solicitar a ajuda da central de intermediação
das ligações.
3 - Os telefones especiais para surdos
necessitam ~er instalados em locais públicos, como, por exemplo, em shopping centers, rodoviárias, hospitais, escolas para surdos, postos telefónicos etc., para que os surdos pudessem fazer uso deles quando estivessem fora de sua residência.
4 - A cobrança de tarifas pelas ligações
feitas destes aparelhos precisa ser diferenciada, mais barata, porque digitar uma mensagem leva mu~o mais tempo do que. falar,
principalmente quando a pessoa não é mu~o
hábil em datilografia. A cobrança pelo uso
do telefone é fe~a. usualmente, de acordo
com o tempo despendido. Na Inglaterra, por
exemplo, a cobrança pelas ligações dos
aparelhos telefónicos equipados com o teclado de escrever é mais baixa até uma determinada quantidade de ligações.
5 - Eu gostaria aqui de ressattar que
precisa surgir a oferta de aparelhos telefónicos especiais para· surdos no mercado e a
garantia de assistência técnica aos mesmos,
com preços acessíveis. Atualmente, não
existe nenhum ponto de venda de aparelhos
telefónicos para surdos no Brasil. Os apare-
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lhos existentes são trazidos de viagens particulares para o exterior, onde existe urna
grande oferta dos mais variados modelos,
mas não têm assistência técnica e correm o
risco de não serem compatíveis com o sistema de telefonia brasileiro ou entre si.
Estamos certos que esta proposição encontrará o merecido respaldo dos nobres Pares. Faço isso
com o sentimento de quem tem hoje urna certa dificuldade visual e uma certa dificuldade auditiva, em
conseqüência dos meus trabalhos, exercidos há alguns anos. É pequena essa minha dificuldade pois
posso perfeitamente ouvir as pessoas, posso ver,
mas se me faltasse o telefone, mesmo agora, eu não
teria como ter urna comunicação, já não digo nem
para uso pessoal, exclusivo, para a função que exerço no momento.
Tenho sempre a preocupação para que haja,
de nossa parte, do Congresso Nacional brasileiro, do
Senado Federal, prioridades nessas questões que
dizem respeito às pessoas. Temos que ser uma sociedade muito humana e como tal preocupada ainda
que com segmentos minoritários, pois só quem passa por essas dificuldades pode sentir a falta que faz
nã~ter condições e instrumentos à sua disposição
pata urna comunicação, até mesmo para um serviço,
como já me referi, de atendimento médico de urgência, ou para pedir algo com uma certa urgência.
Tudo isso não é dado ao surdo no que diz respeito à
comunicação da telefonia.
Portanto, penso que essa minha iniciativa busca equipar todas essas pessoas portadoras de deficiências, no caso, os surdos-mudos, para que possam ter acesso natural e compatível com a sua deliciência para urna comunicação plena.~
O Sr. ~ Paiva (PFL- DF} - Permite V. Ex"
um aparte?
A SRA. BENED!TA DA SILVA (BiocoJPT- RJ)
-Concedo o aparte a V. Ex", Senador Leonel Paiva.
O Sr. Leonel Paiva (PFL- DF} -Vejo, Senadora Benedita da Silva, que V. Ex" pensou muito
mais com a razão do que com a emoção ao abraçar
essa causa. Confesso a minha adesão total a essa
idéia, tanto que estou disposto a trabalhar por isso
Incessantemente, porque é urna forma de corrigir
urna distorção social muito grave no País. O surdomudo no País não é urna minoria tão pequena; é
urna minoria laboriosa, inclusive. A deficiência de
não ouvir, do surdo-mudo, não o impede de desenvolver tarefas e funções do mais alto gabarito e da
mais alta importância. É necessária sim a proteção.
Não a proteção do coitadinho, mas a proteção da

377

deficiência que ele carrega. Essa é a mensagem que
ouv1 de V. Ex" e que transmito a todos para que o
surdo-mudo tenha o reconhecimento da sua deliciência e que o Estado brasileiro, que a Nação brasiletra, que o povo brasileiro dê ao surdo a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor. A tarifa diferenciada no telefone é um passo. É tão-somente um
passo. V. Ex" lembrou os locais públicos onde se deveria ter o telefone de teclado. Acredito que o surdo
precisa ter um telefone de teclado à disposição dele
também nas emergências, nos Procons, nos Bombeiros, na Polícia Militar, na Polícia Civil, nos hospitais e, mais ainda, defendo também urna tarifa diferenciada e urna disponibilidade no mercado não só
do aparelho de teclado como também de um parelho
de fax, que é uma alternativa hoje ao alcance de
quase todos, menos do surdo-mudo. O Estado brasileiro, a nação brasileira e a sociedade brasileira poderiam todos cuidar desse aspecto. Parabéns pela
lembrança de V. Ex".
A SRA. BENED!TA DA SILVA (BiocoiPT- RJ)
- Agradeço e incorporo a este meu pronunciamento
as palavras de V. Ex" compreendendo que certamente eu encontrarei eco, além de V. Ex", nesta
Casa, até para que este projeto tramite com urna
certa urgência, possa ser aceito e possa ser votado,
para que possamos não só colaborar com esses
portadores de deficiência auditiva como também
complementar tantas outras iniciativas minhas nesta
Casa e de outros Srs. Senadores na questão dos
portadores de deficiência. Dedico-me a isso porque
sou profissionalmente urna assistente social e tenho
trabalhado nessa área, com a qual tenho convivido
constantemente e vejo a dificuldade, principalmente
se essas pessoas são pobres.
Agradeço, especialmente, a colaboração, na
elaboração desta proposição, da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos de Surdos
FENAPAS, representada pela sua Presidente Daniela Richter Teixeira, que é urna sociedade civil sem
fins lucrativos e constituída de associações de pais
no Brasil inteiro, com o objetivo de buscar soluções
adequadas para as necessidades dos deficientes
auditivos.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por
cessão do Senador Leonel Paiva, concedo a palavra
ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os capitais externos naturalmente são bem-vindos ao nosso País. E,
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como se sabe, têm acorrido num r~mo excepcional,
influenciando de modo signfficativo a economia brasileira.
Contudo, como já disse em numerosas oportunidades anteriores, o Brasil não pode ter as suas
portas escancaradas para o capital externo especulativo, nem aceitar de bom grado o dinheiro com fins
meramente especulativos. Há de se criar um prazo
médio, de um ou dois anos, para a faculdade de
emigração de cap~ais aqui internados. Nesse sentido, o Governo Federal já tem acionado algumas providências que frenem a especulação dolarizada, que
tantos recentes desastres já provocaram na Asia.
Pretendo dizer, em decorrência, que são bemvindas as empresas multinacionais - uma realidade
em ritmo de crescimento frenético, que nenhuma força económica pode mais segurar. Em nosso País,
temos os exemplos das montadoras de veículos e
de tantas outras fábricas que trouxeram avantajados
benefícios à nossa economia. Ainda agora, estamos
assistindo ao ingresso de novos bilhões de dólares
de empresas multinacionais, de variadas origens, vitoriosas nas concorrências das telecomunicações
brasileiras.
Na frente do Brasil, em termos de investimentdl; estrangeiros, encontra-se apenas - por mais curioso que possa parecer - a China, que uns ainda
chamam de China Comunista.
É essa a realidade da globalização, que dá
transparência àquele dito popular de que "dinheiro
•,
não conhece pátria.•.".
Contudo, Sr. Presidente, é preciso que o Brasil
se resguarde, com instrumentos legais rigorosos,
para não ser mais uma vítima dos abusos que possam ocorrer nesses períodos tã6'perigosos das transições económicas.
No último dia 3 de agosto, o jomal O Estado
de S. Paulo publicou trechos de estudo levado a
efe~o pelo economista Maurício Mesquita Moreira,
gerente do Departamento Económico do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES): vinte e nove por cento das empresas do
setor de transformação, em 1980, tinham capital estrangeiro; em 1995, essa proporção subiu para 42%.
No ano de 1980, em 22 setores analisados, as
empresas com capital estrangeiro detinham mais de
50% da receita global em apenas dois deles: fumo e
indústria automobilística, incluindo autopeças.
Em 1995, companhias com participação de capital externo já eram maioria em oito segmentos. O
aludido estudo demonstra que o aumento da presença estrangeira está gerando maior concentração
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económica. Também se refere ao fato de que, no selar de fabricação de material elétrico, a fatia das
quatro maiores passou de 21% para 86% do total da
receita operacional, considerando os dados do Imposto de Renda da pessoa jurídica pesquisados. •A
concentração aumentou mais justamente nos selares em que a presença de capital estrangeiro cresceu mais", observa o economista do BNDES.
Em alimentos e bebidas, por exemplo, a participação das empresas com presença de capital estrangeiro passou de 16% para 29% nas vendas totais, quase dobrando entre 1980 e 1995. A concentração na área de alimentos congelados aumentou
41% no mesmo período, passando de 57% do total
para 81% entre 1978 e 1995.
No setor de máquinas e equipamentos, a participação estrangeira saltou de 40% para 62% do total
entre 1978 e 1995. Entre 1980 e 1995, o grau de
concentração no setor (considerando o faturamento
das quatro maiores) passou de 24% para 53%.
E veja-se que estou citando um dos dirigentes
do BNDES, que tanto tem colaborado, em empréstimos, para a consolidação das multinacionais em
nosso País. Diz mais na ~ada entrevista, entre outras considerações, o economista Maurício Mesqu~a
Moreira, ante a evidência do crescimento da desnacionalização da indústria brasileira:
"Por si só a desnacionalização não
pode ser vista como positiva", pondera Moreira. "Esse crescimento signHica que as
empresas nacionais perderam mercado", explica, acrescentando que "essa é urna ten··c
dência de difícil reversão. •

Entra ar, Sr. Presidente, mais um motivo dos
meus receios. A desnacionalização do nosso parque
industrial parecia óbvia, e perigosa a constatação
de que a tendência desnacionalizante é de dHícil reversão.
. ..
São conhecidos os investimentos maCiços de
multinacionais na França e na Inglaterra
i'naís recentemente, os aplicados na China, a quê'
seguirão os que provavelmente serã<l aplicados ná .Rússia
e demais países de sua Federação. Em nenhum instante, contudo, ocorreu o risco de desnacionalização
dos parques industriais nessas nações. Isso porque,
com exceção da Rússia entre os citados, seus governos criaram mecanismos rigorosos de fiscalização e controle das atividadás multinacionais.
Para citar um exemplo singelo: o ·Bânco do
Brasil, em Londres, teve de alterar a sua estrutura
jurídica para ali instalar-se. Não pode aceitar depósitos inferiores a uma determinada quantia-' élevadís-
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sima para os nossos padrões -, depósitos estes
que, em vez de receberem juros, pagam mensalmente uma taxa de manutenção. O nosso Banco do
Brasil muttinacional de Londres é obrigado a contratar determinado percentual de funcionários de origem britânica, entre outras obrigações que são do
meu conhecimento. Foi esse o modo encontrado
pela Inglaterra para impedir a perigosa concorrência
dos bancos estrangeiros.
Entre nós, pelo que a imprensa publicou nesses úttimos dias, os novos donos estrangeiros de
uma das telefônicas arrematadas em leilão apressaram-se em desmentir os rumores otimistas de que
abririam para brasileiros milhares de novas vagas de
emprego. Adiantaram que, nesse início de atividades, trariam de seus países os técnicos necessários
para a implantação das novas regras ...
Em abril úttimo, a imprensa noticiou que o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo suspendera as importações de automóveis com tarifas reduzidas em 50% da Asia Motors. A empresa coreana importara US$140 milhões, beneficiando-se da redução de até 90% das tarifas de importação de autopeças, matérias-primas e veículos. Tais isenções lhe
foram concedidas, em agosto de 1997, porque a
~sia Motors prometera investir US$700 milhões em
sua planejada fábrica em Camaçari, em contrapartida aos incentivos. Resuttado: embolsou os incentivos e nem sequer havia dado início às obras prometidas.
Em maio deste ano, -fiz requerimento de informações ao Ministro da Indústria, do Comércio e do
Turismo - ainda não respondido, embora já esgotado o prazo constnucional -, indagando sobre as informações que também atribuíam à montadora Ford
o descumprimento das regras do regime na importação de 30 mil veículos no ano passado.
Igualmente questionei, em defesa de consumidores espoliados: 'Há notícias de que a Ford e outras montadoras obrigam os seus revendedores a
utilizar as carretas ('cegonhas') da sua escolha, pelo
custo por elas arbnrados, para o transporte dos seus
veículos das fábricas às cidades onde se sediam os
revendedores, quando outros transportadores se
proporiam a realizar o mesmo transporte por um terço do preço. O Poder Executivo brasileiro está a par
desse processo?'
No dramático episódio dos remédios falsfficados, saídos da fábrica da Schering em São Paulo,
viu-se que se descobriu a ponta de um iceberg, mas
muito fatta para se ir ao cerne do problema.
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Agora, mais recentemente, é a BMW do Brasil
que passou a freqüentar as páginas policiais dos jornais, recebendo em suas instalações, em São Paulo,
uma tropa de elite da Receita Federal, como registra
a revista Veja de 5 do corrente mês, para 'fuçar o
que está por trás da troca de chumbo entre o ex-presidente da empresa Michael T urwitt e a atual di reteria. As acusações são cabeludas. Vão do suborno à
lavagem de dinheiro. •
A revista Exame de 29 de julho passado, a seu
turno, tem como matéria principal o aflaire BMW, registrando na capa, entre outras apreciações, o seguinte destaque: 'Demissão de um presidente, acusações mú1uas, suspeitas graves, processos na Justiça, operações obscuras, vendas em queda - a
BMW do Brasil, nos úttimos tempos, vem vivendo
dias amargos. •
Vejam V. Ex's que isso ocorre com uma das
mais prestigiadas empresas germãnicas do mundo,
cujos dirigentes, no Brasil, vieram da Alemanha e,
por conseguinte, merecedores da confiança dos fabricantes.
Na verdade, muitas das multinacionais que ampliam suas riquezas em nosso País não se preocupam sequer em disfarçar sua prepotência. Aqui praticam ações e abusos, habitualmente intoleráveis, que
não ousariam praticar em suas matrizes ou em outras nações que sabem se resguardar.
Em boa hora, o Brasil criou órgãos como a
Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência
Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional
de Petróleo, preparando-se, assim, para enfrentar,
com rígido controle, inclusive as investidas do dinheiro forte vindo do exterior.
No setor de remédios e medicações, sob o impacto do incrivel escãndalo que ainda o envolve, o
Ministério da Saúde avança nas tratativas para também criar o órgão que possa controlá-lo.
E pergunto-me: e os demais segmentos onde
atuam as dfferentes rnuttinacionais? Continuarão livres, processando suas negociações e prepotências
como se estivessem na 'casa da mãe Joana'?
Parece ctaro, Sr. Presidente, que o nosso País
continua despreparado para enfrentar a inesperada
'fúria invasiva' do capital externo e das multinacionais. Precisamos ter órgãos fiscalizadores destinados especfficamente a essas tarefas de controle do
dinheiro que ingressa em nosso País e que acompanhem, pari passu, o processo de sua utilização.
Que, através do direito comparado, pesquisem as legislações de outros países, sugerindo ao nosso Governo os instrumentos legais que nos permitam ado-

380

ANAIS DO SENADO FEDERAL

tar regras, em matéria de apartes de investimentos
externos, iguais às daqueles que as impõem em
seus territórios aos estrangeiros que neles querem
investir. Se já existirem órgãos ou instnuições vinculados ao setor, que se lhes dêem maiores poderes
para aluar de modo mais efetivo e eficiente.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, solictto que o
texto deste meu discurso, ao qual junto o aludido requerimento de informações sobre a montadora Ford até hoje não respondido-, seja encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE}, à
Secretaria de Direno Económico (SOE} e à Comissão
de Fiscalização e Controle desta Casa.
O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT- DF}- V. Ex'
me permite um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFl - MA} - Ouço o
eminente Senador Laura Campos.
O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT- DF} - Nobre
Senador Edison lobão, ao escutar o discurso de
V. Ex', convenci-me ainda mais de que a verdade é
suprapartidária. Solicnei este aparte apenas para pedir vênia a V. Ex' para publicar e distribuir entre os
companheiros de meu Partido esse trabalho que
V. Ex• apresenta, com uma crítica tão consciente à
presença, muitas vezes indesejável, do capttal es, trangeiro no nosso Brasil. Penso que as informações
que V. Ex' aporia em seu discurso são realmente
muno importantes, no sentido de que a Oposição as
utilize para melhor conscientizar os elenores neste
momento em que se aproximam as eleições. Muito
obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA} - Tem
V. Ex• a minha autorização plena e até me homenageia com esse gesto. Repno a primeira frase do início do meu discurso: os capttais externos são naturalmente bem-vindos em nosso País, porém, com as
ressalvas que aqui incluo. Não podemos permnir que
as multinacionais dominem a nossa economia da
maneira que bem entenderem. Temos que exercer
controle sobre o capnal externo que aqui chega.
Agradeço o aparte de V. Ex'.
Tenho esperanças, Sr. Presidente, de que,
nesses órgãos que acabei de mencionar, o estudo
de tais problemas possa ser aprofundado e que sejam encontradas soluções, até aqui não encontradas, que freiem as atividades muttinacionais que vão
de encontro aos interesses brasileiros.
Era o que tinha a dizer. Muno obrigado.

Durante o discurso do Sr. Edison Lobão,
o Sr. Geraldo Melo, t• V'ICe-Presidente, deixa a
cadeira da pteSidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

------------------

Agosto de 1998

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG} Sr. Presidente, peço a palavra como líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Como líder, V. Ex' dispõe de cinco minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG.
Como líder. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há cerca de dois meses, prefenos de todo o País vieram a Brasília em
marcha pela defesa dos municípios.
Nessa ocasião, uma comissão de prefeitos foi
recebida por V. Ex', como Presidente em exercício
do Brasil. Destacou-se um grupo para discutir e debater com prefenos de todo o Brasil questões referentes aos interesses prioritários dos municípios,
com vista a atender às demandas de suas comunidades e, principalmente, ,a realizar reformas que venham ao encontro das aspirações de todos os municípios.
Como sabemos, o cidadão não mora na Federação, não mora no Estado: o cidadão mora no município. A prorrogação do Fundo de Estabilização FtScal,
a lei Kandir e a reformulação do ICMS prejudicaram
muno os municípios, apesar do õnus e das responsabilidades da municipalização da educação e da
saúde e do atendimento de todas as demandas sociais da comunidade.
Hoje, os prefenos estiveram em Brasília, sob a
coordenação do Prefeito de Belo Horizonte, Célia de
Castro, para participar do Fórum dos Prefenos de Cidades Metropolitanas. Um dos pontos que eu gostaria de ressattar e que tem sido objeto de discussão e
debate entre os prefeitos - não só das regiões metropolttanas, mas do País como um todo - é o refinanciamento da dívida dos municípios. O que isso
quer dizer? Os prefenos municipais reivindicam, para
os municípios, os mesmos parâmetros acordados
entre o Governo Federal e os governos estaduais
para a rolagem da dívida, ou seja, na base de 30
anos e a juros de 6% ao ano. Os prefeitos municipais querem, portanto, o mesmo tratamento que o
Governo Federal dá aos governos estaduais, para
também poderem refinanciar suas dívidas, o que inclui o aumento do Fundo de Participação dos Municípios dos 22,5% de hoje para 33% dos recursos do
Imposto de Renda e do IPI; o repasse integral aos
municípios dos recursos arrecadados através do
IPVA; o aumento do PAB, a partir dos recursos da
CPMF; a aprovação da nova lei complementar do
ISS; a regulamentação da cobrança de taxa de iluminação pública.
Por outro lado, Sr. Presidente, apenas para
sintetizar, trago ao conhecimento da Casa a impor-
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tância deste debate, principalmente desse fórum de
debates de todos os prefeitos municipais do Brasil.
No entanto, quero lembrar também que um dos pontos de maior importância para os prefeitos é o compromisso do Governo Federal, do Presidente Fer·
nando Henrique Cardoso, com a questão da reforma
tributária. Isso é fundamental para que os nossos
municípios tenham condições de atender a todas as
demandas das comunidades, principalmente na área
social. Com o ónus da municipalização da educação
e da saúde e sem fórmulas financeiras compensatórias que lhes permitam atender às reivindicações da
população dos seus municípios, está ficando cada
ve~ mais dHícil os prefeitos municipais continuarem a
administrar as suas cidades, os seus municípios. Te·
mos casos, por exemplo, de muitas prefeituras que
. já estão praticamente falidas, ou seja, que não têm
absolutamente recurso nenhum, porque a arrecadação municipal não tem sido suficiente sequer para
pagar os salários dos servidores municipais.

REQUERIMENTO N" 478, DE 1998

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o
PLC n• 32198, que "Attera a Lei n• 8.185, de 14 de
maio de 1991, atterada pela Lei n• 8.407, de 10 de
janeiro de 1992, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios e cria os Juizados Especiais Civeis e Criminais".
Sala da Comissão, 12 agosto de 1998.-

Daí a necessidade - e isto foi dito hoje no encontro dos prefeitos, realizado sob a presidência do
Prefeito Célio de Castro, de Belo Horizonte - da
compreensão do Governo Federal e do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que precisam assumir
agora compromisso com os municípios brasileiros,
dando-lhes, assim, alguma esperança de que toma·
rão medidas eficazes relacionadas aos itens reivindicatórios desses prefeitos.
Sr. Presidente, consideramos também funda·
mental o refinanciamento da dívida desses municípios. Ora, se o Governo Federal, por intermédio do
Ministério da Fazenda e do Banco Central, possibili·
tou aos Estados a rolagem das dívidas, principal·
mente das dívidas mobiliárias, por um prazo de trinta
anos, alargando, portanto, o prazo de pagamento,
por que não dar o mesmo tratamento aos nossos
municípios, que estão hoje em situação quase fali·
mentar?

Com essas palavras, queríamos registrar nos
Anais desta Casa a nossa preocupação e, ao mesmo tempo, a importância desse fórum de debate em
defesa dos municípios, bem como da marcha dos
prefeitos a Brasília, que ocorreu nos úttimos dois
meses.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa·
trocínio.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N" 479, DE 1998

Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno do Seriado Federal, urgência
na tramitação do PLC n" 33198 que "Dispõe sobre a
regulamentação da Profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Educação Física".
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. José Roberto Arruda, Senador.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a instalação de telefones
especiais para surdos em locais públicos.
Parágrafo único. Entende-se como locais públicos, hospitais, escolas para surdos, delegacias, repartições públicas, postos telefónicos, empresas,
shoppings, rodoviárias etc.
Art. 2 2 Deverá ser garantido, por parte do Ministério das Comunicações e empresas concessionárias de serviços públicos em geral, a instalação de
telefones especiais para surdos, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil, facilitando a comunicação das pessoas portadoras de deficiência auditiva.
Art. 3º Os catálogos telefónicos utilizarão a sigla "TS' (Telefonia para Surdos), para identHicar
e/ou reconhecer o aparelho especial para utilização
por portadores de deficiência (surdos).
Art. 4º O Poder Executivo terá o prazo de 90
(noventa) dias para regulamentar esta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A imagem mais comum das pessoas portadode deficiência é a de pessoas incapacitadas (por
exemplo: um paraplégico sentado numa cadeira de rodas), o que leva grande parte das pessoas a não perceberem o quanto a comunicação é dHícil para muitos
deles - embora de fonna dHerente para cada tipo de
defiCiência - e como essa difiCUldade gera maH!ntendidos sobre a real capacidade física e principalmente
mental dos portadores de deficiência, com o conseqüente reforço do preconceito a respeito dos mesmos.
Um bom exerJllb disto tudo são as p
es surdas.
~s

Por falta de uma legislação, os surdos do Brasil
estão privados de um serviço tão corriqueiro como é a
telefonia. A Telefonia para Surdos, utilizando os aparelhos telefónicos especiais, equipados com um teclado
de escrever, como numa máquina de escrever, um visor onde se lê a mensagem e um alarme luminoso no
lugar da campainha, existe em outros países há muitos
anos e, até hoje, nada se fez nesta área no Brasil.

As pessoas surdas têm as mesmas necessidades
de se comunicar à distância como as pessoas ouvintes:
ligar para a escola do filho, marcar um horário no méálco, chamar a polícia, comprar um remédio, encomendar
uma pizza ou, simplesmente, conversar com alguém
que se encontra dislante. Nós, os ouvintes, dificimente
imaginaríamos a nossa vida sem o telefone.
Os surdos que possuem o aparelho telefónico
com o teclado de escrever podem ligar, apenas, um
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para outro. Demais compromissos têm qu~ ser resolvidos pessoalmente (a mesma atitude é adotadlo pelos surdos que não possuem nenhum tipo de telefone especial), o que acarreta perda de tempo, despesas com a condução e outros aborrecimentos (a
pessoa com a qual se precisava falar pode não estar
em casa). Rca muito dHícil para um surdo solicitar
ajuda de um ouvinte para telefonar, principalmente
quando o ajudante é um desconhecido como, por
exemplo, no orelhão da rua.
A instalação de serviço de telefonia para surdos proporcionará a independência na comunicação
à distãncia. É necessário encarar os surdos como
pessoas dHerentes cujas dHerenças precisam ser
respeitadas, e não como pessoas deficientes cujo
defeito precisa ser corrigido.

1. O telefone especial não consegue comunicar-se diretamente com o telefone comum. Para tanto, se faz necessária a existência de uma central de
intermediação das ligações, com pessoal devidamente treinado, para possibilitar as ligações entre o
telefone de escrever e outro convencional, e viceversa. Esta central de intermediação toma possível,
aos surdos, o acesso a todos os telefones do sistema. Todos os usuários dos telefones, especiais ou
não, poderiam efetuar as chamadas entre si.

2. Para reconhecer, no calálogo telefônico, de que
o aparelho é especial, precisa ser identificado com uma
sigla A sigla utilizada em outros países é "TTY" ou
"TOO' (do tenno inglês "Telecommunications Oevice for
lhe Deaf e que sigrifica em português: 'Serviços e Telecomunicações para Surdos). Assim, os usuários ouvintes do sistema de telefonia saberiam identificar o aparelho especial e saberiam quando se faz nec e • rio solicitar ajuda da central de intermediação das ligações.
3. Os telefones especiais para surdos necessitam ser instalados em ~ocais públicos como, por •
1
exemplo, em shopping centers, rodoviárias, hospitais, escolas para surdos, postos telefónicos, etc.,
para que os surdos pudessem fazer o uso deles
quando estivessem fora de sua residência.
4. A cobrança de tarifas pelas ligações feitas
destes aparelhos precisa ser dHerenciada, mais barata, porque digitar uma mensagem leva muito mais
tempo do que falar, principalmente quando a pessoa
não é muito hábil em datilografia. A cobrança pelo
uso do telefone é feita, usualmente, de acordo com o
tampo despendido. Na Inglaterra, por exemplo, a cobrança pelas ligações dos aparelhos telelônicos
equipados com o teclado de escrever é mais baixa
até uma determinada quantidade de ligações.

- - - · - - - - - - - -------------·---- . ··------·----··------
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5. Precisa surgir a oferta de aparelhos telefônicos especiais para surdos no mercado e a garantia
de assistência técnica aos mesmos, com preços
acessíveis. Atualmente, não existe nenhum ponto de
venda de aparelhos telefônicos para surdos no Brasil. Os aparelhos existentes são trazidos de viagens
particulares para o exterior, onde existe uma grande
oferta dos mais variados modelos, mas não têm assistência técnica e correm o risco de não serem
compatíveis com o sistema de telefonia brasileiro ou
entre si.

região inibição à produção, tomando inviável a competição, acarretando o monopólio por parte daquela
empresa muttinacional, sendo mister saber se há incentivo ou isenções fiscais.

Estamos certos que esta proposição encontrará o merecido respaldo dos nobres pares.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

Agradeço, especialmente, a colaboração na
elaboração desta proposição, da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos de Surdos FENAPAS, representada pela sua presidente Daniela Richter Teixeira, que é uma sociedade civil sem
fins lucrativos e constituída de associações de pais
no Brasil inteiro, com o objetivo de buscar soluções
adequadas para as necessidades dos deficientes
auditivos.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. Senador Emandes Amorim, PPB- RO.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cat1os Magalhães)
- O requerimento será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 484, DE 1998
Requeremos, nos termos da alínea b, do art.
336 do Regimento Interno, urgência para o PLS n•
208i95, que denomina o Aeroporto Internacional do
Galeão como Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. -

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. Senadora Benedita da Silva.

(As Comissões de Assuntos Sociais de
Serviços de Infra-Estrutura cabendo à última
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cat1os Magalhães)
- O projeto será publicado e remetido às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
S~ 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
-* '·.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 483, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que seja ofi·
ciado ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda solic~ando as seguintes informações:
1. Quais são os incentivos fiscais existentes
para compra, venda, comercialização e produção de
IMe e seus derivados?
2. Quais isenções de impostos possui a empresa Pannalat no País?
3. Existe tabela por parte desse Ministério para
o preço de compra do le~e cru?

Justificação
Os preços praticados pela empresa Parmalat
na região Norte trazem ao Setor produtivo daquela

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cat1os Magalhães)
- Esse requerimento será votado com os demais requerimentos, após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

REQUERIMENT;O H!! 485, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeremos, nos tennos do art. 222 do Regimento Interno, voto de congratulações à Govemadó=
ra do Estado do Maranhão, Sra. Roseana Samey,
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pelo restabelecimento de sua saúde e por seu retorno à atividade politica e administrativa.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. Edison Lobão- Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa se associa às congratulações do Plenário pelo restabelecimento da Governadora Roseana Samey, que tem se firmado no Pais como uma
administradora competente, uma politica hábil e, sobretudo, de grande espírito púbnco. Assim, só temos
que nos congratular com seu restabelecimento e seu
retomo ao Governo do seu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

...-Item 1:

Seg4_ndo dia de discussão, em primeiro turno, dà Proposta de Emenda à Constituição n" 15, de 1998, tendo como primeiro
signatário o Senador Esperidião Amin, que
anera o inciso VIl do art. 29 da Constituição
Federal (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipaQ, tendo
Parecer sob n• 473, de 1998, de Plenário, Relator: Senador Jefferson Peres, favorável, nos termos da Emenda n• 1-Pien
(substitutivo), que apresenta.

Transcorre hoje o segundo dia de discussão.
Assim, coloco em discussão, em conjunto, em
primeiro turno, a proposta e o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão denberativa ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

mentar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a inclusão de códigos
de identHicação tátil entre as características
gerais das cédulas colocadas em circulação
pelo Banco Central do Brasil, tendo
Parecer sob n• 327, de 1998, da Comissão de Assuntos Económicos, Relator.
Senador Beni Veras, favorável, nos termos
da Emenda n' 1-CAE (substitutivo), que
apresenta.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, passa-se à discussão, em conjunto, do projeto e do
substitutivo, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem
discussão.

peça a palavra, encerro a

Em votação a Emenda n• 1, que é o substilutivo e que tem preferência regimental.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos no disposto no art. 288, inciso III, letra a, do
Regimento Interno, a matéria depende, para a sua
aprovação, do voto da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
Solicito aos Srs. Senadores e Senadoras que
se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa para que venham ao plenário votar, pois será realizada votação eletrônica (Pausa)
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "sim"
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)
-O PFL vota "sim".

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BioccY'PT- SE)
- Sr. Presidente, o Bloco vota "sim".
O SR PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)
-O Bloco vota "sim".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB ~CE) - Sr.
Presidente, o PSDB vota "sim",
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Megalhães)
-O PSDB vota "sim".
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Sr.
Presidente, o PMOB vota "sim".

-ltem2:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N°104, DE 1996-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discus!láo, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n• 104, de 1996-Comple-

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos Magalhães)

-0 PMOB vota "sim".
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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NOMINAL
EMENDA N° 1-CAE (SUBSTITUTIVO) AO PLS 104196

N" Sesslo: 1

N" Vol: 1

Data Sessao: 12108/1998

Votos Sim:

65

Votos Nlo:

1

V-sAbst:

1 ·

-------- ------ -------

Data Inicio: 12108/1998

Hora IniciO: 15:58:55

Data Fim: 12108/1998

Hora Fim: 16:06:24

Total:

67

----r-~"~
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O SR. PREWDENTE (Antonio Carlos ôAagalhães)
-Votaram Sim 5!i Srs. Senadores; e Não 1.
Houve uma abstenção.
Total de votJs: 5/.
Aprovado o ,;I.Jbst~'.J!ivo. fica p1ejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissáo Diretora para a reda'<ão do vencido p.Ira o turno suplemente.r.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA N2 1 - GAE
(Substitutivo)
Dispõe sobre a presença de marcas
de identficação tátil entre as características gemis das cédulas de papel-moeda
em circ~ lação.
O Congresf.o Nacional decreta:
Art. 12 As <:édulas utilizadas como meio circulante nacional cc,nterã:> marca de identificação tátil,
que possibilite SL a discriminação pelas pessoas portadoras de deficiilncia tisual.
Art. 22 Conpete ao Banco Central do Brasil.
em conformidadE• ao disposto na Lei n• 4.595, de 31
de dezembro de 1964, e nos leais concernentes, determinar as norrr as e procedimentos necessários ao
cumprimento desta lei.
>
Art. 3" Esu, lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRE:)IDEt!TE (Antonio Canos Magalhães)
-Hem3:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 215, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos
Flecursos n•s 2 e 3, de 1998)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei d'J Senado n~ 215, de 1997, de autoria do SE>nador Júlio Campos, que acrescenta parág ·ato ao art. 463 da CLT, assegurando ao empregado a indicação da instituição
bancária onde o empregador deverá depositar seu salário, tendo
Pareceres sob n•s 121 e 326, de 1998,
da Comissão de Assuntos Sociais:
- 12 pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator: Senador Nabor Júnior, favorável; e
- ~· pronunciamento (sobre a Emenda
n• 1-PIE•n): Relator: Senador José Alves,
contráric·. com votos favoráveis dos Senadores Bellc· Parga e Leonel Paiva.
Discussão, ·3m conjunto, do projeto e da emenda.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em 1Deercício, Senador Car1os Patrocínio.
É Ido o :;eguinte:

REQUERIMENT N2 486, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, item 12 do Regimento
Interno, requeiro audiência pela Comissão de Asuntos Econõmicos- CAE, do PLS n• 215, de 1997, de
autoria do Senador Júlio Campos, que "acrescenta
parágrafo ao art. 463 da CLT, assegurando ao empregado a indicação da instituição bancária onde o
empregador deverá depositar seu salário", com parecer favorável o Senador Nabor Júnior, na Comissão de Assuntos Sociais - CAS.
Justificação
A matéria foi e.nalisada apenas sob o aspecto
social.
Tendo em vista o impacto que tal medida certamente terá com relação ao aumento dos custos das
empresas (empregador), e dentro do cenário macroeconõmico do país, a elevação do chamado
"Custo Brasil". entendemos que impõe-se o seu exame pela comissão temática competente, no caso, a
Comissão de Assuntos Económicos, foro mais adequado e lógico para a discussão do projeto.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. Senador Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caros Magalhães)
- Em votação o requerimento. (Paúsa.)
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA) - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIÓENTE (Antonio Carlos Magatlães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, trata-se de matéria de ampla
repercussão na economia brasileira, de forma que
entendo que não sena apenas a Comissão de Assuntos Sociais o foro adequado para a discussão
mais aprofundada do assunto.
Passo a ler a justificação, ressaltando o impacto que tal medida certamente terá no aumento dos
custos das empresas. Basta dizer que, numa praça
urbana em que haja mais de vinte bancos, poderá
ocorrer a circunstãncia de uma empresa ter que depositar sua folha salarial em cerca de vinte bancos isto para não falar naquelas grandes metrópoles em
que poderá haver até um número maior de estabelecimentos bancários.
•
Portanto, tendo em vista esse aumento de custos e dentro do cenário macroeconõmico do Pais,
cuja situação econõmica vimos modificando, a elevação do chamado custo Brasil seria inevitável.
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Dessa forma, Sr. Presidente, somos da opinião
de que se impõe o exame da matéria pela Comissão
Temática, que é a mais adequada; no caso, a Comissão de Assuntos Económicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) ~
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra, para encaminhar a votação.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB- MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, no meu entendimento, esse requerimento é meramente protelatório. A matéria tem alto alcance social, não haverá nenhum aumento de custo
para as empresas. Elas terão que transferir o dinheiro de um banco para outro. Cerlamente que não o
guardam no cofre dentro da empresa. É via banco
que vão pagar seus trabalhadores. Isso representa
uma comodidade para o trabalhador; porlanto, será
um efeito social enorme.
Quero contraditar o argumento do nosso nobre
Colega Bello Parga. Creio que a matéria não deve
ser adiada, pelo seu interesse social. Devemos votá, la ainda hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Leonel Paiva para
encaminhar a votação. •
O SR. LEONEL PAIVA (PFL- DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores",• efetivamente há um
custo muito alto na operação administrativa dessa
ação proposta, do depósito onde o empregado entender que deve efetuar o pagamento. Não são apenas 20 instituições bancárias; são muito mais. Nas
grandes praças, poderá ocorrer que a empresa, para
processar o pagamento de seus empregados, deverá recorrer à rede bancária com mais de 50 bancos.
Isso gera custos: gera o custo administrativo em si,
gera o custo de movimentação de pessoas para fazer o depósito e gera o custo do DOC, que é o documento próprio para se fazer transferências bancá-
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Senadores José
Eduardo Outra, Carlos Bezerra, Benedita da Silva,
Zanete Cardinal, Lucídio Portella.
Aprovado o requerimento, a matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos, conforme deliberou o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)

-ltem4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 64, de 1998 (apresentado
pelà Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n• 356, de
1998, Relator: Senador Eduardo Suplicy),
que autoriza a União a realizar operação financeira que visa ao reescalonamento de
créd"rtos brasileiros junto à República Argentina, nos termos do contrato firmado em 20
de maio de 1997.
Ao projeto não foram oferecidas emeildas. Dar
por que passo à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

rias.
Porlanto, acredito que a Comissão de Assuntos Económicos poderá avaliar essa proposta de forma mais conveniente. E não há urgência que justHi·
que a votação de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

- - ······-····-·----·--·

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 64, DE 1998

Autoriza a União a realizar operação
financeira que viaa ao ~calonamento
de créditos brasileiros junto à República
Argentina, nos termos do c:vnbalo firmado em 20 de maio de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a União, com base no art. 52, inciso
V, da Constituição Federal e da Resolução n" 50, de
1993, do Senado Federal, autorizada a realizar operação financeira no valor de US$5,224,536.97 (cinco
milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e
trinta e seis dólares norte-americanos e noventa e
sete centavos), com a República Argentina, nos termos do contrato firmado em 20 de maio de 1997.
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Parágrafo único. A operação financeira externa
referida no caput deste artigo visa ao reescalonamento de créditos brasileiros junto à República Argentina e tem as seguintes condições:
Valor da dívida (Posição em31-8-95): US$5,224,536.97
- Dívida vicenda:
US$2,956,075. 71
- Dívida vencida:
US$2,268,461.26
Tratamento das parcelas vencidas
- Liquidação em 11 parcelas semestrais, vencendo-se a primeira em 31-6-95 e a úHima em 26-52000, da seguinte forma:
- 31 de agosto de 1995
- 26 de novembro de 1995
- 26 de maio de 1996
- 26 de novembro de 1996
- 26 de maio de 1997
- 26 de novembro de 1997
- 26 de maio de 1996
- 26 de novembro de 1996
- 26 de maio de 1999
- 26 de novembro de 1999
- 26 de maio de 2000
Total

US$357,215.16
US$325, 762.15
US$224,067.09
US$170,174.64
US$170,174.60
US$170,174.60
US$170, 174.60
US$170, 174.60
US$170, 174.60
US$170, 174.60
US$170,174.60
US$2,268,461.26

-Taxa de juros: Ubor + 0,8125% a.a
-Juros de mora: 1o/o sobre a taxa de juros
- modalidade pagamento: cursadas através do
Convênio de Pagamento e Créditos Recíprocos CCR.
Tratamento das parcelas vencidas
- Liquidação em 25 parcelas semestrais, sendo o 1• pagamento em 26-11-95 e o último em 2611-2007, da seguinte forma:
- 1,50% em 26 de rlOII8I1"bro de 1995 US$45,949.37
- 1,75% em 26 de maio de 1995
US$53,607.59
- 1,75% em 26 de novembro de 1996 US$53,607.59
- 2,00% em 26 de maio de 1997
US$61 ,265.82
- 2,00"k em 26 de novembro de 1997 US$61 ,265.82
US$76,582.27
- 2,50% em 26 de maio de 1998
-2,50% em 26 de novembro de 199aJS$76,582.27
US$91 ,898.73
- 3,00"/o em 26 de maio de 1999
- 3,00"k em 26 de novembro de 1999 US$91 ,898. 73
- 5,00"k em 26 de maio de 2000
US$153, 164.54
- 5,00"/o em 26 de novembro de 2000 US$153, 164.54
-5,25% em 26 de maio de 2001
US$160,822.n
- 5.25% em 26 de novembro de 2001 US$160,822.n
- 5,50% em 26 de maio de 2002
US$168,481.00
-5,50% em 26 de novembro de 2002 US$168,481.00
-5,00% em 26 de maio de 2003
US$153,164.54
- 5,00"/o em 26 de novembro de 2003 US$153,164.54
-5,00% em 26 de maio de 2004
US$153,164.54
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-5,00%em26de novembrode2004 US$153,164.54
- 5,00% em 26 de maio de 2005
US$153, 164.54
US$122,531.64
- 4,00% em 26 de rtOIIell"bro de 2005
- 4,00% em 26 de maio de 2006 US$122,531.64
- 4,00"/o em 26 de novembro de 2006 US$122,531.64
-4,00% em 26 de maio de 2007
US$122,531.64
-4,00% em 26 de rtOIIell"bro de 2007 US$122,531.64
Total
US$2,956,075.71
-Taxa de juros Líbor + 0,8125% a.a.
-Juros de mora: 1% a.a. sobre a taxa de juros
- Modalidade de pagamento: cursados através do
Convênio de Pagamentos e Crédito Recíprocos- CCR
Art. 2• O prazo para o exercício da presente
autorização é de quinhentos e quarenta dias a contar da sua publicação.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia,
serão votadas as urgências solicitadas. Daí por que
consulto os Srs. Líderes se admitem a votação de
mais de duas urgências, conforme preceitua o Regimento, dispensando, portanto, o interstício de dois
dias.
Como vota o PLF?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Como Líder.)
- Sr. Presidente, acredito que se possa realmente
votar essas seis matérias numa só sessão. Estamos
de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PFL está de acordo.
Como vota o Bloco da Oposição?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoJPT- SP.
Como Líder.)- De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Vota favoravelmente.
Como vota o PMDB?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Corno Líder.)- De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Corno
Lfder.)- De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Favoravelmente. Assim vamos votar as seis urgências.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o Requerimento n• 478, de 1998, de
urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 32, de
1998.

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

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
ordinária de amanhã. conforme deliberado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o Requerimento n• 479, de 1998. de
urgência. para o Projeto de Lei da Câmara n• 33, de
1998.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
ordinária de amanhã, conforme deliberado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o· Requerimento n• 480, de 1998, de
urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 35, de
1998.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
'Permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na segunda sessão ordinária
subseqüente.
O SR. PRESIDENTE ,(Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o Requerimento n• 481, de 1998, de
urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 36, de
1998.
~

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o Requerimento n• 482, de 1998, de
urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 38, de
1998.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
ordinária de amanhã, conforme deliberado pelo Plenário.

----- -----

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Em votação o Requerimento n• 484, de 1998, de
urgência, ao Projeto de Lei do Senado 208, de 1995.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
ordinária de amanhã, conforme deliberado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final do Projeto de Resolução n" 64,
de 1998, que, nos termos do Regimento, se não
hOuver objeção, será lido pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N• 480, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 64, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 64, de 1998, que autoriza a União a realizar operação financeira que visa
ao reescalonamento de créditos brasileiros junto à
República Argentina, nos termos do contrato firmado
em 20 de maio de 1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo - Júnia Marise.
ANEXO AO PARECER N• 480, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
- - - - - - . Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N°

A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
ordinária de amanhã, conforme deliberado pelo Plenário.
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, DE 1998

Autoriza a União a realizar operação
financeira que visa ao reescalonamento
de créditos brasileiros junto à República
Argentina, nos termos do contrato finnado em 20 de maio de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a União, com base no art. 52, V, da
Constituição Federal e da Resolução n• 50, de 1993,
do Senado Federal, autorizada a realizar operação
financeira no valor de US$ 5,224,536.97 (cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e
trinta e seis dólares norte-americanos e noventa e
sete centavos), com a República Argentina, nos termos do contrato firmado em 20 de maio de 1997.
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Parágrafo único. A operação financeira externa
referida neste artigo visa ao reescalonamento de
créditos brasileiros junto à República Argentina e
tem as seguintes condições:
I - valor da dívida (posição em 31 de agosto de
1995): US$ 5.224,536.97 (cinco milhões, duzentos e
vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e seis dólares
norte-americanos e noventa e sete centavos);
a) dívida vincenda: US$ 2,956,075.71 (dois milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, setenta e
cinco dólares norte-americanos e setenta e um centavos);

b) dívida vencida: US$ 2,268,461.26 (dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e
sessenta e um dólares norte-americanos e vinte e
seis centavos);
11 -tratamento das parcelas vencidas:
a) liqüidação: em onze parcelas semestrais,
vencendo-se a primeira em 31 de agosto de 1995, e
a úttima em 26 de maio de 2000, da seguinte forma:

bro de 1995, e o úttimo em 26 de novembro de 2007,
da seguinte forma:
US$ 455,949.37

1,SOo/o em 26 de novembro de 1995

1.75% em 26 de maio de 1996

I

US$ 53,607.59

1,75% em 26 de novembro de 1996

US$ 53,607.59

2,00% em 26 de maio de 1997

US$ 61,265.82

2,00% em 26 de novembro de 1997

US$ 61 ,265.82

2.50% em 26 de maio de 1998

US$ 76,582.27

2,50% em 26 de novembro de 1998

US$ 76.582.27

3,00% em 26 de maio de 1999

uss 91,896.73

3,00% em ;?.6 de novembro de 1999

uss 91,898.73

5,000/o em 26 de maio de 2000

US$153,164.54

5,000/o em 26 de novembro de 2000

US$153.164.54

5.25% em 26 de maio de 2001

uss 160.822.n

5.25% em 26 de novembro de 2001

US$160,822.n

31 de agosto de 1995

US$ 357,215.18

5,50'% em 26 de maio de 2002

US$ 168,481.00

26 de novembro de 1995

US$ 325,762.15

5,50% em 26 de novembro de 2002

US$ 168,481.00

26 de maio de 1996

US$ 224.087.09

5,()()0/o em 26 de maio de 2003

US$153.164,54

26 de novembro de 1996

US$ 170,174.64

5,00o/o em 26 de noverrbro de 2003

US$153.164.54

26 de maio de 1997

US$ 170,174.60

5,00% em 26 de maio de 2004

US$153.164.54

26 de novembro de 1997

US$ 170,174.60

5,00% em 26 de novembro de 2004

US$153,164.54

26 de maio de 1998

US$ 170,174.60

5,00% em 26 de maio de 2005

US$ 153,164.54

26 de novembro de 1998

US$ 170,174.60

4,00% em 26 de novembro de 2005

US$ 122,531.64

26 de maio de 1999

US$170.174.60

4,00% em 26 de maio de 2006

US$ 122,531.64

26 de novembro de 1999

US$ 170.174.60

4,00% em 26 de novembro de 2006

US$ 122,531.64

26 de maio de 2000

US$170.174.60

4,00o/o em 26 de maio de 2007

US$ 122.531.64

4,00'% em 26 de novembro de 2007

US$ 122,531.64

Total

uss 2,268,461.26

Total

b) taxa de juros: Libor mais 0,8125% a.a. (oito
mil, cento e vinte e cinco décimos de milésimos por
cento ao ano);
c) juros de mota: 1% (um por cento) sobre a
taxa de juros;
d) modalidade de pagamento: cursadas através do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos - CCR;
III -tratamento das parcelas vincendas:
a) liquidação: em vinte e cinco parcelas semestrais, sendo o primeiro pagamento em 26 de novem-

-·-·------·-

uss 2,956,075.71

b) taxa de juros: Libor mais 0,8125% a.a. (oito
mil, cento e vinte e cinco décimos de milésimos por
cento ao ano);

c) juros de mora: 1% a.a. (um por cento ao
ano) sobre a taxa de juros;

d) modalidade de pagamento: cursadas através do Convênio de Pagamentos e Crédito Recíprocos-CCR.

--

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

392

Art. 22 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação da redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•487, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação-do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projelo de Resolução n• 64, de 1998, que autoriza a
União a realizar operação financeira que visa ao
reescalonamento de créditos brasileiros junto à RepúbliCa Argentina, nos tennos do contrato finnado
em20 de maio de 1997.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1998. Vilson Kleinübing.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
' apreàação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
PARECER N" 481, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 32, de 1998 (nt 2.595196, na
, , Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
.. ' de Justiça do Distrito Federal e Territó1'' '
rios, que "altera a Lei n• 8.185, de 14 de
\ maio de 1991, alterada pela Lei n• 8.407,
\ de 1O de janeiro de 1992, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito
Fe'deral e Territórios e cria os Juizados
Especiais Cfveis e_Criminais".
Relator:

S~or Francisco Benjamim

-------------····.- ----··-·······

I - Relatório
Originalmente, o PLC n• 32, de 1998, visava
reorganizar totalmente a Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, atualmente regulada pela Lei n•
8.185, de 1991, com as atterações introduzidas pelas Leis n• 8.407, de 1992, e n• 9.248, de 1995, para
adequá-la à atual realidade.
O referido projeto compõe-se de 99 artigos divididos em três livros, os quais, por sua vez, estão
subdivididos em títulos, capítulos e seções, e contém, ainda, seis anexos. O primeiro livro trata da estrutura da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, abrangendo a sua composição, funcionamento
e competências, inclusive da Justiça Militar. O segundo livro dispõe sobre qs serviços auxiliares, sua
classificação, competências e pessoal e o úttimo sobre as disposições gerais de natureza transttória.
No total geral, são criadas 75 novas varas e
extintas 9 diversas circunscrições judiciárias, passando o Distrito Federal a contar com 184 varas contra as aluais 118. O quadro da magistratura passa
dos atuais 259 para 380, com um acréscimo de 121
cargos, enquanto o dos serviços auxiliares é aumentado em 2.416 cargos, passando de 2.983 para
5.399, tendo sido colocados em extinção 113 cargos
e extintos outros 74.
Os cargos em comissão passam de 251 para
353, com a criação de 35 novos DAS na Secretaria
do Tribunal de Justiça do DF e 67 nos ofícios judiciais.
Mediante o Ofício GP n• 2.857, de 22 de maio
passado, o Tribunal propõe novas alterações no seu
próprio projeto. Criam-se duas novas varas de Família, Órfãos e Sucessões no Gama e aumenta-se o
quadro da Magistratura em mais dois, o dos serviços
auxiliares em 25 e os cargos em comissão em 9. Os
cargos em extinção são diminuídos em 3 e os extintos, em 42.
O Projeto n• 2.595/96 foi encaminhado à Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, na qual foi relator o Deputado Agnelo Queiroz,
que ofereceu um substitutivo à referida proposição.
A organização judiciária do Distrito Federal e
dos Territórios é regulada por uma lei que tem apenas seis anos, mas que já se encontra obsoleta,
uma vez que nesse período o Distrito Federal assistiu a uma explosão demográfica sem correspondência em outras regiões dÓ País.
O aumento populacional, as novas cidades-satélites, assentamentos, condomínios e invasões,
trouxeram como conseqüência inevitável o aumento
dos problemas e conflitos que, ao final, cabe à Justi-

.
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ça solucionar. Apenas para exemplificar, no período
mencionado o número de ações ajuizadas mais do
que dobrou.
Registre-se que, desde a edição da atual lei
em 14 de maio de 1991, ocorreram profundas atterações na legislação, especialmente em decorrência
da lei nº 9.099, de 1995, que disciplina os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, em obediência a mandamento constitucional, para conciliação, julgamento
e execução de causas cíveis de menor complexidade e inlrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os processos oral e sumariíssimo. A implantação dessa medida encontra-se contemplada
no projeto, visando propiciar à população uma justiça mais barata, ágil e eficaz, e descongestionar as
demais varas que, dessa maneira, poderão dar andamento mais rápido aos processos de maior complexidade e às inlrações mais graves.
A insatisfação popular, provocada por uma justiça lenta e morosa, encontra respaldo láctico. Entretanto, há que se conhecer o outro lado do problema,
ou seja, uma organização que se tomou obsoleta e
já não mais atende às necessidades da população,
assim como o quadro de magistrados e dos serviços
auxiliares, muito aquém do desejado, que vem se
desdobrando para evitar o colapso total da justiça. É
surgida, pois, a oportunidade de adequar a Justiça
do Distri1o Federal à nova realidade que se apresenta, para dotá-la de condições que ainda não são as
ideais, em vista da situação económica do País, mas
que são as estri1amente necessárias para o cumprimento da sua nobre missão pelo qual a sociedade
tanto anseia.

O autor, na justificação do projeto, assim se
manifesta: "Não se ignora o momento crítico por que
passa a Nação, em lace da escassez de recursos financeiros. Todavia, não se pode colocar as questões
de acesso do cidadão à Justiça sob essa ótica. O Estado não pode negar ao cidadão o atendimento mínimo indispensável a lhe assegurar o exercício de
seus direitos. O incremento populacional, a crescente complexidade das relações sociais e o anseio fundamental do exercício da cidadania impõem uma
prestação jurisdicional tecnicamente de elevada qualidade, bem assim pronta e célere resposta às necessidades do povo".
A proposta pode assim ser resumida:

a) a instalação dos 56 Juizados Especiais a serem criados não irá sobrecarregar em demasia o
erário, pois estima-se que se manterão, em boa parte, com a receita proveniente das multas aplicadas

393

em virtude da suspensão do processo e da transação penal prevista na lei n• 9.099, de 1995;
b) as outras dez Varas a serem criadas representam o mínimo indispensável, não retratando o
brutal aumento da demanda por ações _ como
exemplo, o volume de leitos cresceu, na Vara de Registras Públicos e Precatórias, 660% no período, e
na de Falências e Concordatas, 327%;
c) a criação de mais de um cargo de Assessor
de Desembargador, em vez de aumentar o número
destes, o que se traduziria em gastos com Gabinete,
servidores, espaço físico, mobiliário e demais equipamentos, foi a attemativa menos onerosa para lazer lace ao número de recursos interpostos, que aumentou proporcionalmente ao de ações;
d) a criação de 26 novos cargos de médico
deve-se ao grande número de perícias necessárias
em processos judiciais, as quais eram executadas
por profissionais da Fundação Hospitalar e do Instituto de Medicina legal até 1994, quando foram suspensas em decorrência de suas próprias carências;
e) a implantação das novas Varas se fará no
prazo de três anos, à proporção de um terço por
ano, para não impactar de uma só vez o erário;
f) a construção dos prédios dos Fóruns da Justiça do Distri1o Federal será custeada pela taxa judiciária criada pelo art. 20 do Decreto-lei n• 115, de
1967.
Quanto às emendas propostas pelo autor, as
justificações são as seguintes:
a) incisos XXIII e XXIV do art. a•: inclui aspectos importantes da competência do Tribunal;

b) inciso III do art. 13: idem em relação ao Presidente do Tribunal;
c) alínea b do inciso IV do art. 20: cria mais
duas· Varas de Família, Órfãos e Sucessões no
Gama, redimensionado em função do crescente afluxo da população a essa circunscrição judiciária;
d) incisos III do art. 23 e VIl do art. 26: tratam
de matéria relativa ao processo regulado pela lei n•
, 9.099, de 1995;

e) arts. 49, 50 e 72: regulam situações próprias
da atividade dos Juízes de Direito Substitutos;

f) § 1° do art. 59: inclui na lei regra regimental,
dada a sua importância;
g) caput do art. 73: corrige erro de concordância gramatical;
h) arts. 76, 76 e 79: relerem-se à designação
de serventuários;

--------------------··
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i) arts. 73, inciso 11, 75, 85, caput e § 22, 86,
88, 89, 90, 91 e 92 e Anexo IV: adaptam o texto à
nomenclatura dos cargos resuttantes da Lei n•
9.421, de 1996;

j) anexo 1: acrescenta mais dois cargos de Juiz
de Direito em razão da criação das duas Varas de
Famma, Órfãos e Sucessões no Gama;
I) anexo 11: acrescenta 25 cargos de programador de computador no quadro de serviços auxiliares;

m) anexo III: acrescenta nove funções comissionadas, sendo 5 FC-08 e 4 FC-09;
n) anexo V: retira da relação de cargos
em extinção os três referentes a Agente de Cinefotografia e Microfilmagem;
o) anexo VI: retira da relação de cargos em extinção 17 referentes a lnspetor de Segurança Judiciária e 25 de Assistente de Taquígrafo Judiciário.
Além das emendas efetuadas pelo próprio Autor, acima descritas, que para todos os efeitos podem ser consideradas como originárias, o Relator,
ilustre Deputado Agnelo Queiroz, ouviu, acuradamente, todos os segmentos porventura envolvidos,
em especial os magistrados, os servidores judiciais e
'das serventias extrajudiciais, por suas entidades representativas, acolhendo o que de melhor lhe pareceu
encontrar em suas sugestões, com o cuidado extremo de não acarretar aumento das despesas já consignadas no Projeto.
Encaminhado o Relatório, originalmente, à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público,
foi pedido vistas do projeto, interrompendo-se a sua
tramitação, por orientação da área económica do governo, sob a alegação de qull i'lão haveria recursos
disponíveis para atender à sua implementação.
Surgiram, então, as negociações, com a participação inclusive dos presidentes do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e desta Casa, com a área
económica do Governo, buscando-se um consenso
que permitisse a sua votação ainda nesta sessão legislativa.
Resuttado dessa negociação, estabeleceu-se
um patamar mínimo que atendesse às necessidades
mais ernergenciais do Judiciário, com gastos que a
área econômica julgou razoáveis no momento presente. Em decorrência, foi elaborado substitutivo,
nos exatos termos acordados, que foi unanimemente
aprovado, inclusive pela Comissão de Finanças e
Tnbutação e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
É o relatório.

---- - · - - -

---·----~---·-····----··--··-··

11- Voto do Relator
Submete-se a exame desta Comissão o PLC
n" 32, de 1998, aprovado na Câmara dos Deputados
na forma de substitutivo.
O PLC n• 32, de 1998, busca precipuamente
atender às várias circunscrições judiciárias de Brasília, representadas através das suas cidades-satélites, muitas delas com população superior a de muitas capitais do País.
Trata-se de um patamar mínimo para atender
às necessidades mais emergenciais do ·Judiciário do
Distrito Federal, com gastos que a área econômica
do Governo Federal entendeu razoáveis no presente
momento.
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do PLC n• 32, de
1998.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. Bernardo Cabral, Presidente - Francisco Benja·
mim, Relator - José Fogaça - José Eduardo Ou·
tra - Leonel Paiva - Lúcio Alcântara - Gilberto
Miranda - Ney Suassuna - Casildo Maldaner Bailo Parga - Djalma Bessa - Leonel Paiva José Roberto Arruda.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

....................................................................................
LEI N• 9248, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Acrescenta inciso ao artigo 32 da
Lei de Organização Judiciária do Distrito
Federal e Territórios
O Presidente da República.
Faço saber o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

····················································································
DECRETo-LEI N" 115, DE 2s DE JANEIRO DE 1967
Aprova o RegltMnto de Custas da
Justiça do Distrito Federal e dá outras
providências.

····················································································

Art. 20. Ftca criadá a taxa judiciária na base de
2% (dois por cento) sôbre o valor da causa. destinada a contribuir para a construção do Palácio da Jus-

tiça.

····················································································
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LEI N. 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Cria as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixa os valores de sua
remuneração, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
PARECER N° 482, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Cãmara n• 35, de 1998 (n• 4.200, de 1998,
na Cãmara dos Deputados), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho que cria
Juntas de Conciliação e Julgamento na 2"
Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providências".
Relator: Senador Francelina Pereira
I - Relatório
Chego à análise desta Comissão o Projeto de
Lei da Câmara n• 35, de 1998 (n• 4.200, de 1998, na
Câmara dos Deputados), de autoria do Tribunal Superior do Trabalho, que "cria Juntas de Conciliação e
Julgamento na 2• Região da Justiça do Trabalho,
define jurisdição e dá outras providências'.
A proposição cria, na 2" Região da Justiça do
Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, duas
Juntas de Conciliação e Julgamento, nos municípios
de Cotia e Mogi das Cruzes, com os respectivos cargos de Juiz-Presidente e de juiz Classista representante dos trabalhadores e dos empregadores.
Cria, igualmente, o projeto cargos efetivos e funções
comissionadas necessárias ao estabelecimento das
novas Juntas.
Além disso, a proposta define as áreas de jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento em
trinta cidades pertencentes à 2• Região.
Visa o projeto em questão dar à Justiça do T rabalho da 2º Região, cuja jurisdição engloba o Município de São Paulo, sua região metropolitana e a Baixada Santista, melhores condições de desempenho
de suas elevadas missões, tendo em vista a intensa
movimentação forense naquela circunscrição, que,
contonne ' a justHicação da proposta, concentra o
maior movimento processual da Justiça Trabalhista
no Pais. ,
Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não
recebeu emendas.
É o relatório

11- Voto do Relator
Os requisitos formais de constitucionalidade
são atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara n• 35,
de 1998, tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, art. 48, IX e X), de iniciativa privativa do respectivo Tribunal Superior (CF,
art. 96, 11, 'b' e 'd').
Quanto à juridicidade, não há reparos a fazer.
No que diz respeito à técnica legislativa, impõese, tão-somente, proceder a emenda de redação,
com o objetivo de adaptar a proposição aos ditames
da Lei Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de
1998, que 'dispõe sobre a elaboração, a redação, a
atteração e a consolidação das Leis, confonne determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
Federal, e estabelece nonnas para a consolidação
dos atos normativos que menciona', que, em seu
art. 9", prevê a existência de cláusula revogatória
apenas quando essa indicar expressamente as leis
ou disposições legais revogadas. Assim, como não é
o caso, a cláusula revogatória do projeto em exame
deve ser suprimida.
Quanto ao mérito, cabe ressaltar a importância
da proposição, que visa ao melhor desempenho das
relevantes funções a cargo da Justiça do Trabalho
da 2" Região, na qual se vemica o maior movimento
processual do País.
A carga processual das Juntas de Conciflação
e Julgamento da Justiça do Trabalho na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada.Santista exige o presente ajuste, que, contonne explica o Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na
exposição de motivos que acompanha a proposição,
restringiu-se ao mínimo necessário ao prosseguimento da efetiva prestação jurisdicional daquela Região, em face das atuais dificuldades orçamentárias.
A aprovação da presente proposição representa, assim, providência urgente e correta no sentido de pennitir a adequada prestação dli justiça trabalhista na principal região industrial do Brasil.
Destarte, opinamos pela aprovação do projeto
de Lei da Câmara n• 35, de 1998, com a seguinte
emenda de redação:
EMENDA N• 1- CCJ (DE REDAÇÃO)
Suprima-se o art. 1O do PLC n• 35, de 1998.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. Bernardo Cabral, Presidente_ Francelina Pereira,
Relator - José Fogaça - Bello Parga - Lúcio AIcintara - José R. Arruda - José E; OUtra - Leonel Paiva _ Epitácio Cafeteira - Francisco Benjamin _ Beni Veras_ Ramez Tebet- José Bianco.
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LEGISLAÇÃO CITADA A·'lE\ADA FE;_,:,.
SECRETARIA GEF.AL DA MESA

Liõ. C::.MPLEíiiiENTAI' N' 95. DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

CONSTITUIÇÃO DA. REPÚBLiCA
FEDERATIVA DO BRASIL

Dispõe sobre a elétboração, a redua alteração P a consolidação das
leis, conforme dete·m1ina o parágrafo único do artigo 59 da •:ons1 ituição Federal, e
estabelece norma!. para a consolidação
dos atos norrnativc s quE' menciona
·~ão,

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, cem a
sanção do Presidente da República r.ão exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre.

····················································································

IX - Organização administrativa, judiciária, de
Ministério Público e da Defensoria Pública da Ur.ião
e dos Territórios e organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal.
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas.

····················································································
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SUBSEÇÃOI
Disposição Geral

O Presidente da flepútlic:a.
Faço saber que o Congress•) Nacional decreta
a e c sanciono a seguinte Lei ComJiementar:

PARECER N2 4d3, DI! 1998
Da Comissão de C<>nstituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei ela
Câmara n• 36, de 1998 (n• 3.362, de 199'7,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trab;llho, que "dispéie
sobre a criação de J untls de Conciliaçi1o
e Julgamento na 15° R9!Jião da Justiça elo
Trabalho, define jurisdi ;:ões e dá outms
providências·•.
Relator: Senador ,José

Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I -emendas à Constttuição;
11 - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV- leis delegadas;.
V - medidas provisórias;
VI- decretos legislativos;
VIl - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis.
Art. 96 Compete privativamente:
11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao
Poder Legislativo respectivo, observado o disposto
no art. 169.

Edu~;rdo

Outra

I - Relatório
Trata-se de proposição oriurida da Câmara dos
Oeputados, de iniciativa do Tribur ai Superior do Trabalho, a qual tem por escopo anpliar em quinze o
número de juizados de 12 grau no Tribunal Regional
do Trabalho da 15' Região, sediado no Município de
Campinas, Estado de São Paulo. definindo-se, concomrtantemente, o âmbito territorial das respectivas
jurisdições. Versa ainda o projeto sobre a criação .de
cargos de juízes do trabalho - togados vttalícios para presidência das quinze juntas que se instituem
e de juízes do trabalho substitutou, também togadc,s,
em igual número. Outrossim, para regular funcionamento dos juizados a serem inst tuídos, nos termos
do art. 116 da Constituição Fe.Jeral, são criados,
para cada junta, dois cargos da juízes classistas
temporários, representantes dos empregados e empregadores, as necessárias suplências, e ainda,
quinze funções comissionadas d'~ Diretor de Se«?re-

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação
de vencimentos de seus membros, dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os juizos que lhes forem vinculados;
d) a atteração da organização e da divisão judiciárias;

-~-----····---------~·

--------

taria de Junta - FC-9.
O projeto dispõe ainda S(lbre a criação, 110
Quadro Pemnanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional em questão, de· trinta e seis funç:ões comissionadas de Assessor <1e Juiz - FC-9; de
cento e oitenta cargos de provimento efetivo, sendo
setenta e cinco de Analista Judiciário e cento e cinco
de Técnico Judiciário. Reporta-se a proposição ao

~--·- ·------~---------------------
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art. 37, incisos I e 11 da Constituição Federal e demais normas legais e regulamentares, para efeito de
preenchimento dos cargos de provimento efetivo
previstos. Reza também que as juntas serão instaladas e os respectivos cargos providos, gradativamente, na medida das disponibilidades financeiras.
Estabelece-se a manutenção das competências territoriais das juntas atualmente existentes até
a data de instalação dos novos órgãos jurisdicionais
criados e da jurisdição de uma mesma junta, em
caso de emancipação de distrito, sobre a área territorial do novo município.
Finalmente, diz o projeto que as despesas decorrentes da execução do proposto correrão à conta
de recursos próprios, consignados ao Tribunal Regional do Trabalho da 151 Região.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
É o relatório.
li-Voto
O projeto rião está eivado de vícios de inconstitucionalidade. Trata-se de matéria, na qual a iniciativa leg~erante é privativa dos tribunais e, no caso específico, reservada ao Tribunal Superior do Trabalho, consoante o disposto no art. 96, inciso I, letras
a, b e d_, e ir!CisoJl, letras b e d, da Constituição Federal. Sendo a Justiça Laboral órgão de função jurisdicional inserido no plano da organização judiciária
da União, inequívoca a competência do Congresso
Nacional para dispor sobre a matéria, pela via de lei
ordinária, nos termos do·art. 48, inciso IX e art. 113,
do Estatuto Político Pátrio.
Não se faz necessária qualquer ressalva concernente à juridicidade da proposição. Quanto à técnica legislativa, urge que, por meio de emenda de
natureza redacional, seja suprimida o art. 12, dada a
desnecessidade de cláusula de revogação, observado o que dita o art. 9" da Lei Complementar-~'
de 26 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas
para a consolidação dos atos normativos que men-

ciona•.
No mérito, deve prosperar a proposição. Embora esta relataria esteja convencida de que a elevada
conflitividade das relações de trabalho no Brasil somente poderá ser superada com uma mudança profunda no padrão normativo a regular os vínculos laborais entre empreendedores e trabalhadores, curva-se à premência de solução para o alto número de
demandas pela prestação jurisdicional naquela que,
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criada em 1986, já é a segunda corte trabalhista, no
que diz respeito à movimentação de feitos. Os dados
trazidos à colação pelo próprio Tribunal Superior do
Trabalho, relativos ao vertiginoso aumento do volume de processos submetidos à consideração do Judiciário Trabalhista na região do interior de São Paulo, apontam para o esgotamento e colapso do modelo heterõnomo de resolução dos conffrtos trabalhistas. A guisa de ilustração, não custa repetir os números apresentados pelo TST. Em pouco mais de
dez anos de existência, o TRT da 1SI Região saltou
de quarenta e cinco para cento e doze juntas de
conciliação e julgamento (um crescimento de 148%
no número de juizados de 11 instância), sem, com
isso, conseguir arrefecer o movimento processual.
A transformação do necrosedo sistema de
composição de contenciosos laborais, ainda marcado pela interveniência exacerbada do Poder Público,
através de seu rámo judicante, em um desejável modelo de •normatização autônoma mas subordinada"
(cf. DELGADO, Maurício Godinho. Democracia e
Justiça- Sistema Judicial e Construção Democrática
no Brasil, São Paulo, LTr, 1993, pp. 79-83) aindla
não está posta. Isso requer reformas constitucionais
de largo espectro, que prescindem de efetiva mudança de referências culturais. Entrementes, é preciso -dar coma--e-vazão dos acúmulos presentes. Por
isso impõe-se a aprovação da proposição.

É mister sublinhar que os cargos criados serão
providos por concurso púbriCO, e as funções comissionadas, ora instituídas (Diretor de Secretaria de
Junta e Assessor de Juiz), deverão ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, de acordo com o disposto no art. 37, inciso V,
da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional n°19, de 1998.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1998, com a seguinte emenda de redação:
EMENDA N° 1 - CCJ (De Redação)
Suprima-se o art. 12 do Projeto de Lei da
mara n• 36, de 1998.

Câ-

Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. Bernardo Cabnl, Presidente - José Eduardo Outra, Relator - José Fogaça - Lúcio Alcllntara Jafferson Pénis - Francisco Benjamin - José R.
Anuda - Leonel Paiva - Epltáclo Cafeteira - Bello Parga - Francellno Pereira - Benl Versa - EdlaonLobão.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

····················································································

Art. 37. A administração pública di reta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei;
11 - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação;
V - os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, preferencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em lei;

·······•············································································

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52 , dis~r sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre:

····················································································

IX - organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União
e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

····················································································

Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I -emendas à Constituição;
11 - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV- leis delegadas;
V- medidas provisórias;
VI -decretos legislativos;
VIl - resoluções. ·
Parágrafo único. lei complementar disporá sobre a elaboração, ~o. alteração e consolidação
das leis.

Art. 96. privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos; com observância das normas
de processos e das garantias processuais das par-

----·---·------ -
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tes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízes que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

.........dl·~;;~;;~·~;;~~ã;·;;~·~;~~~-~~~~~-j~;ji~iári~~;..
····················································································

11 -ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no
art. 169:

.........bl·~·~;;~~ã~-~-~·~;;;;~;~·;;~-~~;;;;;;;·~-~-i~;~
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados;

.........d)·~-~~~;;;~~-;;~·~;~~rii~~~··;·;j~·;jM;;ã~-j~;;i~
ciárias;

····················································································

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, assegurada a paridade de representação de trabalhadores e empregadores.

···-································
.........Ari:"1'1'6."ft."j·~·~i~..d;·C~nciliação
e Julgamento
será composta de um juiz do trabalho, que a presidirá, e dois juízes classistas temporários, representantes dos empregados e dos empregadores.
Parágrafo único. Os juízes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento serão nomeados
pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho,
na forma da lei, permitida uma recondução.
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Diapõe sobre a. elaboração, a redação, a alteração e a consolidação ~·
leia, conforme determina o parágrafo unico do artigo 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei Complementar:

--- --- -----T- - -
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Art. 92 Quando necessária a cláusula de revogação, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposições legais revogadas.

····················································································
CONGRESSO NACIONAL
EMENDA CONSTITUCIONAL N2 19, DE 1998
Modifica o regime e, dispõe sobre
princípios e normas da Administração
Pública, aervidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputado e do Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constnuição Federal, promulgam esta Emenda ao
texto constnucional
Art. 12 Os incisos XIV e XIII do art. 21 e XXVII
do art. 22 da Constnuição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:
XIV - organizar e manter a.polícia civil,
a polícia miiMr e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para
a execução de serviços públicos, por meio
de fundo próprio;
XXII - executar os serviços de polícia
marftima, aeroportuária e de fronteiras;
•Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:
PARECER N° 484, DE 1998
'

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o PrOjeto de Lei da
Cimara n• 38, de 1998 (nO 3,066, de 1997,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público a União que dispõe sobre
a carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, fuca os
valores de sua remuneração e dá outras
providências.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I - Relatório
De iniciativa do Procurador-Geral da República, vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei
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da Câmara n• 38, de 1998, com a ementa transcrita
à epígrafe.
Após treze meses de tramnação na Câmara
dos Deputados, o referido Projeto foi aprovado em
junho último naquela Casa, com três emendas.
Além de estabelcer novas regras de regência
da carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União criada pela Lei n• 8.428, de
29 de maio de 1992, a proposição fixa níveis e limne
máximo de remuneração e cria o Programa Permanente de Treinamento e Desenvolvimento voltado à
preparação e capacnação profissional do pessoal
para desenvolvimento na carreira, além de outras
disposições específicas.
Em decorrência de emenda introduzida a Câmara dos Deputados, os efenos financeiros do Projeto foram programados segundo cronograma de execução gradual, ao longo de quatro anos, com termo
inicial a partir de 12 de janeiro de 1998.
De acordo com a justHicação do Projeto, "a
reestruturação da carreira e as ações decorrentes do
programa permanente de treinamento e desenvolvimento fortalecem o instnuto do mérito, consagrado
no art. 37, 11, da Constituição Federal, e assegura a
formação de quadros técnica e gerencialmente capacnados para atender, a contento, às crescentes
exigências de apoio à atividade insmucional".
Não foram apresentadas emendas ao projeto
durante o prazo regimental.

11 - Aj)reciação
A proposição sob exame trata de matéria inerente à autonomia funcional e administrativa do Ministério Público da União, consagrada no § 2° do
art. 127 da Constituição Federal, e segue parâmetros similares aos do plano de carreira dos servidores do Judiciário, instituído pela Lei n• 9.421, de
24 de dezembro de 1996. A proposição afigura-se,
portanto, no que respeita ao mérito, relevante e
oportuna.
Em suas linhas gerais, o projeto revela-se em
conformidade com a ordem jurídicCH:Onstitucional. O
Chefe do Ministério Público da União exerceu a iniciativa que lhe é assegurada pelo art. 61, combinado
com o§ 2• do art. 127 da Carta Política, e a matéria
snua-se no ãmbno de competência do Congresso
Nacional, a teor dos incisos IX e X do art. 48, do Estatuto Político. No que ,respena ao requisno previsto
no art. 169 da Constnuição, a proposta do Parquet
federal observa os mesmos procedimentos que vêm
sendo adotados pelo Executivo no encaminhamento
dos projetes de lei relacionados com gastos de pessoal e encargos sociais, na forma do disposto no art.

- t··-
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55 da Lei n" 9.692, de 27 de julho de 1996 (LDO para
1999), que reproduz disposições de idêntico teor constantes das Leis de Diretrizes Orçamentárias dos úttimos anos. Este procedimento adotado pelo Executivo
pode ser constatado, entre outros, no encaminhamento dos projetes que redundaram nas Leis nºs 9.264196,
9.266197, 9.442197, 9.620/96 e 9.651/96.
Cabe, entretanto, assinalar que o teor do parágrafo unico do art. 52 do projeto apresenta, a nosso
ver, vício insanável de inconstitucionalidade, já que
pretende reintroduzir na ordem jurídica o instituto do
provimento derivado de cargos, o qual, após a vigência da Carta de 1996, tem sido repelido em reiteradas· manifestações do Supremo Tribunal Federal,
que considera incompatíveis com o texto da Lei Fundamental as normas legais que, independentemente
de concurso público, possibilitam o aproveitamento
de servidores em quadros de órgãos diversos daqueles a que pertencem. Em decisões correlatas,
tem o Supremo Tribunal manffestando o entendimento de que, em face da aluai Constituição, não
mais se admitem, dada a necessidade de concurso
público para as dfferentes formas de provimento derivado de cargo que não decorrente de promoção,
institutos como, entre outros, o da ascensão funcioaal e o da transformação de cargos 01. decisões do
STF no processos ADI-231/Decisão: 5-6-92; ADI430/Decisão: 25-5-94; ADIMC-1203/Decisão: 16-295;
MS-22146-6/Decisão:
19-12-95
e
RE167635/Decisão: 17-9-96).
Assim sendo, não ve.mos como deixar prosperar o referido dispositivo, o qual, aliás, não constava
do texto do projeto original apresentado pelo Ministério Público.
Finalmente, cumpre chamar atenção para as
disposições constantes dos arts. 14, in fine, e 15,
concernentes à incorporação de remuneração pelo
exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Trata-se de disposições normativas que eram
cabíveis - embora redundantes - por ocasião da
apresentação do Projeto pelo Ministério Púbflco, em
abril de 1997. Hoje, já não cabe aprovar disposição
da espécie no contexto de projetes relativos a remuneração de servidores públicos, tendo em vista que
a incorporação de parcelas remuneratórias decorrentes do exercício de cargos e funções deixou de
existir na legislação federal desde o advento da Lei
n• 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que deu nova
redação ao art. 62 da Lei n• 6.112/90 (Estatuto dos
Servidores Civis da União). Em conseqüência, afigura-se imprópria a criação de norma dispondo sobre o
assunto, uma vez que as normas projetada prestam-

-···------·--·

se a regulação de fatos futuros e as situações jé
constituídas ao abrigo das normas derrogadas são
mantidas inatteradas após a vigência do novo quadro normativo-legal. Entendemos, pois, que a prejudicialidade dos respectivos enunciados normativos e
supressão dos mesmos no texto do projeto se impõem como adequação técnico-legislativa, com fulcro
no art. 334, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal.
III- Voto do Relator
Em face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 36, de
1996, da seguinte forma:
I - tendo sido matéria recentemente aprovada
pelo Congresso, por ocasião da deliberação sobre a
Lei n" 9.527, de 10 de dezembro de 1997, orientação
pela prejucfiCialidade da expressão "e assegurada aos
ocupantes a contagem do tempo de serviço no cargo
ou função, para efeito da incorporação de que trata o
art. 15", bem como o art. 15 e seus parágrafos, tendo
em vista a necessária adequação técnico-legislativa,
na forma do art. 334, b, combinado com art. 133, e, 4,
do Regimento Interno do Senado; e
11 - para sanar vicio de inconstitucionalidade,
em conformidade com as decisões do Supremo T ribunal Federal, apresento emenda, com o seguinte
teor:
EMENDA N° 1- CCJ
Suprima-se o parágrafo único do art. 5°, do
PLC n• 38, de 1996.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara,
Relator N° 1-CCJ
Suprima-se o parágrafo único do art. 5°, do
PLC n• 36, de 1998.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1996. Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara,
Relator - Leonel Paiva - Beni Veras - Jefferson
Péres _ Francisco Benjamin - José Roberto Arruda _ José Fogaça - Esperidião Amin - Bello Parga - José Eduardo Outra - Djalma Bessa - Arlindo Porto- Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

····················································································

Art. 37. A administração pública di reta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, também, ao seguinte:

····················································································

11 -A investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competências da União,
especialmente sobre:
IX - organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensaria Pública da União
e dos Territórios e organizações judiciária, do Ministério Público e da Defensaria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
<mlinárias 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 Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos,
na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
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cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem
como a admissão de pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:

LEI Nº 9.692, DE 27 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1999 e
dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 55. Os projetas de lei sobre transformação
de cargos, a que se refere o § 2º do art. 51 desta
Lei, bem como os relacionados a aumento de gastos
com pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder
Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - SRHIMARE, e da Secretaria de Orçamento
Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento
- SOFIMPO, em suas respectivas áreas de competência.
Parágrafo único. Os órgãos próprios do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da União assumirão em seus âmbitos as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste
artigo.

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

LEI Nº 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observar
o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e

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

de provas e título; a lei disporá sobre sua organiza-

LEI Nº 9.264, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1996

ção e funcionamento.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de

Cria as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixa os valores de sua
remuneração, e dá outras providências.

Dispõe sobre o desmembramento e
a reorganização da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal, fixa remuneração de
seus cargos e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
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LEI N• 9.266, DE 15 DE MARÇO DE 1996
Reorganiza as classes da Carreira
Policial Federal, fixa a remuneração dos
cargos que as integram, e dá outras providências.

····················································································

O Vice-Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI N• 9.442, DE 14 DE MARÇO DE 1997

Cria a Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCET, para os servidores militares federais das Forças Ar·
madas, altera dispositivos das Leis, n•s
6.880Ó, de 9 de dezembro de 1980, e
8.237Ô, de 30 de setembro de 1991, dispõe sobre o auxilio funeral a ex-combatente, e dá outras providências.

......................... ..........................................................
;

Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória.
LEI N• 9.620, DE 2 DE ABRIL DE 1998

Cria carreiras no âmbito do Poder
Executivo Federal, cria as Gratificações
de Desempenho e Eficiência - GDE, e de
Desempenho de Atividade e de Defesa
Agropecuária - GOA, e dá outras providências.

····················································································
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:_. c
LEI N• 9.651, DE 27 DE MAIO DE 1998
Institui as Gratificações de Desempenho de Função Essencial à Justiça GFJ, de Atividade de Informações Estratégicas - GDI, de Atividade Fundiária GAF, e Provisória- GP, e dá outras providências.

····················································································
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI N" 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis n•s
8.11211l, de 11 de dezembro de 1990,
8.460(2 ), de 17 de setembro de 1992, e
2.18013l, de 5 de fevereiro de 1954, e dá
outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI N• 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 62. Ao servidor investido em função de di- _
reção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.
§ 12 Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem decrescente, a partir
dos limites estabelecidos no art. 42.
§ 22 A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um
quinto) por ano de exercício na função de direção,
chefia ou assessoramento, até o limite de 5/5 (cinco
quintos).
§ 3• Quando mais de uma função houver sido
desempenhada no período de 1 (um) ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a
função exercida por maior tempo.
§ 4• Ocorrendo o exercício de função de nível
mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a
incorporação da !ração de 515 (cinco quintos), poderá
haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.
§ s• Lei específiCa estabelecerá a remuneração
dos cargos em comissão de que trata o inciso 11, do art.
9", bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no § 2•, quando exercidos por servidor.
PARECER N• 485, DE 1998
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n• 89, de 1998 (n• 660,
de 1998 na Câmara dos Deputados), que
• Autoriza o Poder Executivo a despachar
tropas do Exército Brasileiro pra o exterior, nos terceiros trimestres de 1998 e de
1999, com o objetivo de participar, em
conjunto com os Exércitos Argentino,
Uruguaio e Paraguaio, em exercícios
combinados de Forças de Paz".
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
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I - Relatório
Nos termos do art. 49, 11, da Constituição Federal, da Lei n• 2.953, de 17 de novembro de 1956, e
das disposições regimentais pertinentes, encaminhase a esta Comissão o presente Projeto de Decreto
Legislativo n• 89, de 1998, que ·Autoriza o Poder
Executivo a despachar tropas do Exército Brasileiro
para o exterior, nos terceiros trimestres de 1998 e de
1999, com o objetivo de participar, em conjunto com
os Exércitos Argentino, Uruguaio e Paraguaio, em
exercícios combinados de Forças de Paz".
Acompanha o texto do projeto de decreto legislativo a Mensagem n• 369, de 1998, do Poder Executivo, e a Exposição de Motivos n• 015-A3.2, do Ministro de Estado do Exército, na qual são arroladas
as razões que levaram à solicitação da autorização
congressual. Desta manifestação cabe destacar:

1. A crescente participação do Brasil
em missões de Manutenção da Paz, sob a
égide da Organização das Nações Unidas,
tem conduzido o Exército Brasileiro e preparar-se, cada vez mais, para tal mister.
2. Com o intuito de desenvolver na
Força Terrestre sua capacidade de planejamento, coordenação, controle e execução
daquelas missões, foram realizado 2 (dois)
exercícios combinados de Força de Paz, autorizados pelo Congresso Nacional em Decreto Legislativo n• 97, de 1996: o primeiro
em território argentino em outubro de 1996,
e o segundo em 1997, no Estado do Rio
Grande do SuL
4. Com os mesmos objetivos e critérios, fruto do sucesso das experiências anteriores, estão previstos 2 (dois) outros exercícios combinados de Força de Paz, nos terceiros trimestres de 1998 e 1999 (...).
5. Ressa~o que a participação brasileira nesses eventos não acarretará qualquer
acréscimo de despesa orçamentária.
6. Para tanto, toma-se necessária a
autorização expressa do Congresso Nacional para as situações de despacho de tropa
brasileira para o exterior, ao amparo da Lei
n• 2.953, de 17 de novembro de 1956."
E o relatório.

li-Voto
A presente solicitação presidencial, no que diz
respeito ao trânsito de tropas estrangeiras em territó-
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rio nacional, funda-se na regra do inciso 11 do art. 49
da Constituição, que dispõe, verbis:
•Art. 49. E da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;• (Grifo nosso.)
De outra parte, o envio de tropa brasileira a outras soberanias também depende de autorização do
Poder Legislativo, de acordo com a Lei n• 2.953, de
1956, a qual determina em seu art. 1° que "A remessa de força armada, terrestre, naval ou aérea para
fora do território nacional, sem declaração de guerra
e em cumprimento de obrigações assumidas pelo
Brasil como membro de organizações internacionais
ou em virtude de tratados, convenções, acordos, resoluções de consulta, planos de defesa, ou quaisquer outros entendimentos diplomáticos ou militares,
só será feita, nos termos da Constituição, com autorização do Congresso Nacional"~
A esta base jurídica, adicione-se a conveniente
explicitação pelo Senhor Ministro de Estado do Exército de que as referidas manobras serão executadas
sem custos extras no orçamento do Exército Brasileiro.
Releve-se, por fim, que os objetivos das manobras conjuntas das Forças das Nações que integram
o Mercosul encontram pe1eito respaldo nos princípios constitucionais de defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e cooperação entre os povos para
o progresso da humanidade, expressos nos incisos
VI, Vil e IX do art. 4º da Carta Magna.
Em face do exposto, e considerando ainda que
o Projeto de Decreto Legislativo n• 89, de 1998, está
versado em boa técnica legislativa, somos pela sua
aprovação.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. - Lúdio Coelho, Presidente (Interino) - EmHia Fernandes,
Relatara - Artur da Távola - Bernardo C8bral - Vilson Kleinübing- José Bianco- Levy Dias- Abdias
Nascimento - Benedita da Silva - Pedro Sii'IIOIL
LEGISLAÇÃO CITADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 4º A República Federativa do Brasil regese nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
VI - defesa da paz;
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Vil- solução pacífica dos conflitos;

····················································································

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

····················································································

11 - autorizar o Presidente da República a de-

clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar,

····················································································
LEI N• 2.953, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1956

Fixa normas para remessa de tropas
brasileiras para o exterior.

····················································································
DECRETO LEGISLATIVO N" 97, DE 1996(•)
Autoriza o despacho de tropas do
Exército Brasileiro para o exterior e a permanência de forças militares estrangei·
ras em território nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É autorizado o despacho de tropas do
Exército Brasileiro para o exterior e a permanência
temporária de forças militares estrangeiras em território nacional, por ocasião da realização de exercícios combinados de força· de paz entre Brasil e Argentina, no quarto trimestre dos anos de 1996 e
1997.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de setembro de 1996. Senador José Samey, Presidente do Senado Federal.
(") Publicado no Dlérto do Senado Federal, de 14-9-96.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Projetos de Lei da Câmara n•s 32, 35, 36 e 38,
de 1998, cujos pareceres acabam de ser lidos, encontram-se agendados para a sessão de amanhã,
em regime de urgência, quando poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência comunica ao Plenário que recebeu,
da Comissão de Assuntos Econômicos, o texto final
do Projeto de Lei do Senado n• 153, de 1996, de autoria do Senador Lúdio Coelho, que acrescenta incisos ao art. 19 da Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de

1993, que incluem ex-proprietários de áreas alienadas para fins de pagamento de débitos originados de
operações de crédito rural na ordem preferencial de
distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária,
adequado às novas regras de redação legislativa
contidas na Lei Complementar n• 95, de 1998.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o texto recebido:
Texto final aprovado pela Comissão de
Assuntos Econômicos.

PROJETO DE LEI DO SENADO N°153, DE 1996
Acrescenta inciso ao art. 19 da Lei
n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que
inclui ex-proprietários de áreas alienadas
para fins de pagamento de débitos originados de operações de crédito rural na
ordem preferencial de distribuição de
imóveis rurais pela reforma agrária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 19 da Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso 11-A:
·n-A. aos ex-proprietários de terra, cuja
propriedade de área total compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais tenha
sido alienada para pagamento de débitos
originados de operações de crédito rural ou
perdida na condição de garantia de débitos
da mesma origem;"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, eu não poderia deixar de assomar
à tribuna na tarde hoje. Não na condição de candidato a Governador do Piauí; não na condição de candidato da coligação "Avança Piauí", formada pelo PFL,
pelo PPB e por mais cinco partidos que dão sustentação à plataforma que estou empreendendo em
praças públicas, por meio de reuniões de auditório
ou por onde eu ande. Também não estou aqui como
porta-voz de absolutamente ninguém. Falo rigorosamente em meu nome, na condição de Senador pelo
Estado do Piauí.
Quero caracterizar essa situação, a fim de demonstrar que não me move outro ânimo senão o de

- - - - ---------····----···-··--···--··--··---
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efetivamente chamar a atenção para fatos que estão
ocorrendo no meu Estado. Talvez nem precisasse
fazê-lo, porque já são do conhecimento público, já
vêm sendo reproduzidos pela imprensa de todo o
País. Os jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, do
Pará, revistas, enfim, vêm dando conta do verdadeiro descalabro que tem ocorrido no meu Estado, e a
cujo povo pesa uma condenação diutumamente imposta pelo Governador do Estado.
Como se já não bastasse uma administração
rigorosamente desastrada, nefasta e ruim para o
povo do meu Estado, eis que se não quando, deparamo-nos com sijuações incríveis. Por exemplo, o
jornal O Globo do último domingo ocupa toda a sua
página terceira para deter-se em sttuações absolutamente inexplicáveis. Sendo irmão do Governador do
Estado, o Secretário de Fazenda promove a apreensão de mercadorias contrabandeadas, originárias
muitas delas do Paraguai. Em vez de entregá-las à
Secretaria da Receita Federal, a fim de que esta,
com a competência que lhe é atribuída pela legislação em vigor, promova o necessário leilão na forma
da lei e canalize os recursos para o Programa do
Comunidade Solidária e para objetivos consagrados
nas leis do País, ao contrário, determina que a mer•cadoria seja colocada sobre carrocerias dos caminhões do Governo do Estado, mais especificamente
até do serviço social do Estado. Esses caminhões
vão pelos Municípios afora e, para deleije do Governador e de sua comitiva, S. Ex• e a família distribuem o produto apreendido para a população, uma
população extremamente carente, cheia de problemas estruturais e de injustiça social com que ainda
convive o nosso País. Digo isso lamentando. Essa
população se vê, de repente, rodeada de caixas contendo centenas de relógios, relógios de parede, rádios, aparelhos eletrodomésticos importados através
de contrabando e que entram no País sem o pagamento dos respectivos impostos. Assim, a vida é bonita e tudo é muito fácil! O Governador do Piauí
pode dar-se a esse luxo de fazer com que a irregularidade e a ilegalidade campeiem no meu Estado.
Pois bem, isso foi dito em letras garrafais pelo
jornal O Globo. Aliás, é novamente esse jornal do
Rio de Janeiro que reproduz palavras do Secretário
da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, a respeito
do assunto, considerando o fato extremamente grave, como não poderia deixar de ser. Trata-se, indiscutível e indubttavelmente, de um ilícito penal. Afinal,
não é justo que, numa campanha eleitoral em que
há cinco candidatos a Governador do Estado, venha
o Governador a usar a máquina, como vem fazendo,
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em função de suas vontades, de seus ditames, do
seu querer.
Como se isso tudo não fosse suficiente, o rneu
Estado foi assolado pelo El Nino, mais uma vez,
como aconteceu em 1983 - um fenômeno de aquecimento de até 5° das águas do Pacífico Equatorial e
do Atlântico, o que provoca a formação de uma massa densa que evM o despencar das águas da chuva.
Com isso, os flagelados estão a necessMr de recursos
para terem o mínimo com o que se sustentar, porque
a fome campeia, param-se a lavoura e a produção,
não se tem o que comer, nem leije que beber.
O Governo Federal instalou as frentes de serviço, coordenadas pelo superintendente da Sudene,
que estão funcionando a contento - ao que eu saiba
- nos Estados da Federação. Pode haver, aqui ou
acolá, um erro ou um desvio, mas todos os Estados
do Nordeste compreendidos na área da seca estão
contribuindo rigorosamente com sua parcela de
R$15,00 do total de R$80,00 correspondentes ao
pagamento dessa frente.
O Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso vem acudindo a população à razão de
R$65,00 por frentista e, repijo, ao que eu saiba, o
Piauí é o único Estado da Federação atingido pela
seca cujo Governador não aplica os R$15,00 que
deveria para a composição da cesta, dizendo que
não tem recursos - isto está na imprensa piauiense.
Não obstante essas circunstâncias, baixa o Decreto
n• 9.938, de 8 de julho de 1998, publicado no Diário
Oficial do Estado do Piauí, em que destina uma aplicação de R$3 milhões para a Secretaria de Comunicação Social - aliás, o decreto maneja verbas do excesso de arrecadação em até quase R$5 milhões;
há outros itens atendidos, mas R$3 milhões são
para a Secretaria de Comunicação Social.
Ora, Sr. Presidente, o Governador não tem dinheiro para os frentistas, que representam menos da
metade desse valor, mas tem para atender, a seu
deleite e prazer, as matérias de publicidade e propaganda que bem quiser ou desejar mandar publicar
Deus sabe lá onde. Incoerência e má orientação administrativa.
Não importam os frentistas para o Governador
do Estado do Piauí; importam, sim, os dMmes da
sua vontade. Aquilo que S. Ex• quer é o que deve
ser feito. O mais grave de tudo isso é que, agora, o
próprio Secretário da Defesa Civil foi ao Município
de São João do Piauí a fim de distribuir alimentos
para aqueles que não são frentistas, para distribuir
cestas para pessoas não cadastradas, e dentro de
cada uma delas, sub-reptícia e inocentemente, colo-
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ca-se a propaganda do Governador, candidato à
reeleição.
Assim, digo eu repetindo, é muito fácil. Só que
ninguém fica impune dessa maneira: foi aberto inquérito, o cidadão foi indiciado, está correndo risco
de prisão preventiva e a Procuradoria da República
no meu Estado e os partidos politicas concorrentes
estão atentos a esses fatos. É incrivelmente absurdo
que o Governador venha a incentivar assuntos dessa natureza.
A Folha de S.Paulo de hoje, na página 5-A,
mostra que, no Piauí, a Comissão de Defesa Civil
não está dando as cestas, como deveria, às pessoas credenciadas, mas às não credenciadas, ou as
está dividindo entre os dois grupos, ou seja, entre
aqueles que já estão aptos, pelas normas do combate à seca, e aqueles que não o estão, tomando quase que insubsistente um valor de R$30,00 a R$40,00
para cada um. No caso do meu Estado, que não
aplica os seus R$15,00 devidos, são R$ 65,00 divididos por duas pessoas, ou duas famílias.
Tudo, no Piauí, tem acontecido de maneira inteira e extremamente rudimentar e ilegal, flagrantemente contrária à legislação do País.
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Perrn~e-me
\1. Ex' um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Ouço,
com prazer, o Líder em exercício do meu Partido,
Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador
Hugo Napoleão, não sendo eu do Piauí, não posso
ingressar mais profundamente no exame dessa matéria. Lembra-me o nosso Colega Francelina Pereira
que não sou do Piauí, mas que S. Ex" o é.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Para
nosso dele~e.
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - V. Ex" faz
um relato que não diz respe~o apenas ao Piauí, mas
a um sistema politico eleitoral do País inteiro. Ora,
votamos, e V. Ex' também, uma emenda constitucional consagrando o princípio da reeleição. Mas estávamos todos nós no pressuposto de que os Governadores de Estado, permanecendo no exercício de
seus mandatos, o Presidente da República e, no futuro, os Prefe~os, teriam que agir com lisura, com
lealdade na competição. Mas o que V. Ex" demonstra é que, no seu Estado, não está acontecendo
isso. O Governador atual, inclusive, serve-se de uma
fiscalização que deve ficar, neste caso, a cargo da
Receita Federal para beneficiar-se daquilo que a sua
Rece~a Estadual apreende, no sentido de uma distribuição que acaba por favorecer o próprio Governa-
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dor. Ora, diante disso, nenhum de nós, creio, pode
ficar alheio a essa denúncia que V. Ex" faz, não em
relação ao Piauí, mas no que diz respe~o até aos
procedimentos nacionais. Não posso deixar de manifestar, portanto, minha total solidariedade a V. Ex',
porque isto não é coisa que se faça numa competição que há de ser leal, sobretudo depois do princípio
da reeleição. Temos que adm~ir que o Governador
que continua no cargo já leva uma grande vantagem
na competição em relação a seus adversários e ainda usa a máquina administrativa para procedimentos
dessa natureza. É uma coisa descabida. A Governadora do meu Estado tomou a iniciativa de se licenciar até as eleições, exatamente para não ter nenhuma ingerência no poder. Ela quer competir de igual
para igual.
O HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI)- Isso é que

é um exemplo!
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Sim, mas
no Piauí percebo que o processo se dá de maneira
diferente. Minha solidariedade, portanto, a V. Ex•.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Conforta-me sobremaneira, Senador e Líder Edison Lobão, o que diz V. Ex'. É bem verdade que isso provoca lamentavelmente uma má imagem do meu Estado perante a comunidade nacional, e eu deploro
esse fato profundamente.
O Sr. Elói Portela (PPB- PI)- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Ouço
V. Ex" com prazer, Senador Elói Portela.
O Sr. Elói Portela (PPB - PI) - Senador Hugo
Napoleão, gostaria de, neste momento, solidarizarme com V. Ex". e acrescentar que o nosso Estado,
sofrido como é, sente-se humilhado com todos os
atas que esse Governador vem praticando. Percebese isso ao auscu~ar o povo. Ainda hoje no almoço,
discutimos a reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso e falamos sobre a lisura com que se
porta dentro do processo ele~oral.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - É verdade.
O Sr. Elói Portela (PPB - PI) - A lisura na
eleição estava presente no espírito da emenda const~ucional votada aqui no Senado. Entretanto, o Governador do Piauí, com suas exorb~ncias, tomando
conta do noticiário nacional, deixa o Piauí humilhado. Eu hipoteco solidariedade a V. Ex".
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Agradeço a V. Ex", Senador Elói Portela, que tem, de
resto, vivido, convivido comigo, sentido e, igualmente, sofrido esse problema.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco/PSBSE)- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI)- Ouço
com prazer V. Ex".
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioco/PSBSE)- Senador Hugo Napoleão, V. Ex• está fazendo
um relatório sobre o que vem ocorrendo no Estado
do Piauí no período que antecede as eleições: o Go·
vemador do Estado, candidato à reeleição, utiliza, de
forma escancarada, a máquina do governo, o poderio da caneta de que dispõe, para assegurar a sua
reeleição. Sabemos que o princípio da reeleição foi
aprovado, mutto embora. no Senado, a Oposição tenha se posicionado contra. Respeitamos o desejo da
maioria, mas o instituto que o Senado aprovou está
sendo utilizado em benefício de determinadas candidaturas - como V. Ex" acaba de acentuar. Logicamente, o espírito da lei é garantir igualdade entre os
candidatos na disputa eleitoral, não só para Presidente da República, mas também para Governador
e futuros prefeitQs. Todavia, a prática tem evidenciado que esse princípio tem sido colocado de lado,
tanto no Estado do Piauí como em praticamente to·
dos os Estados onde os Governadores estão disputando a reeleição. Creio que o Governador do Estallo de Sergipe até supera o Governador do Estado
do Piauí - não o conheço de perto.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Feliz·
mente.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bioro'PSB - SE)
- O Estado de Sergipe tem como candidato à reeleição o Governador Albano Franco que vem se utilizando, de forma escandalosa e escancarada, do poder de que dispõe como governador para garantir a
continuidade de seu grupo político. Posso afirmar a
V. Ex" que a oposição em Sergipe já entrou com vá·
rias representações no Tribunal Regional Eleitoral e
aguarda o resultado da apreciação dessas medidas.
Não é possível que a legislação aprovada por nós
permita a impunidade e assegure a existência de
costumes e hábitos que já haviam sido enterrados
no passado. Como exemplo podemos apontar a utilização do dinheiro da venda da companhia energética em que mais de R$400 milhões estão sendo "torrados• sem que haja um projeto de infra-estrutura
para salvar a economia do Estado. Quero assegurar
a V. Ex• que, se no Piauí é assim, no Estado de Sergipe, e em praticamente todos os Estados brasileiros, ocorre a mesma coisa. Votei contra a reeleição,
mas V. Ex" votou favoravelmente e - tenho certeza
- o fez de boa-fé, não acreditando que tal fato pu·
desse ocorrer com V. Ex"; quer dizer. o feitiço virou-
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se contra o feiticeiro. V. Ex" não votou para prejudicar a sua candidatura; votou pensando no Brasil. É
triste, mas esse fato vem ocorrendo em muitos Estados do Brasil.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Aliás,
Senador Antonio Ca~os Valadares, é função do Senado fiscalizar, acompanhar essas aberrações e trazê-las ao conhecimento da opinião pública. V. Ex"
diz que não conhece o Governador do meu Estado,
e digo que V. Ex• não perde nada por isso.
Vou dar uma idéia da dimensão desse problema. Numa manchete de domingo do jornal O Globo,
de página inteira - para ver V. Ex" o deboche que o
caracteriza -. diz o Governador, porque está atrasando os salários: 'Salário é como menstruação,
tem mês que vem no dia certo, mas tem outros em
que atrasa."
Essas brincadeiras de mau gosto, essas situações hilariantes de um Governador que vai a um
programa como o do Jõ Soares e é ridicularizado nacionalmente, coloca mal o nosso Estado. Já fui Governador e sempre primei por trazer o Piauí com elevação, com grandeza, com respeitabilidade. Há outras frases terríveis como essa. É uma matéria deplorável. Até me envergonho de estar falando a respeito desse assunto. Avaliem a população do Piauí
como não se sente também ofendida!
Deparei-me, hoje, com o jornal O Liberal, de
Belém do Pará, de ontem, terça-feira, em que há
uma página também dedicada ao Governador do
meu Estado: Polícia Federal comprova fraude no
Piauí. Mais embaixo há uma outra manchete: Crime
Eleitoral, e cita o seu nome. E ele sorri e acha graça
dessas coisas, desde que esteja por cima.
O povo do Piauí é que vai dizer quem deve ser
eleito.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) Senador Hugo Napoleão, V. Ex" me concede um
aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Con·
cedo com prazer o aparte ao Senador José Eduardo
Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE)
-Senador Hugo Napoleão, V. Ex" é o Líder do maior
partido nesta Casa, o maior partido também na Câ·
mara dos Deputados, e sobe à tribuna para fazer
esse pronunciamento a respeito do uso da máquina.
Nós, da Oposição, quando da discussão da emenda
da reeleição, posicionamo-nos contra e alertamos
sobre uma série de problemas que poderiam vir a
ocorrer. Infelizmente, a impressão que fica é que os
partidos da base governista aprovaram a reeleição
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pensando apenas na reeleição do Presidente da República na qual, embora possa haver uso da máquina, pelo menos há a imprensa e a sociedade civil
acompanhando o processo. Já alertávamos para
esse problema naquele momento: no caso do Presidente da República, embora a máquina venha a ser
utilizada, existem instrumentos mais eficazes de
controle; em alguns Estados, particularmente no
Nordeste, surgiriam problemas que agora estão se
confirmando. Penso que o pronunciamento de V. Exª
é importante - e até pedagógico - para que o Congresso Nacional, a partir do ano que vem, venha a
se debruçar sobre esse problema. Daqui a dois
anos, teremos eleições para prefeito em milhares de
Municípios do nosso País, muitos deles em situação
de falta de pressão da sociedade, mais grave até do
que uma situação como a do Estado do Piauí. Na
minha opinião, se não nos debruçarmos sobre a
questão da reeleição, particularmente em relação à
reeleição nos Municípios corremos o risco - e vou
aqui evocar palavras do Senador Esperidião Amin
quando da diséussão da emenda da reeleição - de
uma feudalização da política de nosso País. Tomo o
pronunciamento de V. Exª como um alerta para o
Congresso Nacional. Se for mantido o instituto da
reeleição sem desincompatibilização, como é hoje,
teremos de encontrar mecanismos mais eficazes de
evitar que ocorram fatos como esse que V. Exª vem
relatando. Semana passada fiz um pronunciamento
sobre a situação de Sergipe, mas creio que fatos semelhantes estão acontecendo em vários Estados.
Muito obrigado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Agradeço V. Ex'. Foi extremamente didática e oportuna a
intervenção que acaba de fazer.
Trata-se de um caso sobre o qual, realmente,
precisamos pensar. Votamos a reeleição imbuídos
da boa-fé dos homens públicos deste País; todavia,
nos vemos hoje a braços com algumas situações extremamente delicadas, como a que estou narrando.
O Sr. Djüna Bessa (PFL- BA)- Permite V. Exª
um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Concederei, com muito prazer, o aparte ao Senador Djalma Bessa, não sem antes ler - deplorando que o
faça - a seguinte frase do Governador transcrita no
jornal O Globo desta data. Ele criou um SPA Santo:

'As gordinhas vão lá, ficam dez dias e
voltam bonitinhas. Elas foram me ver esses
dias, felizes da vida. Me adoram! Só rico
pode fazer regime? Vou mandar o médico lá
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no Jõ Soares. O Spa Santo vai fazer sucesso - prevê Mão Santa.·
É algo lamentável. Fico profundamente entristecido por ter de comentar, da tribuna desta Casa,
uma afirmação como essa.
Concedo o aparte ao Senador Djalma Bessa.
O Sr. Djalma Bessa (PFL- BA)- V. Exª, meu
Líder, está relatando fatos publicados na imprensa
nacional, independente de interesses partidários,
com o objetivo de transmitir à Nação o desacerto
que está havendo no seu Estado. Tem-se inicialmente a impressão de que o Governador do Piauí
sente-se como se fosse o proprietário do Estado - e
um mau proprietário -, uma espécie de Luís XIV tupiniquim. V. Ex' tranqüilize-se; o País não haverá de
ficar chocado com o Estado do Piauí, está chocado
com o Governador do Estado do Piauí, que passa,
que há de passar. Não é possível que diante de tantos desmanteles, tantos desacertos, tanto deboche,
o eleitorado não se corrija e procure votar em um governador à attura da cuttura do Estado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI)- Oxalá!
O Sr. Djalma Bessa (PFL - BA) - V. Ex' situou muito bem a questão. Aí estão cometidos três
ilícitos flagrantes. O ilícito fiscal do aparecimento
dessa mercadoria contrabandeada sem qualquer
nota, fato que seria até menor diante de coisas mais
graves; depois, a apropriação dessas mercadorias.
Veja bem V. Ex': em uma situação civil, teríamos
apropriação indébita, havendo um receptador que
paga um preço - pequeno, irrisório, é verdade, mas
paga. No caso, isso não ocorre, é de graça. Tudo
está ilegal. Pois bem, além desse ilícito, há o eleitoral. A Justiça Eleitoral existe para julgar casos como
esse. Não é possível que, em se tratando de um
problema tão grave e público, a Justiça Eleitoral não
adote a providência. Isso sem falar ainda na Justiça
comum, pois trata-se de um ilícito penal. E esses crimes são de ação pública, ou seja, não é preciso que
alguém o denuncie, porque é dever da autoridade
determinar que se proceda à apuração dos fatos
para a interposição da ação. Ademais, não é propriamente a reeleição que está provocando isso. É verdade que não temos uma cultura eleitoral, e é certo
que devem ser aproveitadas essas dificuldades para
a elaboração de uma legislação melhor, que evite
essas dificuldades, como bem sugeriu o Senador
Outra. Penso que isso é essencial. Mas uma coisa
Ílão está associada a outra. Não é apenas o princípio da reeleição que proporciona isso. Sem ela, às
vezes, há problemas de toda sorte praticados por
governantes e dirigentes. V. Ex" está citando fatos
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graves, e nós havemos de acreditar em nossa Justiça para que esta os apure em benefício da lei, da ordem e da ética. V. Ex' há de ser julgado e bem julgado pelo seu povo não só pelo seu trabalho no Senado, mas também pelas atividades que desenvolveu na Câmara dos Deputados e no Governo do seu
Estado. V. Ex' tem a nossa solidariedade por defender uma causa justa. Nesta sua denúncia, está ainda
urna preocupação de colocar bem o seu Estado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Muito
obrigado a V. Ex', Senador Djalma Bessa, que,
como bom advogado e permanente estudioso do Direito, bem sabe e bem conhece as motivações que
levam a caracterizar essas situações como efetivamente de crimes contra a Fazenda, contra o Erário e
crimes da Justiça Comum.
A Sr" Emilia Fernandes (Bioco!PDT - RS) Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Ouço
com prazer a Senadora Emilia Fernandes.
A Sr" Emilia Fernandes (Bioco!PDT - RS) Peço um aparte diante do pronunciamento de V. Ex'
e das demais considerações que foram feitas por outros colegas Senadores, para, em primeiro lugar, la'mentar profundamente que o Partido de V. Ex', com
o potencial que tem, com número expressivo de Parlamentares que possui nesta Casa e na Câmara, à
época da votação da reeleição, não tenha conseguido captar os nossos sentimentos, a nossa preocupação quando alertávamos que o processo da reeleição, dentro do período de mandato, traria conseqüências gravíssimas como a que V. Ex' está denunciando, ao mesmo tempo em que alerta o povo
brasileiro não apenas o do seu Estado, mas o de
todo o País. Deveríamos ter aprofundado a discussão e analisado que a urgência urgentíssima, como
foi encaminhada a questão da reeleição, traria conseqüências dessa natureza. Quero alertar para duas
questões que são fundamentais - entendo - diante
de tudo o que V. Ex' disse e do que já foi aqui amplamente complementado. Em primeiro lugar, chamávamos atenção para a importância da desincompatibilização. Quero dizer, Senador Hugo Napoleão,
que, diante do que foi exposto, teremos de rever talvez, após as eleições, essa lei. Tenho experiência
no Estado do Rio Grande do Sul, onde o atual Governador se licenciou e, portanto, lá a situação estaria talvez dHerente da de outros Estados; dHerente,
inclusive, do Estado V. Ex'. Não chegamos a tanto
como V. Ex.• expôs - é o que os meios de comunicação estão dizendo. No entanto, observamos o uso
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da máquina pública, o uso do poder económico em
tomo de um candidato que continua sendo Governador, que está licenciado, mas que preparou previamente apenas a máquina administrativa, deixando
alguém administrando em seu lugar, inclusive impedindo uma possível candidatura do aluai Vice-Governador, hoje exercendo o cargo de Governador. Portanto, a pura e simples desincompatibilização -esse
é o testemunho que quero dar a V. Ex' - não é suficiente. Temos de trabalhar com algo mais. Se alguém pretende ser candidato à reeleição, que passe
o mandato a outrem, porque os problemas são muito
semelhantes. Quero manHestar o meu repúdio à forma agressiva - vamos discutir esta questão oportunamente - discriminatória e desrespeitosa relativa
ao processo eleitoral, como está sendo veiculada
pelos meios de comunicação. Acredito que há também outros termqs que a mídia não tem mostrado,
porque esse Governador, por incompetência, não
consegue sequer pagar em dia os salários. E o mínimo que se espera é a manutenção da dignidade do
salário para o professor, para o funcionário público.
Quanto ao fato de S. Ex' comparar os atrasos do pagamento dos salários com a menstruação, ofende e
agride as mulheres do País e tenho certeza que seu
Estado lhe dará a resposta que merece. Falar em
'gordinhas' também é desrespeitoso. Independentemente de posição ideológica, queremos dizer que não é dessa forma que se afirma a democracia. Cumprimento-o porque, r.1Uito embora esteja
manHestando oposição ao Governo de seu Estado,
V. Ex' está contribuindo com o processo eleitoral do
País inteiro ao fazer esse alerta. Em todo o Pais estão ocorrendo coisas terríveis, como por exemplo o
cerceamento de espaços de setores da Imprensa
que favorecem determinados nomes. Eu queria tecer
essa consideração, e em nome das mulheres do
Brasil pedir ao Governador do Piauí que retire as expressões relativas às mulheres, pois são extremamente ofensivas. Tenho certeza de que, por isso, ele
perderá muitos votos na próxima eleição. Eram as
considerações que eu gostaria de fazer.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Recolho o oportuno aparte de V. Ex", Senadora Emilia
Fernandes. E devo dizer que tem efetivamente meu
apoio com relação às restrições que faz. Tenho dito
no meu Estado, com relação aos improPérios lança-·
dos pelo Governador, que as expressões usadas
contra a mulher não correspondem àqueles objetivos
de cidadania que todos nós perseguimos. Finalmente, gostaria de dizer que - quanto às observações
feitas ao meu Partido - demos uma prova de con-
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liança aos homens públicos do Brasil quando votamos pela reeleição. A propósito, na minha Bancada
- com desprendimento - três oposicionistas - à época tanto o Ministro Freitas Neto, então Senador da
República, quanto o Senador Lucídio Portella quanto
eu mesmo- confiamos no espírito dos homens públicos brasileiros. Assim, consubstanciamos esse
pensamento em nosso voto. Contudo, se fornecessário, vamos reverificar a legislação.
O Sr. Lucídlo Portella (PPB- PI)- V. Ex" me
pennite um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Ouço
o aparte do nobre Senador Lucídio Portela.
O Sr. Lucídio Portella (PPB .-PI) - Nobre Senador Hugo Napoleão, a bem da verdade, eu fui
contra o projeto, exatamente prevendo todos os fatos que agora ocorrem nos Estados brasileiros onde
os Governadores são candidatos à reeleição.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFLIPI) - V. Ex"
está certo. Mas, referia-me, de maneira global, aos
empréstimos que nós todos votamos, de boa vontade, até mesmo para o Estado do Piauí, fazendo com
que houvesse um gesto elevado, com relação ao
Governador que, lamentavelmente, não o merecia.
A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - V. Ex"
me pennite um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Ouço
o aparte da nobre Senadora Marina Silva.
A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Nobre
Senador, quando começamos a discutir o expediente da reeleição, confesso a V. Ex" que cheguei a ser
simpatiZante da idéia. Eu entendia que não poderíamos privar um homem público de, no desempenho
de suas funções, reapresentar seu nome para avaliação da sociedade. Eu considerava ser um expediente justo, porque a sociedade optaria pela continuidade ou não daquele trabalho. Ao estudar o assunto mais a fundo, com o auxílio do Senador
Eduardo Suplicy, li que Alexis de Tocquiville dizia
que o homem público, quando instituído o expediente da reeleição, na maioria dos casos, não fazia prevalecer o limite de sua ética e o de sua postura; prevalacia, sobretudo, o interesse em viabilizar seu projeto.
De acordo com o autor, portanto, deixa de ser um •
projeto da sociedade para ser um projeto particular.
É claro que, ao estabelecermos a ética como limite,
nós próprios e tantos outros não lançaríamos mão
dos mesmos expedientes para viabílizar um projeto,
fosse ele o mais justo. No entanto, convenci-me de
que a reeleição atrapalha a democracia e a faz em-
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pobrecer. Se este é o cenário para a disputa de Presidente e de Governadores, quando se espera sofisticação ou, pelo menos, um padrão mais elevado, V.
Ex" pode imaginar o que farão os prefeitos que estarão disputando cargos? Lançarão mão de todos os
instrumentos, até os inimagináveis, para viabilizar
seus projetas e os do grupo ao qual pertencem. Por
entendimento de princípio, fui contrária à reeleição.
Acredito que o Congresso Nacional precisa, à luz de
todas as denúncias feitas, inclusive por pessoas que
-conforme disse V. Ex"- deram um crédito ao expediente da reeleição, reavaliar o que aprovamos
aqui.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Com
respeito à opinião de V. Ex", devo dizer que o Partido de V. Ex", o PT, no meu Estado, está se insurgindo e entrou com medida judicial para o efeito e objetivo de coibir o Governador dos abusos de transferir
verbas de combate à seca, por meio de decretos,
para a Secretaria de Comunicação Social e para sua
propaganda.
Não tive conhecimento de nenhum caso semelhante na campanha para Governador, e muito menos para Presidente, que fosse às páginas dos jornais como o publicado no sábado, dia 8 de agosto,
na Folha de S. Paulo, página 7, com a manchete
•Justiça veta verba para propaganda no Piauí". Diz a
matéria:
"O Juiz da 21 Vara dos Feitos de Fazenda Pública, José Alves de Paula, concedeu anteontem liminar suspendendo a transferência de R$4milhões de duas Secretarias
Estaduais para gastos com propaganda.
A decisão judicial toma sem efeito dois
decretos do Governador Francisco de Assis
Moraes Souza, o Mão Santa (PMDB), que
transferiam recursos de duas Secretarias
que desenvolvem ações de combate à seca
à Secom (Secretaria de Comunicação).·

É lamentável
Sr. Presidente, vou encerrar dizendo dos cercos com que a Polícia do meu Estado por quem tenho muito apreço e que gosta muito de mim , por ordens superiores, tem tentado impedir a minha passagem nas praças públicas, prendendo os motoristas do caminhão-palanque, afastando o carrro e fazendo cordões de isolamento para que eu não passe. Mas, Sr. Presidente, eu já declarei que, se quiserem, podem me prender, mas ninguém, no meu Estado, vai poder dizer que eu não terei o direito de me
manHestar. O Governador ou o Secretário podem
mandar a Polícia, mas saibam que eu continuarei na
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minha jornada, na minha caminhada, levantando a
minha voz todas as vezes em que isso se fizer necessário, pelo bem da democracia no nosso Estado
e no nosso País.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Srs. Senadores, a Mesa, nos termos do parágrafo
único do art. 2" do Regimento Interno e de acordo
com as Lideranças, tomou a deliberação de só realizar sessões quando, por convocação das Lideranças ou da Mesa, se houver necessidade, até o pleito
de 04 de outubro. Toda vez que for necessário, o
Senado dará demonstrações como a de hoje, com
7 4 Senadores presentes - o Senador José Samey
também esteve aqui mas não registrou o comparecimento. Estaremos prontos para atender a qualquer
momento. O Senado será convocado, caso necessário. Não sendo necessário, entretanto, as sessões
evidentemente só se realizarão após o pleito de 04
de outubro, levando-se em conta a situação peculiar
deste ano eleitoral.
Acredito que o Plenário, conforme o que as Lideranças trataram com a Mesa, está de pleno acordo.
Se o Plenário estiver de acordo com a decisão
da Mesa tomada com as Lideranças, queira conservar-se como se encontra. (Pausa.)
Aprovada a decisão.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Não
haverá sessão nos dias 1° e 2 de setembro?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não; agora só haverá sessão - salvo necessidade,
que será qualquer dia- a partir de 4 de outubro.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner por cessão do Senador Bernardo Cabral.
Peço a V. Ex" que reduza o seu tempo, se puder, porque, na realidade, na prática da Casa, com
que não estou de acordo mas cumpro, estava inscrita
Senadora Emilia Fernandes antes. Mas corno V. Ex"
perguntou, V. Ex" tem a palavra levando em consideração esse fato.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC) Eu posso, se for o caso. aguardar, se a Senadora
Emilia Fernandes quiser fazer uso da palavra.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PDT - RS) (Gesto de consentimento)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Nessa troca de gentilezas, V. Ex" fiCa com a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Prometo restringir-me ao necessário, Sr. Presidente. Ao mesmo tempo, agradeço a deferência do
Senador Bernardo Cabral. Serei breve.
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Se existe uma preocupação universal típica
dos novos tempos que afeta indiferentemente todos
os países de quaisquer dos mundos, essa preocupação é o desemprego. Não se trata de um medo abstraio, mas de uma ameaça concreta aos cidadãos
contemporãneos da globalização e da tecnologia.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT)
revelou que mais de um bilhão de trabalhadores, de
uma população economicamente ativa calculada em
2,5 bilhões, encontram-se desempregados. Em alguns países europeus, como a Espanha, o desemprego já vai além dos 20%. Entre as nações americanas, na Argentina, esse índice supera os 18%.
Embora não compartilhe de muitos benefícios
da modernidade, o Brasil também é atingido por
suas contradições. Nossa população desempregada
deve estar em tomo de dez milhões de indivíduos, o
que representa quase toda a população do Chile ou
três vezes a do Uruguai.
A economia cresce de modo e intensidade desiguais nos diversos países. mas cresce. O sentido
perverso desse crescimento, contudo, é o que conta,
pois não é acompanhado pela elevação quantitativa
e qualitativa do emprego. Esse rumo é perigoso,
pois, além da degradação contínua e crescente da
vida das populações, deteriora-se o poder aquisitivo
e compromete-se, ainda mais, as economias nacionais.
Homens e mulheres exibem uma preocupação
cada vez maior com o seu futuro, e os jovens mostram sua frustração e raiva em um comportamento
cada vez mais rebelde. Os talentos, a energia e a
engenhosidade de centenas de milhões de seres humanos são colocados na ociosidade pelas forças gêmeas da globalização e da automação. É o chamado
desemprego estrutural. Nesse tipo de desemprego,
produzido pela combinação de novas tecnologias
com a redução de custos dentro das empresas para
tomá-las mais competitivas, os postos de trabalho
fechados não são reabertos.
O lbope divulgou, recentemente, os resultados
de uma pesquisa de opinião sobre o estado de espírito dos brasileiros em relação ao Plano Real e ao futuro do Pafs. Com pequenas diferenças, esse último
levantamento só veio confirmar um aparente paradoxo que duas outras pesquisas encomendadas pela
CNI ao mesmo Instituto, em agosto e novembro de
1996, já haviam apontado: a maioria esmagadora
dos brasileiros considera que sua vida melhorou
substancialmente após o Plano Real, mas, ao mesmo tempo, encara o desemprego corno a maior
ameaça que enfrenta e o obstáculo mais importante
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para a continuidade do programa de estabilização
econõmica.
Possivelmente, só o tema da violência é capaz
de despertar preocupação idêntica na sociedade
brasileira. O desemprego e a violência são duas das
mais novas que causam especial preocupação. O
crime e a tatta de trabalho batem recordes. Essa angustiante crise não foi produzida apenas pela política
econõmica do Governo Federal, a qual, no entanto,
ajudou a detoná-la; é a confluência de grandes problemas no desenvolvimento econômico e social do
Pais.
O modelo de crescimento brasileiro entre os
anoS 50 e 70 teve, por um lado, grande sucesso em
termos quantitativos; por outro, provocou o inchaço
das cidades, ao mesmo tempo em que concentrou
os benefícios econômicos em uma parcela da população. As imensas periferias miseráveis, formadas
pelos excluídos do chamado milagre econômico, são
fruto dessa estratégia de desenvolvimento.
A seguir, a. crise inflacionária dos anos 80 tez
minguar as expectativas de melhoria salarial para os
menos ou nada favorecidos pelo milagre e afetou até
os remediados pelos anos de bonança - o salário
,real cai desde a década de 80. Produzi~H>e uma geração de brasileiros sem perspectiva de casa, escola
e trabalho decentes, mas vivendo nas cidades e informados, principalmente pela televisão, das possibilidades de conforto que dfficilmente alcançariam.
Sabemos, Sr"s e Srs. Senadores, que o Governo Fernando Henrique Cardoso herdou esses fardos, que se agravaram, ainda mais, diante dos efeitos das políticas macroeconômicas e das exigências
globais de competição sobre o mercado de trabalho.
Consideramos, entretanto, qu~ á fatta de prioridade
para políticas sociais ativou de vez o vírus do mal-estar social. A doença se abateu sobre um organismo fragilizado por décadas de indfferença pela sorte
dos desvalidos.
Desta vez, as ãlfteuldades econômicas encontnuam um ambiente ainda mais degradado. Nos
bairros pobres, jovens, embora não só eles, sem
preparo escolar, têm cada vez menos chances de
encontrar trabalho. A perspectiva de ascensão social
é quase nula, e a violência se tomou rotineira e banal - como mostra a multiplicação de chacinas. Os
índices de roubos e furtos crescem no descompasso
do desemprego. E, nesse ambiente de desespero ou
mesmo de cinismo, o tráftCO e o consumo de drogas
- seja álcool ou crack - disseminaraiTl-59.
O desemprego cresce na média do Pais, sendo, porém, mais veloz nas camadas jovens, devido,
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entre outros fatores, à reestruturação do trabalho
que passa a exigir mão-de-obra mais qualüicada.
Além do desemprego e da baixa escolaridade,
há uma série de outros fatores que contribuem para
a maior incidência de violência na sociedade. A
equação desemprego + baixa escolaridade = violência é verdadeira. Mas o problema é que, além disso,
não há políticas públicas, não há espaço, não há lazer, não há nada para os jovens que encontram dfficuldades no mercado de trabalho e facilidades no
mercado da transgressão.
O índice de desemprego entre jovens de 15 a
17 anos, na Grande São Paulo, chegou em 50%;
mais de duas vezes o percentual de dez anos atrás.
O resuttado é um batalhão de desempregados jovens, de até 24 anos, que chegam, hoje, a 800 mil
pessoas, convertendo-se em um dos principais fatores de aumento da criminalidade. Esse contingente
de jovens sem ocupação representa metade dos desempregados da região metropolitana de São Paulo,
estimados em 1,6 milhão.
As estatfsticas indicam que o jovem desempregado e com baixa escolaridade compõe o perfil básico do delinqüente. Mais de dois terços das pessoas
com menos de 21 anos presas nem sequer passaram da 41 série do 12 grau. De um total de 4.245 jovens pesquisados pelo Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, 53"/o não trabalhavam
quando foram presos e 44% estavam no mercado
de trabalho informal - aquele que oferece salários e
condições de trabalho mutto piores do que aqueles
proporcionados pelos próprios trafteantes.
Em resumo, Sr. Presidente e nobres colegas, a
falta de informação, de instrução, de condições de
subsistência das famílias, aliada à fatta de acesso à
escola, à formação profissional, ao lazer, à vida cultural, são fatores condicionantes da exclusão social,
da frustração e da violência. A presença do crime organizado, das redes de traficantes e exploradores
sexuais, de receptadores, de distribuidores de drogas, com a conivência de parte até da polícia e de
membros da eltte política e econômica também propicia condições para a prática da própria violência. A
chamada "pane" do Estado na sua capacidade de
reprimir o crime organizado e de se fazer presente
na solução cotidiana dos conflttos e na garantia efetiva dos direttos do cidadão conduz a que as dispu1as
não sejam negociadas e, mediadas pela lei e pela tolerância.
Como se vê, Sr"s e Srs. Senadores, existem
ou1ras causas condicionantes no binômio desemprego versus criminalidade que nada têm a ver com a
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globalização, a tecnologia e as chamadas questões
estruturais. São questões conjunturais, oriundas da
incapacidade de o Governo solucionar os problemas
sociais.
Em 1983, o País vivia uma recessão grave, o
desemprego estava em alta e, coincidentemente, a
seca também castigava o Nordeste. Protestos sociais nas cidades degeneraram em quebra-quebras.
Uma parte da indignação da sociedade foi politicamente canalizada pelo movimento das Diretas Já.
Agora, o País vive um clima de apatia, de desmobilização. Os sinais de tensão, hoje, manffestam-se no
incremento da criminalidade. São sinais não de convulsão social, mas da deterioração aguda da qualidade de vida no País; sintomas de uma crise que se
manifesta, por ora, de modo apenas irracional, desesperado e violento.
Não quero parecer um 'profeta do Apocalipse'.
Contudo, não posso omitir-me diante das evidências
de que estamos numa situação limite no que se refere ao desemprego e à delinqüência e de que são necessárias iniciatívas urgentes e eficazes para a solução do problema que atinge, de uma forma ou de
outra, a todos os brasileiros.
Serei breve, conforme invocação do nosso Pre' sidente -lembro, neste momento, a benevolência do
Senador Bernardo Cabral, que me cedeu espaço
para falar -. para que possamos ouvir a eminente
Senadora Emilia Fernandes, do Rio Grande do Sul.
Apenas gostaria de dizer aos Colegas, a fim de que
fique consignado nos Anais desta Casa, que as
preocupações que carrego em relação a isso, na
verdade, campeiam por todo o País, porque o aumento do desemprego, sem dúvida, traz violência,
principalmente na faixa etária entre 17 e 24 anos; as
estatísticas demonstram isso. O que foi levantado no
Estado de São Paulo vale para o País inteiro.
O que isso quer dizer? Que muitos deles não
têm acesso às escolas para dar continuidade ao estudo. Há estatísticas que demonstram que 50% dos
jovens nessa idade não encontram vaga para estudar, nem local de trabalho. Trata-se de um problema
sério que nos preocupa; precisamos buscar caminhos para solucioná-lo. Penso que é nosso dever,
em conjunto com o Governo e a sociedade organizada, buscar alternativas.
Sempre tenho pregado a interiorização do desenvolvimento do País, a fim de que haja melhores
condições de saúde, educação, trabalho e lazer nas
comunidades menores. Segundo levantamentos, o
custo social nas pequenas comunidades seria um terço menor do que o previsto nas grandes metrópoles.
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Trata-se, desse modo, Sr. Presidente, nobres
Colegas, de uma questão profunda. Precisamos envidar todos os esforços para irmos ao encontro desses milhões e milhões de irmãos brasileiros que possuem essas necessidades.
São essas as minhas considerações, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldanar, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, t•
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de
volta à tribuna nesta semana de esforço concentrado
do Congresso Nacional, gostaria de registrar o que
temos visto mais de perto, durante a caminhada que
temos feito pelo Estado do Rio Grande do Sul, especialmente pelo seu interior, em contato constante
com produtores, trabalhadores, empresários, mulheres, jovens, professores, pessoas de todos os níveis
sociais da sociedade gaúcha.
A situação que temos encontrado no Estado do
Rio Grande do Sul é profundamente preocupante. É
uma situação de grande dificuldade, que atinge especialmente a produção agropecuária, com reflexos
diretos na agroindústria, no comércio e na arrecadação dos Municípios e, de forma dramática, no desemprego de um número cada vez maior de pessoas que clamam por apoio, solidariedade e, sobretudo, respeito à sua história e capacidade.
Diante desse quadro de extrema gravidade, no
entanto, deparamo - nos com a proposta apresentada pelo Governo Federal na quinta - feira passada,
dia 6 de agosto, com o pretexto de combater o desemprego. Acredito que hoje este é o pior dos males
que atingem a sociedade brasileira. Ele exige de
toda a classe política, principalmente de nossos governantes, medidas urgentes.
O Governo apresentou uma proposta que, em
nossa avaliação, não gera novos postos de trabalho,
como denunciam trabalhadores e empresários,
transformando - se em mais um engodo, desta vez
mais grave, porque às vésperas das eleições.
No Rio Grande do Sul, durante o Plano Real portanto, nos últimos três anos -,verificou- se, somente no setor do arroz, uma redução média de 200
mil hectares na produção, significando uma perda de
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1O mil empregos diretos e 30 mil indiretos, que se
somam aos cerca de 700 mil desempregados em
todo o Estado, dos quais 250 mil estão na região
metropolitana de Porto Alegre.
Além disso, em conseqüência da atual politica
econômica, o interior do Rio Grande do Sul é a terceira região do País com o maior número de redução de postos de trabalho no setor agrícola; enquanto, por outro lado, verifica - se o crescimento da informalidade no setor industrial, que já atinge mais de
100 mil trabalhadores sem carteira assinada, ou
seja, sem direitos sociais e trabalhistas e sem a contribuição devida aos cofres públicos.
· Ao mesmo tempo, também no Rio Grande do
Sul, selares históricos enfrentam enormes dificuldades diante da irresponsável política de abertura da
economia, como é o caso do setor coureiro - calçadista, que tem suas fábricas fechadas no Vale dos
Sinos e em outras regiões do Estado do Rio Grande
do Sul, desempregando milhares de trabalhadores.
Frente a essa situação que tem dimensão nacional, queremos fazer uma análise dessa medida
provisória da jornada especial de trabalho, que, para
nós, é mas uma iniciativa, no campo das conseqüências da atual política econômica, sem qualquer eleito
prático para a criação de novos postos de trabalho, a
exemplo do que já ocorre com o Contrato Temporário de Trabalho, aplicado a apenas três mil trabalhadores em todo o País.
Além disso, a Medida Provisória n• 1.709/98
fere o Art. 7° da Constituição Federal, que exige a
participação dos sindicatos em qualquer decisão que
envolve alteração de jornada ou de salários, expressando mais uma vez o descaso do Governo Fernando
Henrique Cardoso para. com a Constituição Federal.
Diante da flagrante inconstitucionalidade e da
crítica inclusive de advogados e sindicalistas em
todo o País, o Governo já admite recuar, segundo informações divulgadas pela Imprensa, enviando um
novo texto, desta vez considerando o direito constitucional da participação das entidades sindicais nas
negociações.
Ainda sem apresentar soluções concretas para
a geração de emprego, o Governo tenta aproveitarse do drama dos trabalhadores para atacar os direitos trabalhistas e a organização sindical, por meio da
'demissão temporária', da redução do FGTS de 8%
para 2% ao mês, do fim do poder normativo da Justiça do Trabalho, da eliminação da unicidade sindical
e do fim da contribuição sindical.
Não é de hoje que o Governo, com a equivocada anuência ou mesmo parceria ativa de determina-

dos setores sindicais e políticos, tenta desmontar bs
instrumentos de organização dos trabalhadores, sem
os quais passam a ser reféns indefesos da aluai política de submissão ao capital internacional e aos
banqueiros.
O pacote anunciado, na nossa avaliação, serve
apenas para tentar criar a idéia de que alguma coisa
está sendo feita, o que pode servir ao interesse eleitoral do Governo neste momento, ou de seus aliados
nos Estados brasileiros, mas que, de fato, diante dos
números alarmantes, é uma agressão aos milhões
de chefes de família, homens e mulheres, que perdem os seus empregos diariamente.
A verdade dos fatos e que precisa ser dita de
forma bem clara é que a atual política econômica
tem sido incapaz de gerar postos de trabalho em
quantidades suficientes para atender a entrada
anual dos jovens no mercado de trabalho, é responsável pelo desemprego recorde na História do Brasil
e, ainda, promove a eliminação dos empregos assalariados com carteira assinada.
Vejamos o que diz a respeito o economista da
Unicamp Márcio Porchman no documento 'O movimento de desestruturação do mercado de trabalho
brasileiro nos anos 90', uma análise regional, publicado em abril deste ano.
Diz ele:
•Além do crescimento da taxa nacional
de desemprego nos anos 90, observa - se
também que, segundo as informações produzidas pela Fibge/Pnad, todas as regiões
geográficas brasileiras apresentam taxas de
desemprego que são, no mínimo, o dobro
das apuradas no final dos anos 80. Em virtude disso, não há consistência nos argumentos que procuram negar o fenômeno do desemprego no Brasil."
E diz mais:

·o

aumento do desemprego decorre,
como não poderia deixar de ser, do crescimento superior da População Economicamente Ativa à geração de postos de trabalho
em todo o País. Entre 1989 e 1996, por
exemplo, a expansão das ocupações no
Brasil foi de 11 ,4%, enquanto a PEA total
aumentou 16,5%, influenciando diretamente
o desemprego·em 179,1%."
Em outras palavras - conclui o economista da
Unicamp Márcio Porchman:
"Destaca - se que nos anos 90 foram
abertos anualmente 951 ,4 mil postos de tra-
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balho. Essa quantidade foi insuficiente para
atender o ingresso de 1.417,1 pessoas ativas a cada ano, gerando, por éonseqüência,
o aumento do desemprego, em média, de
465,7 mil pessoas ao longo da década de
90. O número de postos de trabalho abertos
representou apenas 67,1% da massa de trabalhadores que procuraram empregos.'
Atacar, responsabilizar e, por fim, jogar sobre
os ombros dos trabalhadores a conta do pseudocombate ao desemprego é uma atitude de extrema
covardia, que ilude, adia soluções e aprofunda o sofrimento de milhões de brasileiros, e que deve, por
isso, receber o repúdio da sociedade brasileira, especialmente nas urnas, em 4 de outubro.
Sr"s e Srs. Senadores, este quadro não deixa
dúvidas de que é preciso enfrentar o problema do
desemprego com objetividade, compromisso e transparência, a partir de uma avaliação profunda da
aluai politica econõmica, que privilegia grandes empresas, especialmente as estrangeiras, e abandona
à própria sorte vastos setores produtivos nacionais,
principalmente a agropecuária e a pequena e média
empresas.
~
É preciso adotar uma nova política econõmica,
·com efetiva redução das taxas de juro, definição clara de políticas industrial e agrícola, fortalecimento da
agropecuária, investimentos em obras públicas, políticas eficientes de geração do primeiro emprego e de
renda mínima, quaiHicação da mão - de - obra e
apoio às instituições de ciência e pesquisa.
Fazemos essa avaliação porque é dessa forma
que vamos garantir empregos, e não fragilizando as
relações de trabalho, fragilizando nossas organizações sindicais. Os trabalhadores, particularmente os
do Rio Grande do Sul, onde a agropecuária é o sustentáculo do desenvolvimento do Estado, não podem
continuar recebendo esse tratamento, pois este seter produtivo pode, em poucos meses, ativar a economia do Estado, do País inteiro, fazendo circular os
recursos financeiros necessários ao desenvolvimento do comércio, das agroindústrias e da geração de
empregos em vários setores da economia brasileira.
Consideramos que o atual Governo Federal já
deu provas suficientes de que seu compromisso é
com a especulação financeira e não com a produção. Portanto, é uma ilusão esperar que ele tenha
sensibilidade e propostas concretas para enfrentar e
resolver o drama dos brasileiros que perdem até
mesmo o direito de trabalhar. O que esperar de um
Governo que, diante da existência de mais de 5 milhões de desempregados, apresenta à sociedade a
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proposta de criação de empregos com jornada de
uma hora por dia e salário mensal de R$16,00?
Na condição de Senadora da República e
como candidata ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tenho a obrigação de contrapor- me, denunciar e reafirmar o compromisso com a mudança dos
rumos dessa política de exclusão das pessoas- seja das
decisões, do processo produtivo, do mercado de trabalho e, por fim, da sociedade. Essa política exclui
as pessoas de todos esses espaços de decisão.
O povo brasileiro está sendo chamado a refletir
sobre qual o caminho deseja para o Brasil e, com
certeza, vai buscar construir, conjuntamente com
seus representantes, um novo projeto de desenvolvimento que promova o crescimento com geração de
empregos, sensibilidade, compromisso com distribuição de renda e com justiça social.
Medidas paliativas, programas, projetes e destinação de recursos que foram negados durante todos esses quatro anos, agora, às vésperas da eleição, aparecem.
Entretanto, queremos crer que, cada vez mais,
o povo, no momento de decidir o processo democrático da eleição, terá consciência da responsabilidade
e da necessidade de se buscar urgentemente mudar
a direção dessa política de desemprego, que exclui
pessoas, empobrece, quebra os nossos setores produtivos e deixa a nossa agropecuária à mercê de
uma concorrência desleal, inclusive, que se está travando com outros países.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos que a proposta dHerente para o Brasil é com
Lula e Brizola, os nossos candidatos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Concedo a palavra ao Senador José Saad pelo tempo regimental.
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos vivendo momentos dHíceis e problemáticos de uma campanha eleitoral em que está
em jogo o futuro de tantas lideranças necessitadas
de votos para permanecer no cenário político. Quase
toda a atenção dos candidatos a Presidente da República, Governador, Senador e Deputado se volta
para a questão· eleitoral, pela qual se interessam
também outros escalões d!JS vários órgãos, sabendo
que desses resultados dependem o seu emprego e
a sua sobrevivência no futuro.
Mesmo assim, o País não pára, e, à medida
que vamos caminhando em busca do voto e dos interesses eleitorais. vamos sentindo os protestos e
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ouvindo as reivindicações sobre os problemas que
afetam a vida de cada um, dos produtores rurais,
dos empresários, dos trabalhadores, dos desempregados e de todos os outros segmentos da sociedade.
Com o intuito de fonanciar o desenvolvimento
de três importantes regiões do País Nordeste, Norte
e Centro - Oeste , a Constituição de 1988 criou os
chamados fundos regionais e determinou que lhes
fossem destinados 3% dos impostos arrecadados
pela União sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. É o que
está inscrito no art. 159, inciso I, alínea •c•, da Lei
Maior.
· Embora não o diga explicitaf!lente a Constituição e nem caberia dizê - lo , reza o bom senso que
os empréstimos concedidos com recursos desses
fundos devam ser realizados em condições especiais. E nem poderia ser dHerente, pois, se aos recursos emprestados com o objetivo de deslanchar o
desenvolvimento das regiões que não têm a mesma
força económica .das regiões mais desenvolvidas, forem aplicados os mesmos encargos de, por exemplo, um empréstimo do BNDES a uma grande indústria de São Paulo, então o dispositivo constitucional
, que criou esses fundos não estaria sendo honrado
em sua finalidade, aquela finalidade imaginada pelos
constituintes de 1988, a de enfrentar o problema das
desigualdades regionais.
É o que tem acontecido com os recursos do
Fundo Constitucional do Centro- Oeste- FCO. Tal
Fundo, administrado pelo Banco do Brasil em razão
da inexistência de um banco de desenvolvimento do
Centro - Oeste, empresta seus recursos a projetas
económicos na Região, de acorc,!o com as seguintes
condições: Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP mais 6% ao ano. Sobre esses encargos, incidem alguns rebates, a depender do tipo de projeto e da
área em que se situa, mas as condições básicas são
essas: T JLP mais 6% ao ano.
Não resta dúvida: são condições signHicativamente mais favoráveis que aquelas encontradas no
mercado financeiro. E nem poderia ser dHerente,
dada a finalidade do FCO. Apesar de que- digo isso
entre parêntese - considerando os juros absurdamente attos cobrados no Brasil digo isso entre parênteses , essa não seja lá urna grande vantagem.
Mesmo assim, essas condições de financiamento
assemelham - se bastante àquelas oferecidas pelo
BNDES a grandes empresários paulistas, conforme
o exemplo que dei anteriormente. Aliás, foi o próprio
BNDES quem inventou a T JLP, justamente para servir de taxa de juros cobrada em seus empréstimos.
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Para um grande industrial do Sudeste, TJLP
mais 6% ao ano pode ser urna excelente taxa de
empréstimo. Mas para o produtor rural de Goiás, do
Centro - Oeste, que lida com a grande distância dos
grandes centros consumidores e dos portos, com
estradas inexistentes ou em péssimo estado de conservação, com condições de assistência técnica deficiente, entre outros fatores negativos, certamente
não é e jamais o será.
É de se notar que a incidência das despesas
do Fundo não podem e não devem ser consideradas
como taxa de juros, mas despesas acumuladas,
uma vez que se trata de recursos oriundos do Governo Federal. Ao contrário de financiamentos normais, nesse caso, deveria incidir somente uma taxa
mínima, que não onere o produtor no momento sem
nenhuma rentabilidade e totalmente impossibilitado
de arcar com qualquer despesa que se acumule sobre o capital aplicado. Essa situação está levando,
na realidade, à quase total inadimplência do grande
ao pequeno produtor rural.
Consideramos necessário a tomada de providências no sentido de uma completa reformulação
nas operações até agora feitas pelo Fundo, nas despesas acumuladas, com um novo parcelamento, e
que as atividades do FCO, daqui para a frente, sejam sintonizadas com as reais necessidades dos
que a ele recorrem.
Menciono os produtores rurais do Centro Oeste e, em particular, os do meu Estado, Goiás,
cuja situação conheço de perto devido às minhas
andanças pelo interior dessa imensa região. Nunca
neguei meu apoio, minha preocupação e meu carinho àqueles que diutumamente me procuram em
meu gabinete, em minha casa ou me telefonam.
O quadro que extraio desse cantata com os
produtores rurais de meu Estado que têm empréstimos contratados com recursos do FCO, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é de desalento, desespero e quebradeira. A maioria deles, para quitar
seus débitos, teria que vender os bens adquiridos
com recursos do próprio Fundo e se desfazer de
suas economias, suas máquinas compradas com
outros recursos, implementas agrícolas e até mesmo
de suas pequenas áreas de terra para saldar suas
dívidas.
No Banco do Brasil, que é o agente dos empréstimos, não encontram qualquer boa vontade e
sensibilidade para com sua situação de inadimplentes.
A continuar assim, o Fundo Constitucional do
Centro- Oeste estará dando com os burros n'água,
pois não estará cumprindo a finalidade para a qual foi
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criado. Pelo cortrário, está ajude.ndo a Região Centro- Oeste a mctnter f, agravar o atraso no campo.
Meu objetivo, ao asscmar hoje à tribur:a, portanto, é de fazer um r rime• r-~ apelo ao Com:elllO Deliberativo do Fu11do ConstiTucional do Centro - Oeste, para que re1eja 8S condições de financiamento
aos produtores mais do Centro --Oeste. Tais condições devem se1 mais favoráveis do que o são hoie.
muito mais. O campo do Centro - Oeste tern de '-"dar para a frente e não para trás. O segundo 8pelo
que faço é para o Banco do Brasil e a cúpula qovernamental raspo 1sáve1 pela política agrícola do País.
no sentido de que tenham mais sensibilidade com a
situação difícil c os inadimplentes, renegociando com
os produtores as parcelas atrasadas das dívidas em
condições melhores, em c:ondições suportável~. em
condições nas quais eles possam cumprir ~om seus
compromissos.
O clamor geral contra tal estado de coisas ié
chegou ao Conselho Deliberativo do FCO, que promete tomar m•!didas para reduzir os valores das
pnestações e mudar substancialmente as normas
que regem ess 3 Fundo - o rebate que ocorria apenas sobre o V3.1or da prestação do financiamento
ocorrerá sobre o total do saldo devedor e as d1vidas
vencidas serão reduzidas de 15% a 20%.
Mas isso ainda 9 muito pouco para quem esperava resultados positivos ao seu empreendimento E'
à produção em geral.
Os índices de inadimplêncía, que os números
frios dos órgãos responsáveis dizem chegar a 15%,
são muito mais do que o dobro na conversa do dia a
dia com os pro·jutores, que consideram desmanteladas as suas estruturas de produção e o seu incentivo para novas llmpreijadas.
Durante todo esse tempo existiam técnicos, especialistas, dir.tores e organizações responsáveis
por essa área. Por que, então, essas providências,
procurando equacionar o problema, só agora teriam
sido anunciadas, quando deveriam ter sido adotadas
em tempo útil, há muito tempo, na hora certa? Nós,
na realidade, llstamos acostumados a tomar providências ou a tHntar tomar quando a casa já está ar-rombada e des-truíde, deixando de defender no tempo certo os intHesse s das áreas em demanda.
Certo de encontrar boa vontade e compreensão tanto no Conselho Deliberativo quanto no Banco
do Brasil e de 11ais autoridades competentes, termino este meu ~ ronunciamento esperando que os recursos do FCO sejam bem empregados, o que significa dizer que :;ejam. efetivamente, um meio de promoção de des· !nvol-w irrento da '1eg:ão Centro~ Oes-
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te e aa superação do fosso econômico existente ent.re e.s regiões brasileiras.

O Sr. Levy !'ias (PPB- MS)·.'. '=.:-:ª c_rm aparte;

Pen11~e-

me

O SR. JOS~ SI\AO (PMDB - GO) - Concedo
"' e.p?_rte a V. E~
O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Eu estava ouvmdo o pronunciamento de V. Ex" ainda no meu gaoinete e. dada a importância do assunto que comenta. aeseio infon11ar à Casa, a V. Ex", ao Sr. Presidente. que este é um tema que vem deixando extre'"ament~ aflitos <cdos os empresários, pequenos e
•ned1os Arnpresár~os do Pe.is, das regiões Norte,
i~ordeste ~ Centro ~ Oeste: a situação de todos os
!•md~s constitucionais, não e.penas o FCO. Esse
t<>m8 i~ mereceu de todos nós Senadores dessas regiões, como V. Exª tem conhecimento, um trabalho
exaustivo junto ao Ministério do Planejamento. Porque até as instituições de crédito, que são as repassadoras desse financiamento. eram favoráveis a que
se modrticassem os critérios para aplicação dos recursos dos fundos. Mas nós tínhamos, no Ministério
do Planejamento, o Exmº Sr. Ministro Antônio Kandir, que era completamente insensível ao problema.
!::stivemos com S. Ex' algumas vezes, sendo que
uma dela chegamos a desistir de levar o assunto
adiante, tal era a insensibilidade que encontrávamos
iá. Mas os Senadores dessas regiões insistiram nessa tecia. f~o dia em que viajávamos coni o Presidente Fernando Henrique Carnoso, no avião presidencial, para inaugurar a ponte que liga São Paulo a
Mato Grosso do Sul, na cidade de Apanecida do Taboado - estava junto o Senador Ramez Tebet- na
cabine presidencial, aboroei esse assunto de forma
muito objetiva e clara com o Presidente, dizendo que
havia necessidade de uma ação do Governo com nelação a isso. Porque quando se pen11ijiu que os produtores rurais renegociassem as suas dívidas acima
do limije de R$200 mil - que toram securitizados foi deixado de lado o recurso dos fundos constitucionais. Nós observamos -e eu disse isso ao Pnesidente Fernando Henrique Cardoso - que, quando aqueies pequenos produtores pegaram recursos para fazer um aviário ou qualquer outro projeto pequeno,
isso foi muito importante para o País, especialmente
para ajudar a amenizar o maior pro!Jiema que o Brasil vive hoje, que é o desemprego. A medida que esses recursos dos fundos chegam aos pequenos e
médios produtores rurais, imediatamente são gerados empregos fundamentais para a manutenção da
vida de famílias e famílias no campo. Esses fundos
foram criados na Constijuinte, em 1988, com que finalidade? A criação dos fundos teve a finalidade
mais do que clara de amenizar o desequilíbrio entre
~s reg1ões brasileiras - especialmente das Regiões
'lorte. Nordeste e Centro - Oeste - para que o Pais
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ti\l!lSse ~;r. deserwr>!v:mento de forma mais global e
fosse mais humana a distribuição de rendas. No entanto, no dia em que o Ministro Pedro Malan esteve
no Senado sendo argüido, perguntei a S. Ex' sobre
a sttuação do FCO, diretamente. Questionei o Ministro Malan se era do conhecimento de S. Ex' que
existia um recurso deposttado no Banco do Brasil
superior a U$300 milhões - que era o saldo do FCO
- , e que não havia tomador para aquele recurso,
porque ninguém se sentia seguro de tomar um dinheiro com custos tão altos. Ao que o Ministro Pedro
Malan respondeu: "Retomo amanhã para o senhor
sobre o assunto•. Bem, todos os Senadores dessas
regiões têm trabalhado nesse sentido. E hoje podemos. trazer a notícia da nossa satisfação em saber
que dentro das próximas horas o Presidente Fernando Henrique Cardoso editará medida provisória resolvendo o problema de uma vez por todas. Pode
até não ser a solução que os produtores almejavam,
mas um grande passo está sendo dado. Tal medida
provisória, cuja cópia encontra - se em minhas
mãos, estabelece a correção dessas dívidas desde
quando foram constttuídas, de julho de 1994 para
cá. Ou seja, tais ·dívidas serão agora recalculadas. E
no anexo da medida provisória do Presidente Fernando Henrique Cardoso estipulam - se as condições em que serão recalculadas a fim de que atinjam
patamares possíveis de serem pagos com o trabalho
e com o suor do produtor. Não há sentido o produtor
tomar dinheiro em banco e ter que vender sua propriedade, seu trator ou seus animais para pagar a dívida. O que isso nos indica? Que estaremos caminhando para trás. O importante é que os recursos tenham a finalidade de alavancar o desenvolvimento
daquelas que são as criaturas mais importantes de
qualquer nação: as pessoas que trabalham, produzem e geram empregos. Cumprimento V. Ex' pelo
pronunciamento e dele participo com mutta alegria.
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO) - Fico
muito agradecido e feliz com o aparte de V. Ex' e
com as notícias que nos traz. Mas há momentos
em que não dá para entender o que ocorre no
Pafs. Quando estivemos com o Presidente em
Acreúna, eu havia lido neste plenário uma série de
reivindicações fettas pelas cooperativas, pelos sindicatos e por todos os produtores da Região Centro - Oeste. Pouco depois, voltamos com o Presidente, quando Sua Excelência inaugurou a colheita do algodão, e lá o prefeito repetiu as reivindicações, ao que o Presidente garantiu que providências seriam tomadas.
Para minha surpresa, recebo agora, das
mesmas 22 organizações do Centro - Oeste, um
clamor geral dizendo que nada foi cumprido e
que as coisas ainda mais se agravaram, porque
a seca queimou a segunda parte da colheita do
algodão.

-··----------

Acredito no Presidente. Acreditei nas suas promessas e acho que a intenção de Sua Excelência
não era essa. Não sabemos onde está o gargalo da
ordem do Presidente; não sabemos se é o segundo
ou o terceiro escalão ou os órgãos técnicos que lhes
dão cumprimento.
Chegou hoje ao meu gabinete outro abaixo assinado, outro importante documento sobre o processo do lette, a dramática situação dos produtores
de lette, que estão praticamente falidos, ·sofrendo inclusive com a concorrência do leite que está vindo
do exterior.
De modo que ficamos um pouco confusos, porque não acredtto que a Presidência da República
não esteja realmente interessada. Ela se compromete e, quando chegam na base, as coisas não acontecem como estavam programadas.
V. Ex', que tem muito mais experiência, muito
mais capacidade e muito mais compreensão do que
eu, deve entender melhor. Confesso que me sinto
confuso com toda essa situação.
Sinto - me muito honrado com as palavras de
V. Ex' e sou -lhe mutto grato.
Mutto obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Saad, o
Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Marina Silva.

º

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO D!ITRA (BiocotPT- SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr" Presidente, Senadora Marina Silva, S,.s
e Srs. Senadores, na semana passada o Governo
Federal divulgou, com toda pompa e circunstáncia, o
que foi denominado "pacote contra o desemprego•.
Naturalmente, o objetivo único desse pacote foi criar
uma cortina de fumaça, porque, na mesma ocasião,
nosso candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentaria o seu programa relativo ao emprego.
Por enquanto, o pacote do Governo Federal
contra o desemprego resume - se a uma medida
provisória.
Foi anunciada uma coletânea de medidas provisórias, projetas de lei e propostas de emenda à
Constituição que, na maioria, não têm absolutamente nada a ver com geração de empregos.
Vou tecer alguns rápidos comentários sobre
essas medidas, mas antes gostaria de dizer que os
pontos anunciados têm nossa concordância.
O que nos surpreende é que alguns deles já
são objeto de projetos de lei ou de propostas de
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emendas à Constituição que estão tramitando nesta
Casa. O pacote trata de questões que não têm nada
a ver com a geração de emprego, repito. Por exempio, está tramitando no Senado Federal um projeto
de lei sobre Imposto Sindical, o qual veio da Câmara
dos Deputados e foi relatado pela Senadora Marina
Silva, que ora ocupa a Presidência. O projeto trata
da extinção paulatina do Imposto Sindical em três
anos, se não me engano. A Senadora Marina Silva
apresentou parecer propondo a extinção imediata,
mas a Comissão de Assuntos Sociais o rejeitou,
acompanhando os votos dos Senadores da base govemista. Lembro - me de que à época alertei - os
para o fato de que estavam votando contra naquela
ocasião, mas, em breve, quando o Governo mandasse um projeto nesse sentido, iriam votar a favor.
Por tratar - se de projeto relatado pela Senadora
Marina Silva votaram contra. Depois, quando vier o
projeto do Governo, votarão a favor.
Outro exemplo é o fim da unicidade. Apresentei
uma proposta de emenda à Constituição que acaba
com a unicidade sindical, mas ela está em tramitação na CCJ desde t 996. Nesse caso, inclusive, há
divergência no Bloco de Oposição porque temos po§ição diferente da do PDT. O nosso Partido desde a
elaboração da Constituição vem discutindo o fim da
unicidade sindical obrigatória, porque dispomos de
elementos que mostram que, na verdade, a dita unicidade sindical existente no Brasil contribui apenas
para a pulverização dos sindicatos. Na Alemanha,
onde não é obrigatória a unicidade sindical obrigatória, existem apenas 18 sindicatos nacionais; no Brasi!, onde há unicidade sindical, existem 20 mil sindi·
catas. Nosso sistema de sindicatos por categorias,
muitas vezes, possibilita o !racionamento das unidades sindicais.
VoHo a dizer que esses são os dois pontos
apresentados como medidas para criar empregos,
mas nada têm a ver com a ·geração de emprego.
Nessa classificação também podem ser consideradas algumas medidas que visam tirar da CLT alguns
aspectos que ficaram defasados com a Constituição
de 1988. Havia, particularmente, dispositivos que
permitiam ao Ministério do Trabalho interferir na eleição dos sindicatos, definir a constituição da chapa e
outras coisas. Esses artigos da CLT já não estavam
vigendo, mas foram incluídos no pacote contra o de-·
semprego.
Agora será introduzido o instituto de advertência às empresas. Atualmente quando um fiscal do
trabalho constata que os direitos trabalhistas estão
sendo desrespeitados, a empresa é multada. Com a
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proposta, essa multa será trocada por uma advertência. Gostaria de saber qual o componente que poderá advir da advertência e influirá na geração de empregos. Muito pelo contrário, penso que esse novo
dispositivo incentivará as empresas a desrespeitarem ainda mais os direitos dos trabalhadores.
Vamos analisar outros pontos que eles asseguram que vão gerar emprego. Um, parece - me, vem
por projeto de lei. Trata - se da instituição da demissão voluntária. Realmente me surpreendo com a capacidade criativa de nossos tecnocratas.
Em vez de se preocupar com as pessoas que
estão desempregadas - sabemos que não há uma
política objetivando proporcionar emprego a essas
pessoas - , 0 Governo se preocupa em facilitar a
demissão daqueles que estão empregados. Vem
ainda com a balela de que a demissão é temporária,
de que durante esse período o trabalhador receberá
0 seguro desemprego e poderá reciclar seus conhecimentos.
Para um trabalhador que esteja trabalhando, a
possibilidade de ficar desempregado temporariamente é pior que a demissão definitiva, porque neste
caso, ele, pelo menos, recebe o Fundo de Garantia
e fica com a Carteira de Trabalho liberada para assumir outro emprego, se encontrar. Segundo a proposta do Governo, o empregado não receberá salário, e sim o seguro desemprego, o qual receberia, da
mesma forma, se tivesse sido demitido. Não receberá o FGTS nem a multa dos 40% sobre o valor deste
em decorrência da demissão.
Na realidade, 0 único efeito prático que produzirá essa medida contra 0 desemprego serão os dados estatísticos: "Fulano de Tal não está desempregado; ele está temporariamente demitido. Como seu
vínculo empregatício foi mantido, estatisticamente,
ele não será computado para efeito de desemprego.
Naturalmente, esse é um aspecto criativo dessa
nova proposta porque vai reduzir não o desemprego
real, mas os índices de desemprego que aparecerão
nas estatísticas do Governo.
Seria melhor adotar a sugestão de um leitor, se
não me engano, da Folha de S.Paulo. O Governo
criou 0 contrato temporário de trabalho e, agora,
quer discutir a demissão temporária. O leitor sugere
que se faça a vida temporária, isto é, toda vez que
houver um problema na economia, congelam- se o
trabalhador e os seus familiares, que ficarão congelados até que os nossos economistas, tecnocratas e
políticos encontrem solução para o problema. Es~a
sugestão está de acordo com o espírito dessa proposta do Governo.

- - - - - - -------------··---· .. ---
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Até agora, de concreto, há a Medida Provisória
n• 1. 709, que cria o chamado trabalho em regime de
tempo parcial. O Governo não quer optar por fórmulas simples que obtiveram sucesso em outros paises, como a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Para 0 Governo, a taxa de juros que
é a segunda maior do mundo e que está provocando
a quebradeira de pequenas, médias e microempresas, responsáveis pela geração de mais de 60% do
emprego no Brasil, não é assunto a ser abordado. O
Governo não se preocupa com a abertura dos portos
às nações amigas sem qualquer controle, como está
acontecendo, com a subst~uição de postos de trabalho .no Brasil por outros na Argentina, nos Estados
Unidos ou em outros países. Com esses aspectos 0
Governo não se preocupa; mas vem com a proposta
de jornada parcial de trabalho, a qual até teria uma
certa justificativa em regimes de crise de emprego,
se utilizada exclusivamente em alguns setores particulares da economia ou da sociedade, com 0 intuito
de, por exemplo, possibilitar 0 primeiro emprego ao
jovem ou ao trabalhador de terceira idade.
No entanto, implantar, de forma generalizada
no País, esse regime de jornada parcial fará com
que as empresas tendam a subst~uir os empregados
mais "caros' pelos mais 'baratos", até porque se
sabe mu~o bem que as empresas dispõem de artifícios de coerção sobre os trabalhadores, fazendo
com que tenham oficialmente uma jornada de cinco
horas diárias, embora na prática trabalhem o~o horas por dia, e recebendo um salário menor.
De outra parte, à medida que o poder aquisitivo
do trabalhador diminui, são afetadas também a produção, a venda e o consumo de produtos, em particular os tradicionalmente consumidos pela massa
trabalhadora, provocando efe~os recessivos sobre a
economia e continuando a aprofundar 0 processo de
dificuldade de geração de emprego no nosso País,
com o que se acaba caindo em um círculo vicioso.
Ora, por que o Presidente, que gosta tanto de
imitar os socialismos europeus, não adota uma proposta semelhante à introduzida na França pelo Primeiro - Ministro Lionel Jospin, que introduziu estfmulos fiscais e previdenciários para empregadores
que reduzissem a jornada de trabalho sem redução
de salários e, em contrapartida, gerassem novos
empregos? Poderia ter fe~o isso, mas também optou
por não fazê - lo. Além disso, agora, o Governo acena com a modHicação da Medida Provisória, estabelecendo que os sindicatos passariam a intermediar 0
processo de negociação. Realmente, 0 conceito de
livre negociação que o Governo tem é mu~o estranho. Quando é para possibilitar a negociação que
visa à flexibilização de direitos, os sindicatos são livres para estabelecer esse processo de negociação;
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porém, quando é para o processo de negociação garantir conquistas, está proibida a participação dessas
entidades, como, por exemplo, na Medida Provisória
n• 1.620, já na sua 381 reedição, que dispõe sobre
as medidas complementares ao Plano Real - a
chamada MP da desindexação. Essa Medida Provi-
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de cláusulas de reajustes ou cerração salarial autornática vinculada a índices de preços . Isto quer dizer
que, quando há a possibilidade de os sindicatos nagociarem livremente com seus patrões conquistas
ou garantias do poder aquis~ivo, eles estão proibidos, porque isso afetaria o Plano Real. Entretanto,
rep~o. quando se discute flexibilização ou diminuição
de direitos, o Governo acena como a 'grande vaniagem' de a MP agora condicionar a implantação da
jornada parcial de trabalho à exclusiva concordãncia
dos sindicatos.
Na verdade, vimos que esse pacote, como tantas outras medidas provisórias lançadas, não passa
de uma jogada de marketing pré - eleitoral, porque,
de concreto, não tem qualquer eficácia no combate
ao desemprego. O certo é que só geraremos emprego a partir do momento em que se retome o crescimente da economia, se reduza a taxa de juros e as
prioridades sejam invertidas. O Governo, até agora,
tem os bancos como prioridade absoluta. Ao tempo
do Proer, o Executivo dizia que aquele dinheiro não
era público, mas do fundo compulsório dos bancos e
que, portanto, a eles pertencia. Assim, não existiria
influência sobre o déficit público, sobre a geração de
emprego e a economia.
A revista lstoÉ, em reportagem recente, noticia
que 0 calote do Proer é de R$1 o bilhões, e, até ago-

ra. o Governo não deu resposta convincente a isso.
Pelo contrário, vetou o artigo, aprovado por consense na LDO, onde se estabeleceu que o Executivo
prestaria contas ao Congresso Nacional desse dinheiro. Assim, vetaram um artigo aprovado por acordo de Uderanças no Congresso Nacional, numa demonstração de que, com relação ao Proer, o Governo continua não querendo prestar contas desses recursos para o Poder Legislativo, talvez porque tenha
medo de que, realmente, a partir do momento em
que tivermos acesso às tabelas, aos números reais
desse chamado Proer em que 0 Governo insistia
em dizer que não havia sido empregado dinheiro público , comprovemos q~e. na verdade, todas as afirmações do Governo são uma balela.
O fato é que as medidas adotadas pelo Governo não terão efe~o positivo sobre as taxas de emprego; continuam a adotar medidas paliativas. Lembrames aqui o caso do chamado contrato temporário
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de trabalho, em que o Governo fez um enorme escarcéu para conseguir aprovação no Senado e na
Câmara dos Deputados, dizendo que iria gerar milhares de empregos e que seria uma grande solução. Agora, os próprios dados do Ministério do Trabalho comprovam exatamente aquilo que dizíamos
quando encaminhamos contra o contrato temporário
de trabalho: em cinco meses de vigência do contrato
temporário de trabalho, foram criados, em todo o
Brasil, 2900 empregos, ou seja, uma média de pouco mais de 500 empregos por mês em todo o Brasil.
Este, o resuttado do famoso contrato temporário de
trabalho.
Na verdade, o Governo continua tomando medidas que colocam sobre as costas do trabalhador o
ônus de pagar a conta da recessão, de ter que continuar aceitando a diminuição de seus direitos, a redução de salários e medidas que venham a atacar os
seus direitos de cidadania, duramente conquistados
ao longo dos anos. Daqui a pouco o Governo ainda
vai querer que seja cantada pelos trabalhadores
aquela música de Chico Buarque:
"Por esse pão pra comer,
por esse chão pra dormir,
a certidão pra nascer,
a concessão pra sorrir,
por me deixar respirar,
por me deixar existir,
Deus lhe pague."
Como Chico Buarque continua com a sua crítica social, o Presidente da República não gosta mais
de Chico, que já o apoiou em outras campanhas
pelo menos gosta de Caetano e de Gil, ainda está
com um bom gosto musical. O que temo é que, se o
gosto musical do Presidente continuar seguindo a
mesma evolução da sua postura política, daqui a
dois meses, Sua Excelência estará gostando mesmo
é de Dom e Ravel , cantando "Este é um País que
vai para a frente".
Muito obri_gado.
A SSA,. PRESIDENTE (Marina Silva) - ConcllSio a palavra ao ilustre Senador Carlos Patrocínio.
.
O SR. CARLOS PATROC(NIO (PFL - TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - S~. Presidente, S~s e Srs. Senadores, em
razão do recesso do Congresso Nacional, durante o
mês de julho, e da atuação política nos Estados,
muitos dos prezados colegas se encontram apenas
parcialmente informados quanto à posição do Brasil
na 12' Conferência Mundial sobre AIOS, realizada
em Genebra. Por esse motivo, trago a este Plenário
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algumas conclusões tiradas naquele encontro, bem
como ponderações que considero pertinentes.
Enquanto o clima dominante na 11 1 Conferência, realizada há dois anos, no Canadá, era de euforia, a realidade em Genebra se pautou pela cautela
demonstrada pela maioria dos 12 mil cientistas presentes, dos quais 500 eram brasileiros, convidados.
A mudança de atitude dos pesquisadores se
deve ao fato de que a capacidade de mutação do vírus HIV venceu o coquetel de I>Zr, 3TC e inibidores
da protease. Esperava - se que a terapia combinada
levasse à cura da AIOS. Constatou - se, no entanto,
que, embora funcione para a maioria dos soropositivos, em alguns já não faz mais o efeito desejado.
Outras fontes de preocupação dos participantes são principalmente a certeza de que 90% dos
portadores do vi rus estão no Terceiro Mundo, o alastramento da epjdemia, que atualmente atinge 30,6
milhões de pessoas, e que apenas 5% dos seropositivos do mundo têm acesso aos medicamentos.
Apesar da maior cautela, cinco novos medicamentos foram anunciados em Genebra: o efavirens,
o adepofuvir, a hidroxiuréia (hidréia), o abacavir e o
aprenavir. São drogas novas que aparecem para o
combate a esse mal do século. Espera - se que as
novas combinações permitam reduzir a mortalidade
de imediato, de 30% a 40%, e que, em 1999, a taxa
de mortalidade fique em tomo de 50% a 60% menor.
Duas dessas drogas serão lançadas em breve
nos Estados Unidos, devendo estar disponíveis no
Brasil até o final desse ano. São inibidores da transcriptase reversa, isto é, têm a função de impedir a
proiWeração do vírus dentro das células infectadas.
Foi também apresentada no 12' Congresso a
primeira tentativa de se usar uma terapia genética
no tratamento de pacientes contaminados pelo HIV.
A primeira fase do estudo, com gêmeos, nos Estados Unidos, demonstrou boa tolerãncia ao tratamento, cujo objetivo é adicionar um gene para produzir
substâncias químicas próprias do organismo, alterando geneticamente uma célula e provocando melhor funcionamento do sistema imunológico dos pacientes.
Paralelamente a esses sucessos na luta contra
a AIOS, muitos foram os motivos de preocupação.
Um deles foi a identWicação de um novo tipo de HIV
transmissível e resistente às drogas mais potentes.
Segundo os pesquisadores, a infecção pela cepa
forte do vírus pode ser impossível de tratar.
Uma das constatações foi a de que, na maioria
dos doentes, criam- se depósitos de vírus latentes
desde o começo da infecção. Logo, se o paciente in-
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terrompe o tratamento o:.! não o segue da maneira

prescrita, os linfócitos T- 4, que são :;é;ul<>s da datesa infestadas pelo vírus em esiado latente, passam a ser fontes potenciais do retomo da infecção.
Esses reservatórios de HIV representam, portanto,
um grande obstáculo ao controle e à eventual erradicação do vírus.
Segundo o cientista lrvin Chem, ele e sua equipe da Faculdade de Medicina da Universidade da
Calffómia descobriram que uma proteína de partículas do HIV latente também mata as células do sistema imunológico. Essa descoberta esclarece por que,
mesmo com o coquetel de drogas, os pacientes custam tanto a se recuperar. Anteriormente, os cientistas partiam do princípio de que o f:!IV latente era inofensivo, "mas esses vírus, encontrados não no sangue, mas nas glândulas linfáticas, estão longe disso", afirmou Chen.
A conseqüência é que o coquetel de drogas interrompe o processo desordenado de reprodução,
mas não mata definitivamente o vírus.
Além disso, Sr"s e Srs. Senadores, os efeitos
colaterais do tratamento da AIOS, alguns ainda desconhecidos, também causam preocupações aos médicos e aos pacientes. Dentre eles, estão sendo objetos de estudos as altas taxas de colesterol, as mudanças metabólicas que aumentam os riscos de diabetes e a lipodistrofia - uma redistribuição de gorduras que acarreta emagrecimento do rosto, braços
e pernas e acúmulo na barriga, pescoço e costas.
Tais efeitos colateráis assustam os infectados,
sendo uma das causas de abandono das prescriçõ·
es médicas em todo o mundo, assim como também
em nosso País.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, conforme os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, existem 126.821 casos de AIOS notfficados no
Brasil, embora se estime que existam 600 mil pessoas contaminadas com o vírus HIV e evidentemente não notificadas, ou que ainda não apresentam o
sintoma da doença. Desde 1960 mais de 66 mil brasileiros morreram em conseqüência do ataque desse
vírus. Entretanto, como desde 1994 o número de casos novos se estabilizou em 17 mil por ano, o documento AIOS ln Brazil, divulgado em Genebra pelo
Ministério da Saúde, calcula que a soma dos portadores do HIV que não manifestaram ainda a doença
esteja abaixo, hoje, de 300 mil. Dados daquele relatório confirmam o avanço da epidemia entre jovens,
mulheres, heterossexuais e pobres, grupos menos
suscetíveis às campanhas de prevenção.
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No quadro munaial, o 6rasil :;e situa entre os
quatro países com maior número de doentes, em poSiçãO interior apenas aos Estados Unidos, Quênia e
França.
Quero iambém ressaltar que o Brasil exportará
seus programas de prevenção de Aids para países
da América Latina e da África. Em troca, receberá
tecnologia e know - how de país1JS como a Espanha e os Estados Unidos.
Portanto, mesmo perante o quadro desolador
da AIOS, pode- se afirmar que a 12" Conferência
Mundial trouxe um saldo posilivo para nosso País, já
que 20 acordos de cooperação foram fechados com
os governos e instituições estrangoiras para o combate à doença. O Canadá, por exemplo, quer conhecer o trabalho brasileiro com os testes de carga virai,
que medem a quantidade de vírus no organismo. Em
!foca, deve repassar tecnologia soo testes de medição do CD4, as células de defesa c o organismo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apesar
das grandes dificuldades, nosso País, embora se situe no limite entre países ricos e pobres, tem um
atendimento a seropositivos con:;iderado um dos
melhores do mundo. Isso é, pelo menos, o que ficou
estabelecido naquela conferência.
O grande obstáculo se situa no controle de epidemia, acarretando o permanente risco de uma pandemia, o que ocorre quando o vírus foge ao-controle
e se generaliza.
E importante, porém, que se esclareça que, no
mundo inteiro, apenas a França, o Brasil e o Canadá
distribuem gratuitamente drogas 1etrovirais. Graças
a elas, não se morre mais de AIOS em 6 meses ou 1
ano, como ocorria há até pouco tempo.
O aspecto mais trágico da e~·idemia no Brasil é
a faixa etária onde a doença mais cresceu, entre
1994 e 1997; entre crianças de ze·o a um ano, ocorreu um aumento de 205%, segundo a ONG "Projeto
Mundial para Órfãos" (Promundo). Esse crescimento
está relacionado com a propagaçiio cada vez maior
da doença entre mulheres em idacle fértil, de 15 a 49
anos, que foi de 202%, representando um quarto do
total de casos registrados em no&.o País.
Já existem mais de um milhão de crianças no
mundo infectadas pelo vírus, aincla no estado fetal.
No Brasil, 3.255 crianças foram contaminadas no
ventre matemo. De 1980 a 199-3, pelo menos 41
crianças brasileiras, menores de ·13 anos, morreram
de AIOS.
Os pesquisadores, no enta,to, admitiram em
Genebra a possibilidade de que as novas drogas reduzam a quase zero (entre 1 e 2%) a possibilidade
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de as mulheres infectadas transm~irem a doença
aos fetos.
Para muitos especialistas, entretanto, a única
forma radical de conter o avanço do HIV será uma
vacina. Até o momento, porém, os estudos têm provado que, com o tempo, o vírus debil~do pode sofrer mutações e provocar o mal que deveria combater. Apesar dos riscos, em março de 1999, um grupo
de 30 brasileiros começará a testar duas novas vacinas contra a AIOS, juntamente com outros 60 latino
- americanos.
Uma dessas vacinas já foi aplicada em 400
americanos e franceses, mas a reação ao medicamento depende evidentemente de fatores como nutrição e genética. A ·outra é semelhante a um medicamento já em teste nos Estados Unidos e na Tailândia.
Nenhuma vacina, contudo, chegará a tempo de
salvar os oito milhões de crianças que perderam
seus pais para a doença ou as mais de um milhão já
infectadas.
Para o matemático Jorge Beloqui, seropositivo,
professor da USP e membro de várias ONGs, cujo
trabalho recebeu aplausos em Genebra, 700 mil
mortes por AIOS poderiam ter sido ev~das, em
1997, em todo o mundo, se US$17 bilhões tivessem
sido gastos com o coquetel de medicamentos. Como
se vê, Sr. Presidente, o tratamento da AIOS é relativamente caro.
O total de custos do tratamento foi calculado
pelo professor, a partir da redução da mortalidade
em São Paulo com o uso do coquetel, que atingiu
30%. O Governo brasileiro despende R$600 milhões/ano com o tratamento de 60 mil pacientes que recebem de duas a três drogas.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apesar
da eficácia do coquetel de medicamentos, diversos
outros problemas se delinearam na 12' Conferência
Mundial da AIOS e precisam ser atacados com urgência. Dentre elas, quero destacar a importância de
um novo tipo de campanha de prevenção, mais di reta e objetiva que as aluais. É indispensável e inadiável educar o portador de HIV, para que siga o tratamento da fonna prescrita, da forma correta. Sem
isso, ele estará desperdiçando o tratamento e fortalecendo a resistência do vírus.
É preciso, também, manter a população informada, por meio de rádio e TV, de forma simples e
clara, quanto aos riscos que todos correm, para que
não venhamos a assistir a eclosão dé uma pandamia tão ou mais letal que uma guerra nuclear.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, a Sra. Marina Silva, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Eduardo Outra.

A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC) Sr. Presidente, peço a palavra, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) V. Ex" tem a palavra por o~o minutos.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Para
uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadoras, hoje se
realizou, na Comissão de Assuntos Sociais, uma
reunião com o Movimento Articulado de Mulheres da
Amazônia, que se const~uiu em um grande sucesso,
com a participação de várias entidades de apoio, objetivando a realização do Encontro das Mulheres da
Amazônia, que ocorrerá de 13 a 17 de dezembro do
corrente ano. Nessa reunião, foi apresentado um
manifesto do movimento, o qual eu gostaria que fizesse parte do meu pronunciamento na integra.
Apenas vou me reportar a alguns pontos que
considero fundamentais referentes a essa articulação.
Quero dizer que foi importante a reunião que tivemos no Congresso Nacional, com a participação
das entidades de apoio, bem como de senhoras parlamentares. Tanto eu, cerno a Deputada Socorro
Gomes, as Senadoras. Bened~ da Silva e Emilia
Fernandes tivemos a oportunidade de nos colocar à
inteira disposição desse movimento, no sentido de
fazer com que o encontro que teremos em dezembro possa ser edificante para a luta das mulheres da
Amazônia.
Em primeiro lugar, o movimento deverá ter
como objetivo ser um marco na luta das mulheres da
Amazônia, que até agora terh acontecido de forma
fragmentada, pulverizada por várias entidades e até
mesmo por ações insmucionais de governo. Outro
objetivo é a articulação dessas ações no sentido de
criarmos uma plataforma que possa oferecer, tanto
ao Governo Federal como aos governos locais, uma
série de propostas a serem implementadas no sentido de diminuir o índice de miséria, de anaHabetismo
e de desassistência em termos de saúde da mulher,
que atinge de forma mu~o perversa as mulheres da
floresta.
Um outro aspecto que considero importante é
que, em se tratando de um movimento de articulação, e inclusive tendo como objetivo, além das mulheres da Amazônia brasileira, as mulheres dos ou-
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tros países irmãos que também têm a Amazônia,
como o Peru, a Bolívia, o Equador e demais países,
é fundamental que essa plataforma busque um eixo
central para dar uma coerência interna ao movimento. Uma série de ações vêm acontecendo no âmbito
desses países, mas têm- se constituído em ações
pontuais e pulverizadas. É fundamental que, a partir
dessa articulação, a partir de um eixo central, com
as políticas públicas de combate à discriminação da
mulher, que visam colocar as mulheres da Amazônia
em um outro patamar das suas condições sociais,
cuHurais e econômicas, possa ocorrer uma ação
mais global, que necessariamente está vinculada a
um ·ousado programa de educação, de atendimento
à saúde e de geração de emprego e renda. Também
passa por uma articulação para formação das idéias,
para o combate à discriminação contra a mulher,
principalmente nas regiões Norte e Nordeste do nosso País.
A partir desse primeiro encontro que teremos
em dezembro, espero que possamos ter um cronograma de avaliação dos avanços em termos de luta
das mulheres da Amazônia no decorrer de dois ou
três anos. Dessa forma, poderemos avaliar os governos, os prefeitos e até mesmo as ações das entidades que aluam no campo do apoio à luta das mulheres. Neste período de eleições, é fundamental que o
movimento apresente aos diversos candidatos a governador dos nove estados da Amazônia as nossas
propostas com relação aos interesses e à luta das
mulheres da Amazônia Na maior parte dos programas de governo, a questão da mulher não está sendo tratada com a devida ênfase. Não queremos ser
um rosto pálido, mas um rosto vivo, como é viva
nossa alma, como é viva nossa esperança e nosso
desejo de construir uma cuHura de iguais.
É preciso dizer que o primeiro dia de realização
deste encontro acontecerá nove dias após a data
que marca os dez anos do assassinato do companheiro Chico Mendes. Como nove é um número simbólico - em nove meses se gesta uma criança - ,
espero que a realização deste encontro, nove dias
após o décimo aniversário da morte de Chico Mendes, possa ser o início da gestação de um movimento que dê a homens e mulheres a possibilidade de
viverem com dignidade na Amazônia brasileira, na
Amazônia peruana, na Amazônia boliviana, enfim,
em todas as Amazônias que temos. Graças a Deus,
o mundo tem muito interesse por nossos ecossistemas e recursos naturais. Que passe a interessar se, também, por nossos recursos humanos e possamos estar inseridas como mulheres, como mães,
como trabalhadoras das mais dHerentes categorias e

etnias.
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A Amazônia é plural, é di\;ersHicada; também é
diversHicada a nossa cuHura, também são diversificados os nossos sonhos e as nossas esperanças.
O Sr. Eduardo Suplic:y (Bioco/PT- SP) - V. Ex'
me concede um aparte, Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC)
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) Nobre Senadora, cumprimento - a pelo pronuncia·
mento que faz sobre as diversas formas de superar
a pobreza e também de garantir à mulher brasileira,
à mulher acreana, condições mais dignas de vida.
Na tradição de luta de Chico Mendes, convido-a, Senadora Marina Silva, bem como todos os Srs. Senadores, para o encerramento da Conferência Internacional sobre as Experiências de Renda Mínima, que
se dará em instantes, no plenário do Senado Federal, onde adentrarão muitos dos participantes da
Conferência. Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC) Agradeço -lhe o aparte e o convite e parabenizo V. Ex'
pelo trabalho que vem realizando para que o Brasil
ofereça aos milhares, aos milhões de excluídos um
programa de renda mínima que poderá colocá-los
num outro patamar, resgatando - lhes as possibilidades de sobrevivência.
Com certeza, um programa como esse, implementado da forma como V. Ex' o vem apresentando,
ajudaria sobremaneira as mulheres da Amazônia, diminuiria as desigualdades sociais às quais essas
mulheres vêm sendo submetidas no decorrer de
anos e, por que não dizer, mesmo de séculos.
Solicito, Sr. Presidente, que o manHesto apresentado pelo MAMA, faça parte, na íntegra, do meu
pronunciamento. Parabenizo, mais uma vez, as organizadoras do evento, na pessoa de Concita Maia,
que tem sido um baluarte de toda essa luta, juntamente com as entidades que a apóiam, particularmente o CEFEME.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. MARINA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO
IIANIFESTO

MOVIMENTO ARTICULADO DE MULHERES DA AMAZONIA
-MAMAFinnada na MÃE TERRA. pedindo protaçio a Daus e luz à
F - . o Movimento Articulado de Mulhenls da Amaz<lnla- MAMA van, através desle encontro solene, ae fazer vlsl·
vel e buscar comprCHIIISSO efetiw das partamentllr8s brasileiras.
Em nossa trajeléria de luta, ao particlpannos de ao ""'"b os
Rainha da

naciCH1als e intBmaàonals onde

são- tamas especfllcos
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às questões femininas e feministas, constatamos que o toco das
preocupações do movimento de mulheres tem sido a realidade
das mulheres dos grandes centros urbanos. Sem dúvida que o
movimento de mulheres a nivel nacional e intemadonal tem crescido e se afinnado através de inúmeras conquistas e enfrentamenta de novos desafios. Entretanto há uma lacuna a ser preenchida num espaço a ser repensado. Ao mesmo tempo, ao lidar-

mos no cotidiano com grupos organizados de mulheres da floresta sentimo-nos cobradas na tarefa de contextualizar e visibilizar a
realtdade, luta e sonhos das mulheres que habitam essa imensa
Amazónia. É nesse contexto que surge o Mama.
Em seu mais recente grande ato, o movimento mundial de
mulheres realizou um Encontro em Beiilng, a 'IV Conferência
Mundial sobre a Mulhar', que definiu uma platafonna de ol:ljetivos
a sarem atingidos pelo movimento. Na plataforma astão contemplados os direitos humanos, o direito à educação, à satlde, os
mecanismos institucionais de implementação de políticas de gênero, a prevenção e combate à violência e à pobreza, o acesso
ao poder, e. por fim, o espaço politico da comunicação para defesa da igualdade entre os gêneros.
Estes obietivos são de suma importância para as mulheres
de todo o plan- Eventos como a IV Conferência Mundial têm
assagurado espaços para a população feminina se reunir e definir
em conjunto os planos e politicas para melhor - r as suas
necessidades. O McMmento Micu~ de Mulheres da Amazónia
- MAMA pretende abrir um espaço parecido para as mulheres da
floresta AmazOnica, mulharas que têm passado desparçebldas
historicamente.
A Amazônia é uma região que se encontra no olhar do
mundo para fins de oonsarveção ambiental, extração madeireira e
IJlineira e desenvolvimento econômico. A vista de florestas verdes
,e de rios sinuosos que correm serpenteando a mata. passa a
imagem de um ambiente despovoado, assim facilitando a implantação de projetes inapropriados que não sa preocupam oom saus
efeitos nas populações tradicionais.
Porém, as florestas amazOnicas são povoadas por Vllrias
etnias, oom imensa e rica divanlidade cultural, que praticam dife.
rentes atividades produtivas. No alo de refletir sobre os povos da
floresta ou 'populações tradicionais', o comum é pensar em lndias, seringueiros, colonos, ribeirinhos, pescadoras, etc. Dífiálmente se pensa, no primeiro momento,·na pluralidade da AmazO..
nia onde astão inseridas as mulheres
desses mesmas categorias. Esta faha de olhar de gênero é devido em parte
ao fato das mulha<as da floresta não _...,...., na grande
maioria das imagens promovidas na mídia, e na sistematização
dias informações hislérias geradas palas lnstitui9õeS acadêmicas e
de pasquisa. Por parts dos gcMII110S dos pafsas AnttmlnlalO, faltam dados estatfslicos que visibillzem a p8l1icipação das mulheres
nos diversos sell:lrao da~ E, nos dados que .-n, falia
um 'olhar de gênero'. Assin, há, alé o~.
desafio de se oonhacar e reccx.:.ca. a hlst6r1a de Olga~. lutas e
expressões cullurais de nillaras e mBhares de , . . . _ que vi-.mas da lorasla erntiZ&1Ica.
As lndias, negras e demais etrias que 1nlbalham de forma
organizada na
consti1uem as categorias de 8ldratoras, coletoras, seringueiras, q - r a s de coco, agricultoras, pesesdores, artasãs, partsinls, rezadeiras, cutandeiras, agentas de
saúde e professoras.
Na vivência-.. de um d~ desigual, as
mulheres emazOOidas têm, nas cooldições especfficas de suas vidias, as men:as do Isolamento, de dispa!são e do abandono. No
caso das mulharas da - . à emusão se soma a lm<Wiilesocial, mesmo- o eetafodo modelo produtivo de Anlaz4nia.
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Existem alguns estudos e exemplos que são pontos de
partida para superar as barreiras da violênvcia do isolamento e do

anonimatos a que estão submetidas.
Nos últimos anos, mulhares têm sido eleitas para ocuparem cargos de direções em sindicatos de trabalhadores rurais nos
diversos pontos do pafs. Uma nova geração de mulheres tem se
interessado cada vez mais em associar-se nas mais diversificadas organizações rurais, direcionadas para suas necessidades
especificas. o Mama intenciona, criar oportunidades para que as
mulheres da floresta vivenciem o exercício pleno de sua cidadania. As mulheres amazOnidas estão definindo novos papéis como
ato<es sociais na região. Uma onda de luta e energia que merece
ser fortalecida.
A vida desses mulheres depandem essancialmeÍII8 da fio.
resta portantD suas principais reivindicaQões dizem raspeito à preservação e usufruto dos reanos naturais. Isso nem s&mpnl está
garantido, pois as inlafvenQóes oficiais, """"'iad•s ao abuso de podaras ecouOooicos, na oatpação desse espaço do território nacional, quase sempre impõe outros modelos de uso da terra causando
conli1os violentos, onde os povos da 11oresta é que saem. perdoo ido.
OUtros itens da pauta das reivindicações das mutharas tizem respeito aos seMços de !qlOfla a ,... - - proclutMt, tais oomo: gmantia de armazenamento, escoamento e comen:ialização dos produiDs,
~. satlde, mauíleslações cultLiais e lazer.
A disposição para ver, reconhecer a dimensão á valorizar o
trabalho e a existência da mulher no processo social da Amaz6.
nia não está dada. Portanto, a salde dessa lnvisibo- é um desafio que o Mama coloca na ordem do dia. E assim convida as
partamentaras brasileiras e outros sagmantOS da sociedade civil a
assumirem com força, coragem e garra essa busca legitima dos
direitos humanos dias mulheres da floresta
Isto posto, é necessário e urgenta consolidar a articulação
social, cultural e politica como estratégia para eonquista de espaços, nas discussões do modelo de desenvolvimento de Amaz6.
nia, ou saja, particípar de forma pleno, em condições de Igualdade, na fonnulação de políticas e tomadas de decisões -atolas
a um novo ITIOdek).
Nesse sentido, o MAMA. busca iniBgrar a preservação do meio
arrtiente e a suslal4>tl • !&ip de seu maneio cxxn jusliça a Igualdade
de gênero. Só dessa forma sa pode 'ferrOzar' as,....._ Não
como uma- mal do gêneiO ""'**">, mes oomo tm tMrÇO para
tx1a huum-. E esse é tm momento per1iculamam ~
de promtM!t' as mulheras da lorasla, pois se axnermra os 50 anos
da Declaração Urivelsal dos OireitDs Humanos.
Por fim, gostarfamos de relembrar, nessa dia t2 de agosto
o Dia Nacional de Luta dias Mulleres Contra a Violência no Carnpo e por Reforma Agrária homenageando Margarida. Alves, liderança na luta pelo dlreiiD à terra, assassinada pelo pocler dos latifunclolrios do nordesla brasileiro.
.
E é , _ espfrlto de luta e esperança que desejamos
aqui, hoje, calebrarmos a ampliação de parcerias das Amlpas do
Alamo , _ Congrasao Nacicnal. Porque, nós da fio.
lutando e nos aimentando do Ílesejo que
transforma mulha<as e homens em artesãos de uma ~
onde as diferenças de ser sinónimos de deolgualdades.
de Mulheres de AmazOnla- MameBrasllia, t2 de agosto de 1998.

-.permaneceremos

Movimento-

O SR- PRESIDENTÉ (José Eduardo Outra) Y. Ex" será atendida na forma regimentaL
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo 1• Se·
cretário em exercfcio, Sra Senadora Marina Silva.
É lido o seguinte:
.,_ ., .,
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O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) V.

Ex" será atendida na forma regimental.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 12 Secretário em exercício, Sra. Senadora Marina Silva.

É lido o seguinte:
OFICIO N•16198-LPSDB
Brasília, 8 de junho de 1998
Senhor Presidente,
Em resposta ao seu Ofício n• 88/98 - CN, de 4
de abril de 1998, tenho a satisfação de indicar os
Senadores Lúdio Coelho, Jefferson Péres, Osmar
Dias e Lúcio Alcântara, como titulares, e o Senador
Sérgio Machado, como suplente, para representar o
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú·
blicos e Fiscalização.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Uder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) A Presidência designa os Senadores indicados pela
Liderança do PSDB para integrarem a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do ofício que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Sobre a mesa, ofício que será lido pelo 12 Secretário
em exercfcio, Sra. Senadora Marina Silva.

É lido o seguinte:
01. 59198-LPSDB
. Brasília, 11 agosto de 1998
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, em resposta ao seu oficio OF. "SF/501/98 e, nos termos regimentais, indicar os Senadores Lúcio Alcântara e
Sérgio Machado, como titulares, e Osmar Dias e Jefferson Péres, como suplentes, para representarem o
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na
Comissão Temporária criada pelo Requerimento n•
160 de 1998, destinada a promover estudos tendo e
vista o exame de propostas de Reforma Tributária.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Uder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -A
Presidência designa os Senadores indicados pela Liderança do PSDB para integrarem a Comissão Temporária criada por intermédio do Requerimento nº 160,
de 1998, nos tennos do ofício que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Encerrou-se o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 1997, (nº 2.124,
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de 1996, na Casa de origem), de autoria da Deputada Vanessa Felippe, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público estabelecerem ao consumidor e ao usuário datas opcionais para o vencimento de seus débitos.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Odacir Soares
e Gilberto Miranda enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na forma do disposto no art. 203,
do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, toda cidade tem
sua alma. Alguma coisa que transcende às ed~ica
ções. que passa por sobre as lutas políticas, que
não se confunde com o projeto urbanístico. Refirome àquele ponto no qual as pessoas se encontram,
em que conversas infindáveis tomam mais prazeroso o passar do tempo. Reporto-me ao lugar específico - que só pode ser ele, nenhum outro mais - em
que a vida se redescobre a cada dia, em que encontros e desencontros constróem a magia do viver em
coletividade.
Há, em Florianópolis, algo assim.
Há, em Florianópolis, um lugar muito especial,
definitivamente incorporado à paisagem de seu espaço urbano, à geografia sentimental de seus habitantes. Um espaço centenário onde se vende e se
compra, onde se trabalha e se diverte, mas, acima
de tudo, um local especialíssimo, no qual a cidade
se vê tal como ela é. Ponto de passagem de milhares, todos os dias da semana, a qualquer hora. Ponto de referência de todos, elo que aproxima tanto
que consegue a proeza de fazer iguais os que são
por natureza desiguais.
Falo do Mercado Público de Florianópolis.
O fato de estar completando seu primeiro centenário de efetivo funcionamento, em 1999, não diz
tudo da história do Mercado Público. Suas origens
remontam a muito mais. Já nos finais do século
XVIII, mercadores dividiam a área de praia situada à
frente da atual Praça 15 de Novembro. Documentos
da época atestam que, naquele local, eram comercializados os mais variados gêneros af1rnentfcios. As
vendas se processavam sob precárias condições de
higiene: antes de serem instaladas banraquinhas que, diga-se, não promoveram a melhoria dessas
condições - eram as mercadorias expostas por sobre esteiras, no chão, ou vendidas diretar"lente nas
canoas.
Na primeira metade do século passado, a cidade assistiu ao longo e acalorado debate acerca da
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necessidade de substituição das barraquinhas por um
Mercado Público. Até mesmo um Ato Regencial de
1834, determinando a destruição das barraquinhas,
não logrou êxito. Somente em 1845, quando a cidade
recebia a imperial visita de Dom Pedro 11, as barraquinhas foram transferidas para outro local, exatamente
nas proximidades da Ponte do Vinagre, onde hoje está
o prédio da antiga Capitania dos Portos.
A polêmica não parou por aí. Depois de muita
discussão e de busca de recursos para o financiamento da obra, conseguiu-se inaugurar o primeiro
mercado público da cidade, que, entre 1851 e 1896,
quando foi demolido, funcionou na Praça da Matriz.
No mesmo ano da demolição, lançou-se a pedra fundamental do novo mercado, este cujo centenário estamos começando a celebrar.
São cem anos de construção de uma história
singular, plasmada na perfeita simbiose entre um
prédio e a população a que serve. Hoje, são cerca
de vinte mil pessoas circulando diariamente pelo
Mercado Públicq. Trabalhadores, aposentados, donas-de-casa, estudantes, intelectuais, servidores públicos, políticos, jornalistas, profissionais liberais, enfim gente de todos os matizes que se encontra e se
encanta no velho Mercado. Da mistura heterogênea
\te freqüentadores, congregando nativos e visitantes,
faz-se a homogênea convergência de respeito à alteridade e à dHerença.
O Mercado Público representa para Florianópolis a imagem do tempo, a compreensão de que o
presente é também tributário do passado. O prédio,
os boxes de venda, as passarelas, os freqüentadores, as conversas, integram um conjunto harmonioso, em que pese o aparente caos. Um conjunto que
transborda de vida, pois que sustentado por senti·
mantos, aspirações e emoções.
Algo que, no fundo, nada mais é do que a celebração da vida, com todas suas nuanças.
Na memória de cada habitante de Florianópolis
há um pouco do Mercado Público. Comemorar condignamente seus 100 anos é também uma forma de
dizer que estamos vivos, que temos memória, e isso
nos faz mais humanos. Como diz a canção, a nossa
•arma é o que a memória guarda". Nos dias de hoje,
em que tudo tem seu preço mas nada parece ter valor, uma forma de remar contra a maré da "coisHicação" talvez seja essa que Fiorianópolis faz com que
seu Mercado Público: fazer dele, sempre e sempre,
o espaço pleno da vida e o exercício cotidiano da
fraternidade.
Parabéns e vida longa, Mercado Público!
Muito obrigado.
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O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no início do mês
de julho, tive a oportunidade de receber o Relatório
de Atividades da Fundação Universidade Federal de
Rondônia - UNIR, relativo ao ano de 1997. Foi-me
gentilmente encaminhado pelo Magnifico Senhor
Re~or Osmar Siena. Analisei o relatório com o carinho que a instituição merece, no horizonte que essa
Universidade está vocacionada a alcançar no Estado
de Rondônia e na região amazónica como um todo.
A Universidade Federal de Rondônia é uma
universidade jovem, como jovem também é o Estado
em que se localiza e alua.
Além disso, situa-se em uma região, a Amazônia, que constitui fronteira nova em termos de processo de desenvolvimento e, no campo do desenvolvimento,· materializa um desafio estimulante em face
de suas caracterlsticas especificas.
Pelas florestas que possui, pelos rios que cortam seu território, pelo seu ecossistema único e peculiar em termos de riqueza e de variedade de espécies animais e vegetais, a Amazônia é desafio que requer do Brasil uma gama variada de compromissos.
São compromissos que exigem atenção, cuidados e estudos prolundos para que o desenvolvimento não a descaracteriza simplesmente, mas a encaminhem para solução auto-sustentada do seu crescimento, em beneficio de sua gente e do Brasil. São
compromissos que exigem empenho inclusive porque o mundo desenvolvido olha para a Amazônia
com interesses múttiplos e com desconfiança em relação à capacidade de o Brasil adeguadamente encaminhar o progresso dessa região.
Nesse contexto, insere-se a Universidade Federal de Rondônia, juntamente com as Universida·
des e instituições de ensino superior dos Estados
amazónicos. Cabe a essas instituições um papel de
capital importância, pois é no seu âmbito, por meio
do estudo, da discussão, da análise e da pesquisa,
que são gastadas soluções e encaminhamentos visando ao futuro.
O Relatório da Fundação Universidade Federal
de Rondônia demonstra essa preocupação, traduzi·
da no esforço leito e que faz para propiciar respostas às necessidades locais, especialmente por meio
da qualificação dos recursos humanos jovens, a força motriz de hoje e de amanhã do Estado e da Amazónia. Razão tem, portanto, o Senhor Reitor quando
afirma ser a Universidade "Depositária da esperança
de milhares de estudantes e de pesquisadores, e fiel
ao seu compromisso com a ciência e com o processo de Desenvolvimento Regional, do qual é partícipe
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importante, a UNIR procurou no ano de 1997, manter e ampliar as suas atividades de ensino, pesquisa,
extensão e prestação de serviços".
Entre as atividades do ano, merece destaque a
implantação dos cursos de pós-graduação em nível
de mestrado em psicologia escolar e desenvolvimento humano, bem como em engenharia de produção.
Esses cursos foram "idealizados em convênio com a
Universidade de São Paulo - USP e a Universidade
Federal de Santa Catarina- UFSC, respectivamente". Foi implantado também o curso de informática,
em nível de graduação.
No período em apreço, a Universidade atendeu
a aproximadamente 2.350 estudantes, matriculados
nas vários ramos da atividade nuiiiana e das ciências. Ensinou educação, ministrou a ciência da preservação e da cura da saúde, preparou para bem
tratar e considerar a ecologia, encaminhou para a
utilização da informática. Nos cursos de pós-graduação, atendeu a 251 alunos, descortinando-lhes o
campo da pesq!Jisa e do aprofundamento nas diversas áreas das ciências humanas.
Também digno de encômio o esforço que a
Universidade vem dedicando à capacitação dos trabalhadores em educação e saúde que trabalham especialmente no interior do Estado. Todes sabemos
que esses trabalhadores em exercício no interior,
desprovidos de possibilidades e de estruturas para
aperfeiçoamento, são os mais carentes em matéria
de oportunidades e de meios para o melhoramento
de sua qualificação. A universidade, assim, cumpre
um papel de relevante importãncia para a população. De outra forma, esses cidadãos ficariam impossibilitados de progredir no conhecimento, a população a que servem privada de ensinamentos atualizados e o Estado fadado a arrastar-se no caminho do
desenvolvimento, porque sem educação e sem saúde bem cuidada não há progresso que aconteça e
se sustente.
Todo esse esforço, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, a Universidade Federal de Rondônia o
fez e o vem fazendo apesar das enormes difaculdades com que luta, difiCuldades que vão desde a insuficiência de recursos humanos até à falta sistemática
de meios financeiros para encetar e conduzir a termo numerosas outras ações detectadas como necessárias para a região.
Apresento, portanto, meus cumprimentos à
Universidade Federal de Rondônia, na pessoa do
seu Magnifico Reitor, Osmar Siena, aos seus docentes tanto os da capital quanto os que lecionam no
Campus de Cacoál, de Ji-Paraná, de Rolim de Mou-
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ra, de Vilhena e de Guajará-Mirim, bem como a todos os acadêmicos que freqüentam as salas de aula
dessa benemérita instituição federal em Rondônia..
Era o que tinha a dizer!
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Em 1995, apresentei a Proposta de Emenda à Constituição n• 63,
que aitera os arts. 111, 113, 115 e 116 e revoga o
art. 117 da Constituição Federal, pertinentes à Justiça do Trabalho, com a finalidade de suprimir, por
completo, do texto de nossa Carta Magna, a figura
do Juiz Classista.
Em reunião realizada no dia 22 de outubro passado, a matéria, após cerca de 2 anos de tramitação, foi apreciada pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania desta 'Casa, tendo como relator
o competente Senador Jefferson Péres.
Senhor Presidente, na mencionada reunião, a
maioria dos membros da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania foi contrária à proposta original
de minha autoria, que elimina totalmente a figura do
juiz classista, e votou pela aprovação do Parecer do
nobre Senador Jefferson Péres, que mantém a representação classista nas Juntas de Conciliação e
Julgamento.
Em seguida, com uma dfferença apertada de
apenas um voto, a maioria aprovou a Emenda de n•
3, destacada pelo nobre Senador José Eduardo Outra, tomando honoríficos os cargos de vogais classistas temporários.
Assim, em resumo, por entendimento majoritário dos membros da CCJ, ficou eliminada a representação classista no âmbito do Tribunal Superior do
Trabalho_ TST, e dos Tribunais Regionais do Trabalho _ TRT, mantendo-se a figura do juiz classista
apenas nas Juntas de Conciliação e Julgamento,
sendo que seus cargos passarão a ser honorífiCOs.
Como autor da Proposta de Emenda à Constituição sobre essa matéria que ora vamos votar neste
Plenário, ocupo, na tarde de hoje, esta tribuna, para
tecer alguns comentários sobre as aiterações aprovadas no âmbito da CCJ com relação ao texto de
nossa Lei Maior pertinente à Justiça do Trabalho.
Senhoras e Senhores Senadores, nos debates
travados na Comissão, pareceu-me nltida a tendência favorável à aprovação da proposta original da
PEC n• 63195. A meu ver, essa aprovação só não
ocorreu por razões de ordem meramente formal.
Por essa razão, para completo conhecimento
dos membros desta Casa, gostaria de fazer, neste
momento, algumas breves considerações sobre a
matéria discutida e sobre o texto que emergiu do
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exame da douta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal.
Senhoras e Senhores Senadores, a leitura da
nova redação projetada para o § 1° do art 111 da
Constituição Federal revela que foi resolvido o problema da proporcionalidade da composição do Tribunal Superior do Trabalho.
Na CCJ, chamei a atenção dos ilustres membros da Comissão para a impossibilidade material do
critério oferecido tanto pela PEC, como pelo Substitutivo apresentado pelo Senador Jefferson Péres.
Insisti na necessidade de reformulação dos
quantitativos, sugerindo que esses poderiam seguir
os critérios apresentados, durante o processo de Revisão Constitucional, pelo então Deputado Nelson
Jobim, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Segundo esses critérios, dois terços dos 27
membros do Tribunal Superior do Trabalho seriam
escolhidos dentre juízes da magistratura trabalhista
e o um terço restante, em partes iguais e alternadamente, dentre advogados e membros do Ministério
Público do Trabalho, indicados na forma do art. 94.
As Emendas do Relator acertando estes quantitativos, vieram e resolver a questão, a meu ver, de for~ equilibrada.
•
Quando da discussão da matéria, no que concerne à entrada em vigor da Emenda Constitucional,
defendi que a melhor alternativa é a que prevê o prazo de 3 meses após a data de sua promulgação,
pois entendia serem grandes os inconvenientes tanto da vigência da Emenda a partir da data de sua
promulgação, quanto da .eliminação paulatina dos
juízes classistas.
Hoje, concordo com a temporalidade fixada.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, eu não poderia concluir este breve pronunciamento sem evocar os motivos que me levaram a
apresentar a PEC n• 63195.
Todos nós sabemos que, nos últimos anos, a
figura do juiz classista, em nosso Pais, passou a ser
amplamente questionada. São notórias as acusações de prática de empreguismo e de nepotismo no
processo de indicação e de escolha da reapresentação classista, as constatações da inocuidade e do
anacronismo da situação desses juízes, também as
denúncias do pesadíssimo ónus para os cofres públicos que representa a manutenção dessa categoria, nas diversas instâncias da Justiça do Trabalho.

É tão reconhecidamente pesado esse ónus
que, logo após a aprovação da manutenção dos Juízes Classistas nas Juntas de Conciliação e Julga-
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mento, os membros da CCJ houveram por bem ternar esses cargos honoríficos.
Cabe aqui uma advertência a este Plenário.
Caso passe neste Plenário a transformação
preconizada no substitutivo, para cargo honorífiCO,
não será exagero supor dHiculdade intransponível na
elaboração das listas de preenchimentos destes cargos.
Quem se disporá, por exemplo, a ser o representante dos empregados, com os ónus do cargo,
sem retribuição?
Em 1995, ano em que apresentei a Proposta
de Emenda à Constituição, a manutenção dos juízes
classistas custava aos cofres públicos cerca de duzentos milhões de reais, consumindo mais de 16% de toda a dotação orçamentária da Justiça do Trabalho.
Segundo dados do TST, os juizes classistas
inativos absorvem nada menos do que um terço de
todo o valor pago a todos os inativos da Justiça do
Trabalho, pois, com apenas 5 anos de exercício no
cargo, esses representantes dos empregadores e
dos empregados podiam aposentar-se como servidores públicos, com salário integral, desde que à
época, tenham contribuído para o Previdência Social
durante o tempo necessário para a obténção da aposentadoria.
Em 1994, por exemplo, enquanto o número de
juízes togados aposentados desde a criação da Justiça do Trabalho no Pais, em 1941, era inferior a
500, o número de juízes classistas aposentados ultrapassava a casa dos 1.200, tendo sido registrado
um acréscimo significativo nos últimos anos.
A imprensa tem noticiado, freqüentemente, até
por força da discussão em tomo desta minha proposição, diversos aspectos relativos à extinção do juízes classistas.
A Folha de S.Paulo, de 1• de dezembro, informou sob o titulo Juiz Classistas obtêm cargo com
fraude, que candidatos falsificam documentos com o
fim de "comprovar" que alUam no setor que representam no TRT-sP.
Apresentou ainda, um Raio X dos juízes classistas:
1) O Juiz classista não precisa prestar concurso, nem ter formação jurídica. Eles são indicados
numa lista tríplice pelos sindicatos de trabalhadores
ou empregadores;
2) A função de juiz classista é apenas auxiliar
no julgamento de causas trabalhistas. Mas a decisão
cabe somente ao Juiz concursado.
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3) O juiz classista tem mandato de três anos,
podendo ser reconduzido uma vez ao cargo.
4) No caso de juiz de 11 instância, a nomeação
fica a cargo do presidente do TRT de cada Estado.
Hoje, são gastos 200 milhões de reais, anualmente pelos juízes classistas aos cofres públicos.
4.000 é o total de juízes classistas (tttulares e
suplentes) no Brasil
2.197 é o total de juízes classistas titulares no
Brasil
298 só no Estado de São Paulo
R$5.000 é o salário médio no Brasil
R$3.500 é o salário do juiz classista de 1° instânCia em SP
R$6.500 é o salário do juiz classista no TRT
emSP.
Estes dados esclarecem o poderoso lobby que
esta confraria - usando o adjetivo da Folha de
S.Paulo - faz nesta Casa contra o projeto.
Senhoras e Senhores Senadores penso que
há, sem dúvida,. um consenso sobre a necessidade
da extinção da representação classista na Justiça do
Trabalho, que brevemente será votada no Plenário
desta Casa.
Embora a proposta de sua extinção contrarie
muitos interesses, creio que será extremamente positivo para a sociedade brasileira e para o País que nossa
Justiça do Trabalho seja integrada por pessoas com
elevados conhecimentos jurídicos, selecionadas democraticamente através de concurso público.
lamento que a tOtal extinção do cargo de juiz
classista não tenha sido aprovada na CCJ como originalmente ofertei na minha PEC, mas estou convicto de que a atuação destes apenas nas Juntas de
Conciliação e Julgamento, em função honorífica,
representará inequívoco avanço instttucional, sem
contar a forte economia para o Estado brasileiro, tão
carente de enxugar a máquina administrativa.
Tenho a certeza de que os conf!Hos das relações de trabalho, resultantes do descumprimento das
relações de trabalho, resuHantes do descumprimento
da legislação trabalhista em vigor, serão, com agilidade, competência e imparcialidade, melhor julgados por juízes de carreira, com comprovado e notório saber jurídico.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Mutto obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 1O horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 32, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n' 478, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 32, de 1998 (n• 2.595196, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terntórios, que aHera a Lei n• 8.185, de
14 de maio de 1991, alterada pela Lei n• 8.407, de
1O de janeiro de 1992, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distnto Federal e Terntórios e cria
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, tendo
Parecer favorável, sob n• 481, de 1998, da Comissão de Constnuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco Benjamim.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 33, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 479, de 1998- art. 336, b)
Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 1998 (n' 330195,
na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
de Educação Física.
(Parecer a ser proferido em Plenário)

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 35, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 480, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em t~mo único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 35, de 1998 (n• 4.200/98, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que cria Juntas de Conciliação e Julgamento na
2• Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e
dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 482, de 1998, da Comissão de
Constttuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Francelina Pereira, favorável, com a Emenda n• 1CCJ, de redação que apresenta.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 36, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 481, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 36, de 1998 (n• 3.362/97, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Juntas de Conciliação e Julgamento na 151 Região da Justiça do
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Trabalho, define jurisdições e dá outras providên·
cias, tendo
Parecer sob n• 483, de 1998, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Eduardo Outra, favorável, com Emenda n" 1-CCJ,
que apresenta

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 38, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri·
menta n• 482, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 38, de 1998 (n• 3.066197, na Casa de ori·
gem), de iniciativa do Ministério Público da União, que
dispõe sobre a Carreira de Apoio T écnico-Administrati·
vo do Ministério Público da União, fixa os valores de
sua remuneração e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 484, de 1998, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Lúcio Alcântara, favorável, com Emenda n• 1-CCJ,
que apresenta.

-&PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 484, de 1998- art. 336, b)

··"'

Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1995, de
aU1oria do Senador Júlio Campos, que denomina o
Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto
Internacional Tom Jobim.
Pareceres:
- da Comissão de Assuntos Econômicos, a ser
lido em Plenário; e
- da Comissão de Educação, a ser proferido
em Plenário.
• .,_

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 92, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 92, de 1998 (apresentado como
conclusão do Parecer n• 475, de 1998, da Comissão
de Assuntos Econômicos) Relator: Senador Vilson
Kleinubing, que aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1998.

-a-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°15, DE 1998
Terceiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 15, de

1998, tendo como primeiro signatário o Senador Es·
peridião Amin, que attera o inciso VIl do art. 29 da
Constituição Federal (total da despesa com o funcio·
namento do Poder Legislativo municipal), tendo
Panecer sob n• 473, de 1998, de Plenário, Rela·
tor: Senador Jefferson Peres, favorável, nos termos da
Emenda nº1·Pien (substttutivo), que apresenta.

-9PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 39, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 39, de 1997 (n• 85195, na Casa de ori·
gem), de autoria do Deputado José Coimbra, que
dispõe sobre a prática desportiva da capoeira e dá
oU1ras providências, tendo
Panecer favorável, sob n• 735, de 1997, da Comissão de Educação, Relator: Senador Abdias Nas·
cimento.
(Em virtude de adiamento)

-toREQUERIMENTO Nº 365, DE 1998
Votação, em turno único, do Requerimento n" 365,
de 1998, do Senador Odacir Soares, solicitando, nos
termos regimentais, a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 63, de 1995, e
19, de 1998, por versarem sobre a atteração da
composição do Tribunal Superior do Trabalho- juí·
zes classistas.
(Em virtude de adiamento)

_,,_

REQUERIMENTO N• 458, DE 1998
Votação, em turno único, do Requerimento n•
458, de 1998, do Senador Emandes Amorim, solicitan·
do, nos termos regimentais, audiência da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de
Resolução n• 47, de 1998, que autoriza o Estado de
Rondônia a contratar operação de refinanciamento de
dívidas do Estado, consubstanciada no coubato de
confissão, assunção, consolidação e refinanciamento
de dívidas, celebrado com a União em 12 de fevereiro
de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e o Governo do Estádo de Rondônia, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste FISCal dos Estados, no valor total de oento e
quarenta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil,
cento e um reais e noventa centavos.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34 minutos.)
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ATA DA 80" SESSÃO DELffiERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 1" DE
JULHO DE 1998
(Publicada no DSF, de 2 de julho de 1998)

RETIFICAÇÃO

À página n• 11889, 2' coluna, na fundamentação legal do Requerimento
n• 471, de 1998, de autoria do Senador Laura Campos, solicitando que o Tribunal de
Contas da União se pronuncie sobre a legalidade do parágrafo segundo, artigo 26, da
Medida Provisória n• 1.626-51, de 9 de abril de 1998, comparativamente ao que
dispõem o art. 77 da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, o parágrafo sexto do art.
lO do Decreto-Lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967; o.an. 47 caput da Lei n• 8.443,
de 16 de julho de 1992, e o parágrafo terceiro do art. 116 da Lei n• 8.666, de 21 de
junho de !993,

Onde se lê:
... nos termos do disposto no inciso I do art. 71, da Constituição Federal, e com base
no disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal ..

Leia-se:
.. nos termos do disposto no inciso VI do art. 71, da Constituição Federal, e com base
no disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal ..

ATA DA 86' SESSÃO DELffiERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11
DE AGOSTO DE 1998
(Publicada no DSF, de 12 de agosto de 1998)
RETIFICAÇÃO

À página n• 12769, I' coluna, na fala da Presidência referente à
designação da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• I. 709, de
1998,

Onde se lê:

Antônio Geraldo
Osmir Lima

I. José Rocha
2. Aldir Cabral
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Leia-se:

1. Jovair Ara."'tes
2. José Thomaz Nonõ

Aécio Neves
Arnaldo Madeira

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL, SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
12-8-98

QUARTA-FEIRA
10:00

- Despacho interno

10:30

- Senhor Luis Carlos Mendonça de Barros, Ministro de
Estado das Comunicações

13:00

- Almoço com a Governadora Roseana Sarney

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal

18:30

- Solenidade de entrega dos Diplomas aos vencedores
do Prêmio Cruz e Souza de monografia
Salão Negro do Senado Federal

18:30

Café

- Sessão de Encerramento da Conferência Internacional
··Renda Mínima - Discussões e Experiências··.
Plenário do Senado Federal
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Ata da 88!! Sessão Deliberativa Ordinária,
em 13 de agosto de 1998
4!! Sessão Legislativa Ordinária da 50!! Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães,
Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima.
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Alcides Falcão - Antonio
Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares ...: Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos
Bezerra - Carlos PatrociniÕ - Casildo Maldaner Djalma Bessa - Djalma Falcão -Edison Lobão Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Elói Portela - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo Francelina Pereira - Francisco Benjamin - Geraldo
Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam
Borges - Hugo Napoleão - Iris Rezende - Jefferson
Péres- João Frànça -João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José Alves José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda José Saad - José Samey - Juvêncio Dias - Laura
Campos - Leonel Paiva - Levy Dias - Lucidio Portella- Lúcio Alcãntara- Lúdio Coelho- Marina Silva
- Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro
Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto
Requião - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Machado Wellington Roberto - Zanete Cardinal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 66 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
N• 577/98, de 16 de julho último, esclarecendo
a impossibilidade de remeter a documentação solicitada através do Requerimento n• 374, de 1998, do
Senador Gilberto Miranda, por tratar-se de matéria

______________

,

protegida pelo sigilo bancário, consubstanciado no
art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Os esclarecimentos foram encaminhados, em cópia, ao requerente, e anexados
ao Projeto de Resolução nº 142, de 1997.
O requerimento e o Projeto de Resolução nº 142, de 1997, referente à Resolução
n• 1O1, de 1997, vão ao Arquivo.

Nº 632/98, de 4 do corrente, encaminhando as
informações referentes aos itens a a d e f, do Requerimento nº 421, de 1998, da Senadora Benedita
da Silva. e esclarecendo que as informações referentes ao item e poderão ser obtidas junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, por ser o Órgão
controlador do Flumrtrens.
As informações foram encaminhadas.
em cópia, à requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

PARECERES
PARECER N• 486, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de
1997 (n" 459197, na Cãmara dos Deputados),
que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Cambará Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Cambará, Estado do Paraná".
Relator. Senador Nabor Júnior
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de 1997 (n• 459, de
1997. na Câmara dos Deputados). que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Cultura de Cambará
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cambará, Estado do
Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 33, de
1995, o Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 27
de dezembro de 1994, que renova concessão para

··-------·-·· .......

__ ______
,

,

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o§ 12 do art. 223,
ambos da Constttuição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicttação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Cultura de Cambará Lida.:
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

Álvàro Ávila Sanches

Total de Cotas

de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1998. Vice-Presidente no exercício da Presidência, Joel
de Hollanda - Édison Lobão - Jefferson Péres
- Hugo Napoleão - Leomar Quintanilha - Romero Jucá - Elcio Alvares - Ernandes Amorim
- Djalma Bessa - José Fogaça - Gerson Camata - Romeu Tuma - Emília Fernandes -João Rocha (proferiu a leitura do parecer) - Leonel Paiva
(sem voto)- Jonas Pinheiro (sem voto)- Francelina Pereira (sem voto) - Gilberto Miranda (sem
voto).

85
85

Julio Via\ Marques
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O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Ary Kara,
e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju·
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legisialiva, contra os votos dos Deputados Marcelo Déda
e Luiz Eduardo Greenhalgh.
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos ates que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodHusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF nº 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS n• 121, de 1997, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Cultua de Cambará Lida.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA

Acompanhamento taquigráfico da
reunião da Comissão de Educação de
2-6-98.

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer conclui favoravelmente.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Item 19:
Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de 1997,
que aprova o ato que renova a concessão à Rádio
Cultura de Cambará Lida, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cambará, Estado do Paraná.
O Relator é o Senador Nabor Júnior. Na sua
ausência, peço ao nobre Senador João Rocha que
apresente o parecer sobre a matéria.
O SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores. trata-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 1997, que aprova o ato que renova a
concessão à Rádio Cultura de Cambará Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cambará, no Estado do
Paraná.
O projeto está devidamente instruído e cumpre
as exigências legais.
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O nosso parecer é favorável à aprovação da
renovação da concessão da Rádio Cultura de Cambará.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O
parecer é favorável.

PARECER N• 487, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Cãmara n2 50, de
1994 (n2 1.884191, na Casa de origem) que
"Acrescenta § 32 ao art 22 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre execução trabalhista".
Relator: ad hoc: Senador Leonel Paiva
I - Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 50,
de 1994 que tem por finalidade estender ao processo de execução trabalhista a responsabilidade
solidária da empresa principal e de cada uma das
subordinadas reunidas em grupo económico, como
definido no § 22 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em sua justificação, o autor da proposta alerta para o fato de que, contrariamente à inteligência
do art. 22 da CLT, no Processo de Execução Trabalhista, em decorrência da Súmula n2 205, do Superior Tribunal do Trabalho, não pode figurar como
sujeito passivo na execução o responsável solidário
que não participou da relação processual como reclamado e não consta no título executivo judicial como
devedor.
Por outro lado, enfatiza ainda que "o art. 42 ,
inciso V, da Lei n' 6.830/80 (Lei Executivo Fiscal)
e o art. 30 da Lei n2 6.024/7 4 (Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras), prevêem a responsabilidade solidária dos responsáveis por tais
obrigações ainda que não tendo participado do processo cognitivo, ou que não constem no título executivo".
Acrescenta, por fim, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para corroborar seu ponto de
vista:
"Execução fiscal- Legitimidade passiva. As pessoas referidas no inciso III do
art- 135 do Código Tributário Nacional

são sujeitos passivos da obrigação tributária, na qualidade de responsáveis por
substituição e, assim sendo, se lhes aplica o dispositivo do art. 560, V, do Código
de Processo Civil, não obstante seus nomes não constarem no titulo extrajudicial. Assim, podem ser citados e ter seus
bens penhorados independentemente de
processo judicial prévio para a verificação da ocorrência inequívoca das circunstáncias de fato aludidas no art 135,
caput, do CTN. Matéria essa que poderá
ser discutida, amplamente, em Embargos
do Executado (art. 745, parte final do
CPC). Relator Ministro Moreira Alves
Diário da Justiça de 3-4-81, pág. 2856."
No prazo regimental, ao projeto não foram
apresentadas emendas.
É o relatório.

li - Voto do Relator
Diz-se a súmula n' 205 do Tribunal Superior do
Trabalho, in verbis.
"O responsável solidário, integrante do
grupo económico, que não participou da relação processual como reclamado e que,
portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução."
Como se vê, em conformidade com a referida
Súmula, o fato de uma empresa de determinado
grupo económico não ter sido parte no processo
de conhecimento e não constar formalmente no título judicial a exime de responder peia execução
trabalhista.
É importante salientar que, num país tão extenso como o nosso, os conglomerados económicos têm ramificações em muitos estados da Federação. Tal fato, não raras vezes, pode acarretar o
prolongamento demasiado do julgamento final da
ação.
Assim, não podemos concordar com a prática
hoje corrente, segundo a qual, no processo de conhecimento, todas as empresas do grupo económico
devem ser notHicadas ou citadas, pois a fa~a dessa
providência se constitui em nulidade capaz de tomar

Ydé;?
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sem eferto todos os atas processuais realizados desde a notificação.
Ora, no processo de execução, o empregado
irá requerer a penhora dos bens da sociedade componente do grupo que sejam suficientes para garantir a liquidação do débito, sociedade à qual prestou
diretamente seus serviços. A inexistência de bens
autoriza-o a requerer a penhora de bens de outra sociedade do mesmo grupo.
Alegam alguns, porém, que ao se estender, por
exemplo, os efeitos da condenação à parte que não
participou da lide, estaríamos ensejando a violação
de princípios constrtucionais do devido processo legal, uma vez que ao réu sempre deve ser garantido
o contraditório e o amplo direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.
Não entendemos tal preocupação, já que qualquer sociedade do mesmo grupo, nos embargos à
execução ou de terceiro, poderá defender-se adequadamente.
Sobre a qÚestão, vale recordar o ensinamento
do grande mestre do Direito do Trabalho, Eduardo
Gabriel Saad:

'

"Desatende ao espírito e fins do Direrto
do Trabalho, o apego exagerado a filigranas
jurídicas fundadas em preceitos do Código
Civil ou do Código Comercial, para obstaculizar o pagamento da indenização devida a
um empregado vítima de ato arbitrário do
seu empregador. Finalmente, consoante o
vetusto Código Civil Brasileiro, "o credor tem
direito a exigir e receber de um ou de alguns
dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. No primeiro caso, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". Por outras palavras, o
empregado pode exigir a obrigação solidária
de uma sociedade do grupo no processo de
execução; a inexistência ou insuficiência de
bens garantidores da liquidação do débito
tomam lícrta a penhora de bens dos demais
devedores solidários" (in CLT Comentada,
30ª ed., 1997, pág. 31).

É, pois, meritria a presente iniciativa, já que
põe fim a uma série de controvérsias geradas pelas
diferentes interpretações do art. 2° da CLT, inclusive
a da Súmula n• 205, cuja jurisprudência, hoje seguida pelos tribunais, muitas vezes vem servindo ape-
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nas para protelar o pagamento de indenizações devidas ao trabalhador.
Ademais, a proposição sob exame contribuirá
sobremaneira para tornar o processo do trabalho
mais á1il, como tem direito aquele que bate às portas da Justiça Trabalhista, buscando manifestação
sobre sua pretensão oriunda de um contrato de trabalho.
À vista do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1994.
Sala da Comissão, 20 de maio de 1998. Ademir Andrade, Presidente - Carlos Bezerra Leomar Quintanilha - Nabor Júnior - Arlindo
Porto - Leonel Paiva, Relator Ad hoc - Romeu
Tuma - Djalma Bessa - Casildo Maldaner - Jefferson Péres - Lúcio Alcântara - Sebastião Rocha - Benedita da Silva - Joel de Hollanda - Osmar Dias.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Acompanhamento Taquigráfico da
Reunião da Sessão de Assuntos Sociais de
20-5-98.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - A
matéria continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para discutir, vamos colocar em votação o parecer do Senador
Djalma Bessa.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos, então, ao item 2 da pauta.
ltem2:
Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1994.
Acrescenta § 32 ao art. 2° da Consolidação das
Leis do Trabalho, dispondo sobre a execução trabalhista. O autor é o Deputado Ricardo lzar e o Relator
é o Senador João França.
Neste momento, assume o Senador Leonel
Paiva como Relator ad hoc, a quem passamos a palavra.
O SR. LEONEL PAIVA - É com prazer que
passo a ler aqui o relatório do eminente Senador
João França sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 50,
de 1994, n• 1.884,C, de 1991, que acrescenta o § 3°
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ao art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. dispondo sobre execução trabalhista.
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 50,
de 1994, que tem por finalidade estender ao pro·
cesso de execução trabalhista a responsabilidade
solidária da empresa principal, indicada uma das
subordinadas, reunidas em grupo econômico,
como definido no § 2º da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Em sua justificação, o autor da proposta alerta para o fato de que, contrariamente à inteligência
do art. 2º da CLT, no processo de execução trabalhista, em decorrência da Súmula n• 205 do Superior Tribunal do Trabalho, não pode figurar como su·
jeito passivo na execução o responsável solidário
que não participou da relação processual como reclamado e não consta no título executivo judicial
como devedor.
Por outro lado, enfatiza ainda que o art. 4º,
inciso V, da Lei n• 6.830, de 1980, Lei Excutiva
Fiscal, e o art. 30 da Lei n• 6.024/74, Liquidação
EX1rajudicial de Instituições Financeiras, prevêem a
responsabilidade solidária dos responsáveis por tais
obrigações, ainda que não tendo participado do processo cognitivo ou que não constem no título executivo.
Acrescenta, por fim, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para corroborar o seu ponto de
vista:
"Execução fiscal. Legitimidade passiva. As pessoas referidas no inciso III, art. 135 do Código Tributário Nacional são sujeitos passivos da obrigação tributária, na qualidade de responsáveis por substituição. E, assim sendo, se lhes aplica o dispositivo do
art. 560, ttem 5º do Código de Processo Civil, não
obstante seus nomes não constarem no título eX1rajudicial.
Assim, podem ser citados e ter seus bens penhorados, independentemente de processo judicial
prévio para verificação da ocorrência inequívoca das
circunstâncias de fato aludidas no

PARECER N2 488, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania sobre as Emendas n•s 2 a
5, de Plenário, à Proposta de Emenda à
Constituição n• 50, de 1996, tendo como
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12 Signatário o Senador Pedro Simon que
"Convoca plebiscito para o eleitorado decidir sobre a realização de reforma constitucional, altera o art. 55 da Constituição
Federal para prever a perda de mandato
por infidelidade partidária e dá outras
providências ••.
Relator: Senador Jefferson Péres
I - Relatório
Para exame e emissão de parecer, chega a
esta Comissão, nos termos do art. 359 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), as Emendas
n•s 2 a 5, apresentadas, em plenário, à Proposta de
Emenda à Constituição n• 50, de 1996, durante sua
discussão em primeiro turno.
É o relatório.
11 - Análise das Emen das
As quatro emendas têm como primeiro signatário o Senador Gilberto Miranda e atendem ao disposto no § 22 do art. 358 do Regimento Interno quanto
ao número mínimo de assinaturas (um terço dos
membros do Senado) e quanto à vinculação entre o
conteúdo das emendas e o da matéria tratada na
proposta de emenda à Constituição.
Seguem-se os comentários sobre cada uma
delas.
Emenda n• 2- PLEN
Altera o art. 12 da PEC para postergar a data
da convocação do plebiscito a fim de que coincida
com a realização, em segundo turno, das eleições
de 1998 e, também, para limitar o âmbito da revisão
constitucional às reformas política, tributária e do Poder Judiciário.
Inicialmente, devo observar que na forma como
está redigida a emenda, a alteração proposta implica
a exclusão dos §§ 12 a 3º da PEC, pois a modHicação sugerida abrange todo o art. 12 e não somente o
seu caput, como entendo ter sido a intenção dos
seus signatários em razão de as Emendas n•s 3 e 4
dos mesmos autores modificarem os parágrafos do
citado artigo.
Não obstante esta observação de técnica legislativa, no mérito, conquanto a emenda possa
sujeitar à sorte a consulta plebiscMria, tomando-a
um fiasco, se não houver segundo turno para a
eleição de Presidente da República, situação agra-

-------·--·----·
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vada se, em alguns Estados, mormente nos mais
populosos, também não ocorrer segunda votação
para a eleição de Governador, pois não haveria
grande motivação para que o eleitor retornasS<~ a
sua seção eleitoral, motivo de ordem prática aconselha a mudança de data, uma vez que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez chegar ao
relator sua preocupação quanto à dificuldade material de realizar a consulta no primeiro turno das
eleições.
Quanto a restringir os assuntos da revisão
constitucional a apenas três, embora o ideal fosse a
revisão ampla, a limitação dos temas oferece duas
vantagens. Uma, a possibilidade de completar a revisão no período de uma sessão legislativa; outra, a
chance maior de a revisão proposta ser aceita pelo
Congresso e pela sociedade.
Pelas razões expostas, acolho a emenda.
Emenda n• 3- PLEN

º

º

Altera o § 1 do art. 1 da PEC de modo a ampliar para duas sessões legislativas da próxima Legislatura, em vez de uma, a duração dos trabalhos
da revisão constitucional.
~ A emenda demonstra o desejo de seus autores
de que a Revisão Constrtucional proposta venha a
ter êxito, sob a justificativa de que o reduzido tempo
despendido nos trabalhos legislativos - apenas um
ano - contribuiu bastante para o malogro da Revisão
Constitucional de 1993.
Embora aceite, em parte, os argumentos dos
proponentes, acredito que, s.m.j., dois anos representam tempo demasiado longo de incertezas,
com a semiparalisia do processo legislativo ordinário.

Emenda n• 4- PLEN

Altera o § 2º do art. 1º da PEC para vedar a
prorrogação do prazo da revisão constrtucional e impedir recessos durante as duas sessões legislativas
dos trabalhos de revisão constitucional.
Na verdade, a emenda substitui inteiramente a
redação original que estabelece restrição aos trabalhos da revisão constitucional os quais deverão observar o disposto no § 4º do art. 60 da Constrtuição
Federal, as chamadas "cláusulas pétreas" (a forma
federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e, 0s dirertos e garantias individuais).
A rejeição da Emenda n2 3 - Plen., acima analisada, implica a rejeição desta no que se relere à

exigência de "duas sessões legislativas". Quanto à
vec)ação de prorrogação do prazo da revisão constitucionai, entendo ser uma restrição desnecessária,
pois a redação do texto da PEC aprovada nesta Comissão é taxativa em afirmar sua realização definida
no tempo: "durante a primeira sessão legislativa a
ser iniciada em 15 de fevereiro de 1999", podendo
estender-se somente "até o inicio da sessão legislativa seguinte".
Emenda nº 5 - PLEN

_
Altera o art. 2º da PEC para estabelecer que o
• Tribunal Superior Elertoral - TSE expedirá as instruções necessárias à realização do plebiscrto.
A emenda objetiva substrtuir a redação do art. 22
da PEC, todavia esse artigo trata da perda de mandato do Deputado ou Senador em razão de infidelidade p&rtidária.
Embora possa ser desconsiderado esse problema formai de técnica de redação da emenda,
cabe Irisar que ainda não há lei que regule a realização de plebiscito, reterendo e iniciativa popular, prevista no art. 14 da Constituição Federal, o qual constitui norma de eficácia limitada, conforme ensina Nelson de Sousa Sampaio. Assim, o citado disposrtivo
não é auto-aplicável e, por essa razão, deve ser observado o que dispõe o art. 49, XV, da Lei Fundamental, que estabelece a competência exclusiva do
Congresso Nacional para autorizar referendo e convocar plebiscito, cujo instrumento legislativo exigido
é o decreto legislativo.
No entanto, essa omissão na emenda constrtucional que se pretende aprovar, não dispensará o
TSE de expedir as instruções necessárias à realização do plebiscito nela proposta, pois o art. 12 e parágrafo único da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965Código Elertoral, estabelecem que o TSE expedirá
as instruções para a fiel execução dessa lei, a qual
"contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, precipuamente
os de votar e ser votado".
III- Voto

Diante do exposto, nos termos do art. 133, b,
do Regimento Interno, combinado com o seu art. 372,
opino pela rejeição das Emendas nºs 3 a 5, de Plenário.
Sala da Comissão, 12 de julho de 1998. - Bernardo Cabral, Presidente - Jefferson Péres, Relator - Esperidião Amin - José Fogaça - Francisco
Benjamin - Ramez Tetiet - Pedro Simon - Leonel
Paiva - Beni Veras- Levy Dias - Bello Parga.
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I - Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
•Art. 14. A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
11 - referendo;
. Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional.
XV- autorizar referendo e convocar plebiscito;
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

§ 4º Não sêrá objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III- a separação dos Poderes;
~ IV - os direitos e garantias individOais.

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 138, de 1997 {nº 470, de
1997. na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Empresa Portoalegrense
de Comunicação Ltdà. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens {televisão) na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 592, de
1994, o Presidente da República submete ao Congtesso Nacional o ato constante do Decreto de 26
de julho de 1994, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1° do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimenlo Empresa Portoalegrense de Comunicação Lida.:
Nome do ·sócio

Cotas de Participação

Otávio Dumit Gradet
Alexandre Alvares Gadret

LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

PARTE PRIMEIRA

Introdução

º

Art. 1 Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
expedirá Instruções para sua fiel execução.

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Jorge
Wilson, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão ·de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

11 -Voto do Relator

PARECER N• 489, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 138, de
1997 (n2 470197, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Empresa Portoalegrense
de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".
Relator: Senador José Fogaça

----------------·-----

""

100
2.850

Total de Cotas

Institui o Código Eleitoral

2.750

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
critérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como

__________ _____
,

...........
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pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha oPDS n°138, de 1997, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a emissora- Empresa Portoalegrense de Comunicação
Lida., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de junho de 1996. - Joel
de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Romero Jucá --Jefferson -Péres - Hugo
Napoleão - Nabor Júnior - Édison Lobão - Elcio
Alvares - João Rocha - Djalma Bessa - Ernandes Amorim - Gerson Camata - Romeu Tuma Emilia Fernandes (proferiu a leitura do parecer) Leomar Quintanilha - Leonel Paiva (sem voto) Francelino Pereira (sem voto) - Gilberto Miranda
(sem voto) -Jonas Pinheiro (sem voto).
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Acompanhamento taquigtáfico da reunião da Comissão de Educação de 2-6-98

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A
conclusão do parecer é favotável.
Em votação o parecer do Senador Romeu
Tu ma.
Os Senadores que estão de acordo queiram
permanecer sentados.(Pausa.)
·~
Aprovado.
Item 12 da pauta normal. Projeto de Decreto
Legislativo n2 138, de 1997. Aprova o ato que renova
a concessão deferida à Empresa Portoalegrense de
Comunicações Lida., para explorar serviços de radiodifusão de sons, imagens e televisão na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Autor: Poder Executivo. Relator: Senador José
Fogaça.
Eu pediria à Senadora Emília Fernandes que,
se possível, fizesse um resumo do parecer do Senador José Fogaça.
A SRA. EMILIA FERNANDES -O parecer, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, de autoria do Senador
José Fogaça, refere-se à Empresa Portoalegrense
de Comunicação Lida., para explorar serviços de radiod~usão de sons e imagens na cidade de Porto
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, e chegou à
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nossa Comissão com a aprovação da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados e dá conta de que toda a
documentação necessária foi apresentada e, portanto, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas do ponto de vista legal.
Trata-se da Empresa Portoalegrense de Comunicação Lida. - rádio e televisão.
Assim, tendo em vista o exame dessa documentação,

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Abdias Nascimento, por 20 minutos.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco/PDT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S,.s e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum,
inicia-se meu pronunciamento.
Ao contrário daquilo que pretende impor uma
ciência social comprometida com a manutenção do
privilégio e da desigualdade, a História do povo brasileiro tem sido recheada, nos cinco séculos de existência deste País, de exemplos do heroísmo e da
bravura de homens e mulheres dedicados à nobre
causa da liberdade. Tem sido assim desde o chamado "Descobrimento", quando os povos indígenas,
então numerosos, resistiram à cruel invasão portuguesa, pagando por isso um imenso e irresgatável
tributo em sangue. Outro foco permanente de insurreições e sublevações contra a tirania no Brasil foi a
população africana e afro-brasileira escravizada,
que, mesmo submetida a toda sorte de humilhações
e crueldades, jamais aceitou as condições subumanas que lhes foram impostas, e, nesse processo,
acabou produzindo algumas das mais belas páginas
da História deste País. Uma delas, a epopéia de Palmares, finalmente vem sendo reconhecida pela historiografia oficial, graças à luta do Movimento Negro
e de seus aliados na academia e na política. Em
conseqüência disso, o grande líder Zumbi figura
hoje, ao lado de Tiradentes, no Livro dos Heróis da
Pátria. Cabe agora estender esse reconhecimento a
outros heróis da luta negra no Brasil, como é o caso
dos protagonistas da Conjuração Baiana de 1798,
mais conhecida como Revotta dos Aijaiates ou Revotta dos Búzios, que neste dia comemora duzentos
anos.
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A 13 de agosto de 1798, panfletos escritos ã
mão, distribuídos principalmente em igrejas e centros de prática religiosa, convocavam a população
de Salvador a se levantar contra o jugo português.
Embora surpreendesse a maior parte do povo, o fato
apenas confirmava uma denúncia feita meses antes
pelo Padre José da Fonseca Neves ao Governador
Fernando José de Portugal e Castro. Segundo a denúncia, o cirurgião baiano Cipriano Barata seria o
propagandista e chefe de uma sedição contra o Governo Imperial, reunindo, em sua maioria, modestos
artesãos, ao lado de mulatos e negros forros. Conduzidas pelo governador, as investigações levam à residência do soldado Luis Gonzaga das Virgens e Veiga
- incriminado pela caligrafia -, onde se descobrem livros e documentos que comprovam a sedição. O alfaiate João de Deus, o soldado Lucas Dantas e o lavrador Luís Pires são também presos, devido a outras
denúncias. Sob tortura e ameaças de morte, Luís Gonzaga é obrigado a delatar os outros companheiros.
Como seria de esperar, a repressão que sobre
eles se abate é dura e cruel, mas acima de tudo seletiva: pois dos cerca de seiscentos conspiradores
presos apenas quatro são condenados à pena capital. Todos negros. Prisão, castigos corporais e degr.edo na África são as penas reservadas aos demais participantes, como o professor Muniz Aragão,
autor do Hino Revolucionário, e os tenentes José
Gomes de Oliveira e Hermógenes Francisco. Já o
médico Cipriano Barata recebeu sentença mais
branda e, após cumprir a pena, recuperou sua liberdade.
·
Chamada de "Revolta dos Búzios' porque os
conspiradores costumavam usar uma pequena concha de búzio presa à corrente do ·relógio, a Conjuração Baiana - tal como a Conjuração Mineira - inspirou-se nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que haviam norteado a Revolução Francesa.
Os revoltosos pretendiam 'reduzir o continente do
Brasil a um Governo democrático', o que para eles
implicava abolir a escravidão e a discriminação racial, estabelecer a liberdade de culto, abrir o porto de
Salvador a navios de todas as nações e dividir entre
a população 'tudo que houvesse na Capital". Uma
das proclamações do movimento, divulgada em plena revolução, declarava textualmente: 'Quer o povo
que todos os membros mimares de linha, milícia e
ordenanças, homens brancos, pardos e pretos concorram para a liberdade popular". Em caso de resistência, o Governador seria executado. É fácil perceber o contraste entre esse programa radical e o da
Conjuração Mineira, cujo conteúdo, bem menos con-
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sistente. reflete a composição de sua liderança, que
reunia burgueses, literatos e sacerdotes brancos,
destituídos de compromissos para com as necessidades e aspirações das camadas populares. Basta
lembrar que os conjuradores mineiros sequer cogitavam de extinguir a escravidão.
A diferença entre os dois movimentos pode ser
medida pelo grau da repressão que sobre eles se
abateu: enquanto apenas um "inconfidente' mineiro
morreu enforcado, quatro foram os conjuradores
baianos que tiveram a mesma sorte. Outro reflexo
do temor despertado pela Revolta dos Búzios foi a
preocupação dos governantes em evitar que notícias
sobre a Conjuração - bem mais perigosa que um
movimento de padres e poetas - pudesse chegar às
outras cidades da Colônia, contaminando com o germe da liberdade as populações despossuídas de outras regiões do País. Desse modo, os mártires da
Conjuração Baiana - diferentemente de Tiradentes e
de outros heróis consagrados pela História oficial não são hoje nomes de cidades nem viraram estátuas em praças públicas. Até mesmo nos livros didáticos, seus feitos merecem apenas citações diminutas que não refletem sua real significação na história
das lutas do povo brasileiro.
Felizmente, contudo, a nova consciência dos
afro-brasileiros em sua luta pela justiça e a igualdade tem-nos inspirado a busca do reconhecimento de
nossa importância como protagonistas na formação
deste Pais e desta sociedade. Fruto dessa consciência é o Projeto de Lei do Se11ado n• 234, de 1997, de
minha autoria, que inscreve os nomes de João de
Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Ura,
Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Torres,
líderes da Conjuração Baiana de 1798, no Livro dos
Heróis da Pátria - ao lado de Tiradentes e de Zumbi
dos Palmares. Infelizmente, embora apresentado há
quase um ano, esse projeto de lei ainda não pôde
ser apreciado e votado, corrigindo uma imperdoável
injustiça histórica. Mas a posição firme que vêm assumindo os aliados da luta afro-brasileira nesta Casa
- como pude ontem testemunhar pelas tocantes e
sinceras referências em discurso do ilustre Senador
Bernardo Cabral - fazem-me acreditar ser possível
ultrapassar os obstáculos impostos pela burocracia
do Parlamento, e até mesmo as dificuldades inerentes a um ano eleitoral, para obtermos, ainda nesta
Legislatura, a aprovação desse Projeto de Lei que
tive a honra de apresentar, vocalizando as aspirações
da comunidade afro-brasileira organizada.
Axé, heróis da Revolta dos Búzios!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palavra a nobre Senadora Benedita da Silva.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sra.s e Srs. Senadores, há
mais de um ano estamos sem a presença do guerreiro Betinho na sua Campanha de Combate à Fome
e à Miséria. Mas os seus ideais ficaram em nossos
corações, em nossas mentes e em nossa vontade
política.
Betinho sempre administrou com muita competência - apartidário - essa questão, reunindo todas
as tendências políticas e pessoas e entidades comprometidas com o ser humano para somar à Campanha de Combate à Fome e à Miséria. Fome a que
assistimos ainda em nosso País; fome que representa uma das grandes tragédias brasileiras; fome
que se identifica com uma guerra, estando apenas
camuflada, porque não é um instrumento bélico;
fome que mantém o estômago e a mente das pessoas vazios.
Sr. Presidente, nesse contexto temos um milhão de crianças desnutridas, o que significa um retardo tanto no crescimento quanto no seu desenvolvimento mental, além do agravante de ainda adquirirem outras enfermidades. Sem alimento não há saúde. Um boa alimentação é o elemento essencial
para a preservação da saúde. Vemos que os chamados países desenvolvidos estão alimentando o
seu povo. Não podemos nos considerar um país desenvolvido; estamos em desenvolvimento, porque
ainda há fome e miséria em nosso País. O Brasil investe pouco no capital humano; o País possui 16 milhões de pessoas absolutamente ana~abetas. Já
que está em moda copiar, nesse processo de globalização que vivemos, por que não copiamos os
exemplos de países que investem atto na educação
para atingir uma alta produção, com qualidade? Mas
não, fazemos diferente; no entanto, queremos ser
uma grande potência- e até estamos colocados entre as grandes potências.
Mas, Sr. Presidente, as autoridades económicas do nosso País não acertam; não acertaram com

o produto arrecadado com as privatizações, havendo
uma oscilação entre pagar parte da dívida externa e
o equilíbrio do déficit público. Chegamos até a levar
um 'puxão de orelhas' do FMI, no sentido de um
maior incentivo na área social. Imaginem V. Ex's, investir no social para o FMI é uma coisa inacreditável!
Mas acontece que ele também quer receber o seu,
ele quer ter uma comunidade produtiva, consumido-
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ra; ele quer que esse grande segmento de miseráveis possa estar, não só produzindo, mas também
consumindo e ajudando a aquecer e engordar a economia brasileira. Mas é óbviol Não é apenas com
olhar social, mas é o olhar econômico, é o olhar social da economia, do cresc1mento.
·
O meu Estado, o Rio de Janeiro, que possui 12
milhões e 800 mii habitantes, vive esse empobrecimento dramático. Também existe fome no Estado do
Rio de Janeiro: 66% da população recebe até um salário mínimo; e temos miseráveis, sem renda alguma.
No Estado do Rio de Janeiro temos dois milhões e meio de estudantes no pré e no primeiro grau e
um milhão e duzentos e cinqúenta mil no segundo
grau; só aí vamos perceber, pela potência do Estado
do Rio de Janeiro, que há, na verdade, um déficit
muito grande.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna para prestar mais uma vez a minha homenagem ao Betinho e assumir esse compromisso
que todos temos de combater a fome, a miséria no
nosso País, mas não podemos deixar de ressaltar
que não pode ser apenas uma peça publicitária, que
não pode ser apenas no momento de campanha
eleitoral. Ontem, vi aqui, até por iniciativa do Senador Eduardo Suplicy, a conferência internacional sobre a questão da renda mínima. Ao término dessa
conferência, ouvimos as palavras do nosso Ministro
Pedro Malan. Eu estava em um outro país quando
ouvi as últimas palavras dele, e por isso estou fazendo esse pronunciamento hoje. Seria diferente o meu
pronunciamento se não tivesse ouvido, ontem, o Ministro Pedro Malan, quando S. Exª colocou que estamos reduzindo, mas num processo acelerado, a taxa
de analfabetismo. Tenho os dados oficiais que comprovam o número de analfabetos neste Pais. Ouço,
também na própria conferência, alguém dizer que os
maiores investimentos sociais dentro da América Latina estão sendo feitos pelo Brasil. E constato que o
meu Estado, que era o segundo maior contribuinte
no PIB, está convivendo com miséria, com trabalho
infantil, com degradação dos seres humanos, com o
ana~abetismo, com falta de oportunidade, e ouço
aqui o nosso Ministro dizer que estamos baixando.
Estamos até investindo, mas penso que alguém está
equivocado aí nos números, porque há desemprego.
Já ouvimos o nosso Presidente dizer que não há desemprego no meu Estado, mas lá estou há 56 anos
e conheço todos os municípios, sei das suas dificuldades. Se fosse colocar aqui, não seria uma plataforma de governo. Poderia colocar as dificuldades
do Estado do Rio de Janeiro, bem como as soluções.
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Uma delas seria os investimentos que foram prometidos com relação às privatizações que foram feitas.
O Sr. Edison Lobão (PFL - AM) - V. Ex' me
permite um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ)
-Concedo o aparte a V. Ex', Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL - AM) - Senadora
Benedita da Silva, louvo suas preocupações para
com este problema social que ainda, de fato, é grave
em nosso País. Louvo também a lembrança que faz
V. Ex' da luta na campanha da ação dinâmica do
Betinho; ele merece essa homenagem que V. Ex•,
no plenario do Senado, faz a sua memória. Quanto
às taxas de analfabetismo no Brasil, devo dizer que
o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem tido uma atuação intensa e fecunda no setor
da educação. Temos agora cerca de 95% de todas
as nossas crianças nas escolas, dado que não era
este no passado recente; 95% das crianças, em idade escolar, estão nas escolas, graças à política do
Governo Federal, no sentido até de incentivar as
prefeituras com recursos federais, que são destinados ao pagamento dos professores, o que melhorou
significativamente o salario dos professores do Brasil
inteiro. Ja não temos mais, nas prefeituras, professores ganhando R$20,00, R$12,00, R$15,00, R$30,00
por mês, mas sim R$150,00, R$300,00, R$500,00.
Há um município do meu Estado, que não é dos
maiores, em que o menor salário do professor, no
município, é de R$500,00. Isso tudo fez com que a
criança fosse para a escola. Foram abertas novas
salas de aula, além da merenda escolar, que é também um estímulo. Por conseguinte, não vejo que estejam erradas as declarações, as informações do Ministro Malan e nem as do Ministro da Educação do
Governo Federal, de um modo geral, no que diz respeito à queda do índice de analfabetismo em nosso
País.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ)
- Senador Lobão, agradeço o seu aparte e o incorporo ao meu pronunciamento, para que tenhamos a
oportunidade de, no seu aparte e nas minhas argumentações com relação ao déficit nesta area, podermos lazer uma comparação. Parece-me que o Estado de V. Exª é altamente privilegiado, porque, no Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente um milhão
de crianças estão deixando de ir às escolas, porque
não ha vaga.
Quero dizer que há um investimento do Governo. No entanto, o investimento que o Governo está
fazendo - e aqui faço justiça -, não é compatível
com os compromissos, com as promessas e muito
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mencs com o orçamento, porque a justificativa para
as prvatizações foi a de retorno social imediato.
Depois de todo esse processo alinhavado, estamos assistindo a quase um contraditório: Não, temos aue pagar a dívida externa. parte dela, e temos
que eauilibrar o déficit público.
Estou falando de pessoas. de seres humanos,
de um processo que o Governo Federal inicia - cuja
paternidade não quero aqui discutir-, que é a bolsaescola. Quero dizer que é bem-vinda qualquer iniciativa nesse sentido. Não importa a sigla partidária do
governo, pois qualquer governo que assuma a paternidade ou a maternidade do projeto - porque não
existe filho sem mãe -, qualquer governo que faça
com que as crianças estejam na escola e não sejam
miseráveis sera bem - vindo.
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Permita me fazer mais uma Ügeira interterência em seu discurso, Senadora, para dizer que os dados que mencionei não se referem exatamente ao Maranhão, ex-

ceto naquilo a que me referi; ou seja, a um município
que paga R$500,00 às suas professoras. V. Ex•, que
pertence ao PT moderado, não deve usar esse tipo
de informações negativas, que não correspondem à
realidade no que se refere ao esforço que o Governo
está fazendo no setor de educação. Está à vista de
todos que o País melhorou sensivelmente nesse período do Governo do Presiaente Fernando Henrique
Cardoso. Todos nós, neste plenario, ou muitos de
nós, parlamentares, também no plenário da Câmara,
a imprensa, temos elogiado o trabalho do Ministro da
Educação, o que demonstra que S. Exª esta no caminho correto, esta aplicando os recursos que a
Constituição Federal defere ao setor da educação. A
meu ver, o que devemos fazer é estimular o Governo, reconhecendo o que tem feito, reconhecendo o
seu trabalho e estimula-lo a fazer mais ainda e não
negar aquilo que esta à vista de todos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ)
-Mais uma vez, quero incorporar o aparte de V. Ex•
ao meu discurso, até porque ele está muito interessante. Parece que estamos num outro espaço, num
espaço diferente. Quando V. Ex' argumenta que
pertenço a uma ala moderada do meu Partido, devo
dizer que não existe essa questão de ala mais moderada ou menos moderada. Eu sou do Partido dos
Trabalhadores que tem uma proposta real e concreta, e que está aplicando essa proposta. Inclusive, temos exemplo no próprio DF do que significa uma
educação de qualidade, que tem ajudado a tirar as
crianças de rua da marginalidade, de um processo a
que estão condenadas involuntariamente.
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Tenho certeza, Senador Edison Lobão, de que
o Govemo Federal tomou algumas iniciativas. Não
sou negativista. Tenho vindo a esta tribuna para elogiar o Presidente da República quando Sua Excelência acerta, mas também o tenho criticado quando
erra.

Não é negativismo apresentar a realidade. Se
há algum erro, este não é meu. Os dados que apresentei são do IBGE. Dessa forma, o Govemo precisaria estar atento, porque o IBGE poderia estar divulgando dados falsos. Não quero me basear apenas na minha ideologia ou nas palavras e programas
do meu Partido, mas também na realidade oficial
que·está sendo divulgada.
Senador Edison Lobão, V. Ex• peca, porque
até o Presidente da República já se pronunciou- no
momento, não me lembro precisamente em que data
- no sentido de que é preciso investir muito mais.
Neste momento, estou apenas me referindo à educação de primeiro e segundo graus. Não estou nem
sequer abordanGto o que está acontecendo hoje nas
universidades. Não estou falando de um fato particular ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Citei alguns dados como exemplo, porque, sendo do Rio de
Janeiro, eu estaria sendo incoerente se, ao abordar
essa questão geral, ao falar da Campanha de Combate à Fome e à Miséria, que é a Campanha Ação
da Cidadania, não me reportasse a essa questão do
estudo. Na verdade, houve uma conferência intemacional, em que se falou a respeito de um projeto que
considero interessante, que está sendo aplicado
também pelo Governo Federal, mas não como o Senador Eduardo Suplicy o abordou no seu projeto inicial.
Estou dizendo que algumas iniciativas do Governo são positivas, mas tenho o papel, como representante dos interesses do Estado do Rio de Janeiro
e, por que não dizer, da Nação brasileira, de, no Senado Federal, fazer esses questionamentos e criticar. Quero que o Governo acerte sempre, para que
eu não tenha que vir à tribuna para criticá-lo. Mas,
longe de ser uma crítica destrutiva, esta é uma crítica construtiva, e V. Ex" há de conferir isso no final
desta minha intervenção.
Ao concluir o meu pronunciamento, quero dizer

que, hoje, há um modelo reconhecido pelo Unicef,
que é o Programa Bolsa-Escola. Aqui no Distrito Federal - estes dados não são mais do IBGE, mas do
próprio Distrito Federal -, o Governo gasta menos
de 1% do seu orçamento no programa Bolsa-Escola,
que está tirando das ruas, do submundo, milhões de
crianças até agora condenadas injustamente a viverem da sobra social e do lixo das cidades.
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V. Ex" é do Nordeste e, como eu, conhece
essa realidade. A pobreza é igual em qualquer lugar.
No Rio de Janeiro, ocorrem as maiores injustiças, e
as pessoas ainda dormem com fome e não acham
emprego.
O maior investimento que se poderia fazer, no
sentido de acabar ou de, pelo menos, minorar o drama da população que sobrevive nas ruas, seria exatamente a ampliação dessas iniciativas tomadas por
parte do Governo com relação à renda mínima ou à
bolsa-escola. Só assim, acredito que haverá oportunidades iguais.
Eu gostaria de concluir dizendo que, em verdade, lugar de criança em Estado decente, com Governo decente e el~e também decente é na escola e
não na prost~uição, no crime, na escravidão e no vício. O Rio de Janeiro tarda em deixar de ser uma
enorme fábrica de mendigos, encarada com indignação e tristeza por alguns e com uma pesada carga
de preconceito por tantos outros.
Sem saúde e educação, como alcançar a dignidade e a cidadania? Eis, pois, a questão crucial que
nos envolve: incluir o pobre na agenda política, antes de tudo, é tomar visível a questão social e reconhecê-la como um problema prioritário. Vencer esse
quadro pressupõe, antes de mais nada, superar o
patamar retórico do "todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza". Para tanto, há
que estimular, na sociedade e no Estado, um tipo de
igualdade que fala mais alto exatamente por sua dimensão prática, concreta: a de oportunidades. A
educação e a nutrição constituem, sem dúvida, os
instrumentos com que conta o nosso Estado para a
realização do verdadeiro progresso, com justiça social.
Que a luta em defesa da cidadania não seja
apenas retórica, não seja apenas fonmal! Devemos
ser capazes de romper a estrutura assimétrica da
nossa sociedade, pela via da igualdade de tratamento e de oportunidades.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. V. Ex"
dispõe de 20 minutos para fazer o seu pronunciamento.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senado
tem-se preocupado, nos últimos dias, com assuntos
os mais relevantes e de alto interesse nacional.
Ainda há pouco, a nobre Senadora Bened~a da
Silva discorria sobre as vantagens da implementação do Programa de Renda Mínima em nosso Pais.

-

----~-·---- ~

-- .. ,_

-

-

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

No decorrer desta semana, muito se discutiu na imprensa escrita, falada e televisiva e, sobretudo, no
âmbito do Congresso Nacional sobre o E'rograma "de
Renda Mínima.
Ainda ontem, o Ministro Pedro Malan e o Presidente da nossa Casa, o Senador Antonio Cartos Magalhães, encerravam a Conferência Internacional
Sobre a Renda Mínima. E muito se discutiu, Sr. Presidente, sobre a paternidade desse Programa de
Renda Mínima. Evidentemente, o Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal avoca a si a implementação desse programa. O Ministro da Educação,
Paulo Renato, diz que esse programa foi implementado primeiramente na cidade de Campinas por um
prefeito tucano, do PSDB. Quero também dizer que,
desde 1991, o Estado de Tocantins implantou esses
Programas de Bolsa-Escola e de Renda Mínima
com o nome de Programa Pioneiros Mirins, no qual
30 mil crianças já estão inseridas.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, dá-nos
muita alegria e .satisfação percorrermos, durante a
campanha política, os nossos paupérrimos municípios e sermos recebidos por esses garotos com idade entre 7 e 14 anos, que compõem esse "exército
de pessoas" que retiramos das ruas para lhes dar
u~ mínimo de cidadania.
Em nosso Estado, o Programa de Garantia de
Renda Mínima foi instituído no primeiro governo de
Siqueira Campos. Posteriormente, esse programa foi
interrompido, já que o sucessor de Siqueira Campos
não cuidou bem dessa matéria. Ao retomar ao Governo, Siqueira Campos reassumiu esse programa,
e, em menos de um ano, dobrou a quantidade de
crianças nas escolas.
O que é mais importante, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, é que a par dos programas de garantia de renda mínima e bolsa-escola - é o nosso
Programa Pioneiros Mirins - instituímos também o
AMA - Amigos do Meio Ambiente, mediante o qual
as crianças nos educandários tratam de cuttivar sementes, que servirão para implementarmos o urbanismo nas nossas cidades. E o Estado de Tocantins
está com suas cidades bastante arborizadas. Os jovens estão aprendendo a cuidar das plantas e a
constatar a importância do ecossistema do nosso
País.
Instituiu-se ainda um prêmio denominado Quintal Verde. Como V. Ex"s sabem, o Norte é muito
vasto; pode-se dizer que o quintal de cada casa é do
tamanho de um sítio. Antigamente, andávamos pelas casas, constatávamos a penúria daquela gente e
observávamos que as pessoas não plantavam um
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pé l:le mandioca, de macaxeira, como se diz no Nordeste, ou de aipim. Hoje, todos os quintais, ou quase
todos, são bem cuidados, e a cidade que desempenha melhor o papel de arborização e de plantio nos
quintais recebe sempre um prêmio.
Q programa Pioneiros Mirins consiste em colocar a criança de 7 a 14 anos em tempo integral na
escola, onde recebem toda alimentação. Temos
também uma secretaria que desenvolve um programa de alimentação attemativa. Estamos, portanto,
.ai:abando com o desperdício. Observa-se, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, que as crianças inseridas no programa Pioneiros Mirins têm o semblante,
a compleição física, a inteligência e até a dedicação
aos estudos bem diferentes dos que infelizmente
ainda não conseguimos incorporar ao Programa.
Sr." Presidente, Sr's e Srs. Senadores, sei que
não há necessidade de se fazer o teste de DNA para
conhecermos a paternidade do programa de renda
mínima em nosso País, como disse o próprio Ministro Pedro Malan ontem. Seja qual for o autor, esse
programa tem que ser implementado em nosso País,
tem que se alastrar por todos os Estados que ainda
não o adotaram. Alguns Estados já o fizeram e estão
às mil maravilhas.
Mediante o programa Pioneiros Mirins, concede-se uma cesta básica a toda a família que mantém
um, dois, ou três filhos na escola. Em alguns lares,
há duas ou três crianças nessa faixa etária e, pelas
péssimas condições econômicas desses lares, inserimos até três irmãos no programa. Além da cesta
básica, o aluno recebe o unHorme, o material escolar
e R$30 mensais. Sabemos, Sr. Presidente, que é
essa cesta básica e esses R$30 que mitigam o sofrimento e a fome do povo do nosso Estado.
Ocupo a tribuna para me solidarizar com os
membros desta Casa, que se vêm debruçando sobre esta matéria de importância vital, que é a instituição do programa de renda mínima ou imposto de
renda negativo em nosso País. No Estado do T ocantins já existe esse programa há pelo menos sete
anos. Precisamos do apoio desia Casa para alocarmos mais recursos no Orçamento. Assim, poderemos, no próximo ano, duplicar o número de estudantes contemplados pelo programa.
O Sr- Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP) - Permite-me V. Ex". um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Com muita honra, eminente Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) - O
Governador Siqueira Campos foi convidado a participar da Conferência Internacional sobre Programas
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de Renda Mínima, mas infelizmente não pôde comparecer. Também o Governador Amazonino Mendes
havia confirmado a presença - no Estado de S. Ex'
há o programa Direito à Vida, uma modalidade relacionada aos programas de renda mínima -, mas, na
véspera da Conferência, informou que não poderia
comparecer. Teria sido interessante a participação
de todos os executivos responsáveis pelos projetes
de renda mínima, tais como o Governador Cristovam
Buarque, do Distrito Federal; como os Prefeitos de
Belo Horizonte, Paracatu, Novo Mundo, Santo André; como o Governador do Amapá e tantos outros.
Foi muito importante ter havido no Estado de Tocantins a experiência do programa Pioneiros Mirins. Trata-se de uma forma de se prover um complemento
de renda às famílias carentes, J)ara que as suas
crianças continuem freqüentando a escola. No livrete
sobre a evolução do programa de renda mínima está
registrada a experiência de V. Ex'. Faço esse registro, porque considero importante que esses programas sejam aperfeiçoados e depois estendido a todos os brasileiros, a começar pelas famílias carentes
que porventura tenham dificuldade de manter suas
crianças na escola. Dessa forma, nenhuma criança
neste Pais será instada por seus pais ao trabalho,
seja no corte da cana, na colheita do café, na colheita da laranja ou na colheita da soja, seja vendendo
doce na esquina, seja na prostituição de meninas,
ou no fato de meninos ou rapazes serem auxiliares
de quadrilha de narcotraficantes. Daí a importância
de a todos ser assegurado um mínimo de renda,
como um direito universal, em Tocantins, no Brasil e
no Planeta. Agradeço· pela oportunidade.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Eminente Senador Eduardo Suplicy, agradeço a V. Ex'
pelo brilhante aparte, o qual incorporamos ao nosso
pronunciamento. Já tivemos oportunidade de conversar sobre o programa Pioneiros Mirins, instituído
no Estado do Tocantins. Reconheço em V. Ex' o
grande baluarte, o grande defensor e autor do projeto que se pretende tomar lei: o Programa de Renda
Mínima em nosso Pais. Acompanho os passos de
V. Ex• nessa questão. Votei favoravelmente ao seu
projeto, como todos os demais Senadores o fizeram.
Estarei sempre ao lado de V. Ex' para que esse programa, que V. Ex' tão bem defende em todos os
cantos do Pais e do mundo saia vitorioso.
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Pois não. Encerrando as minhas palavras, concedo
aparte a V. Ex', nobre Senador Edison Lobão.
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O Sr. Edison Lobão (PFL -MA) - Manifesto a
minha solidariedade a V. Ex• em relação a essa iniciativa por se tratar de uma questão que, a meu ver,
deve ser reiteradamente abordada das tribunas do
CongreBso Nacional e até das assembléias legislativas, para que se forme uma consciência definitivamente favorável a seu respeito. O projeto de autoria
do Senador Eduardo Suplicy, a iniciativa do Deputado
Nelson Marchezan e essas experiências no setor da
educação a que temos assistido, tudo isso contribui,
de fato, para que se possa melhorar a situação do
povo brasileiro e, sobretudo, colocar as nossas
crianças nas escolas. Ainda há um grande número
de analfabetos no Brasil - isso é uma realidade -,
mas, felizmente, essa situação vai se modificando
para melhor, ano a ano. Analfabetos existem em
quase todos os países do mundo. São raras as nações que conseguiram vencer definitivamente esse
problema. As demais, muitas delas até ricas, ainda
possuem analfabetos. Estamos caminhando na direção de uma solução definitiva para esse grave problema nacional. Receba V. Ex•, portanto, os meus
cumprimentos pela iniciativa de repetir hoje esse assunto, que deve ser embutido na consciência do
povo brasileiro.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)Eminente Senador Edison Lobão, agradeço a V. Ex•
pela participação quando tratamos de assunto de tamanha importância. Essa matéria já faz parte da
consciência nacional. Todos já a estão adotando
conscientemente, pois se trata de um programa que
precisamos instituir. Havia uma certa resistência - é
lógico e compreensível - por parte da área económica do Governo quanto à implementação desse programa, mas, como as palavras do Ministro Pedro
Malan nos fazem acreditar, essa resistência já está
desaparecendo. Temos visto que o que se gasta
com a implementação desse programa é muito pouco: cerca de 0,2% a 0,7% do orçamento do Estado.
No nosso Estado, gastamos muito pouco, mas os
frutos são muito grandes. Não é à toa que o Governador Siqueira Campos conta com 60% da preferência da população do nosso Estado.
O Sr. Leonel Paiva (PFL- DF)- Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL -TO) Concedo um aparte ao eminente Senador Leonel
Paiva.
O Sr. Leonel Paiva (PFL- DF) - Meu prezado
Senador Carlos Patrocínio, a atuação do Governador Siqueira Campos já é notória no País inteiro. Ele
cuida, efetivamente, dos interesses do cidadão to-
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cantinense. Tenho certeza absoluta de que ele não
usufrui partidariamente de ações que beneficiam o
povo. Desde as primeiras iniciativas sociais de Siqueira Campos dentro do seu Estado - nós as temos acompanhado, somos quase vizinhos -, percebe-se a conduta ética por ele adotada. E isso se repete principalmente nesse momento eleitoral. Esse
comportamento é raro, pois é adotado independentemente da questão partidária e da política
eleitoral, que nesse momento estão em efervescência no Tocantins. Esse é um exemplo de ética para o
Brasil. Fiz o aparte a V. Exª, porque também aqui
em Brasília temos programas semelhantes aos dos
de Tocantins. Hoje, por exemplo, chegaram às minhas mãos informações de que o Programa Cesta
Familiar para a Educação Infantil - Cesta Pré-Escola, irá iniciar o cadastramento das famílias residentes
no Paranoá de 5 a 11 a de agosto. Senador Carlos
Patrocínio, se V. Ex• estiver em Brasília assistirá a
maior bandeirada do PT no Paranoá. Serão milhares
de bandeiras de militantes do Partido dentro de um
programa sério: Esse programa é bom, mas a sua
exploração politiqueira é muito ruim; ao contrário do
que acontece em Tocantins, onde reconheço que há
lisura de comportamento. Quero convidar todos a
comparecerem à Feira Penmanente do Paranoá:
~rá possível assistir a maior mobilização de militantes do PT no Paranoá em tomo de uma idéia que
não tem nada a ver com a política eleitoral. Era o
que tinha a dizer. Muito obrigado.
O Sr. Lauro Campos (Bioco/PT - DF) - Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Agradeço a V. Exª pela intervenção, como sempre
brilhante, Senador Leonel Paiva. Sabe-se que um
programa dessa envergadura serve de bandeira politica para quem o executa. Mas posso assegurar a
V. Exª que no nosso Estado não temos usado isso
como bandeira política. Apenas, como V. Ex• bem
afirma, é claro que uma política desse porte na área
social, bem implementada, acaba rendendo seus dividendos.
Concedo o aparte ao eminente Senador Laura
Campos.
O Sr. Laura Campos (Bioco/PT - DF) - Eu
gostaria, nobre Senador, apenas de trazer meu testemunho sobre a questão do imposto de renda negativo e outras fonmas de complementação de renda
para as camadas mais pobres da população. A primeira vez em que adentrei este plenário foi a convite
do Senador Suplicy, há exatamente sete anos. Eu
havia publicado na Folha de S. Paulo um artigo em
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que t:azia alguns argumentos favoráveis a essa pro-

posta. que teve origem, recentemente, nos trabalhos
do p·oiessor Friedman, um dos mestres do neoliberalis,.,o. Ela foi introduzida no Brasil em 1975 - pelo
menos na Universidade de Brasília-, por intenmédio
de um economista que mais tarde foi presidente do
Conselho· Nacional de Economia. Lamento que tenha havido um atraso tão grande por parte do Governo Federal para implementar essa idéia - em sua
casa. na prefeitura de Campinas teria havido a iniciativa primeira de implementar a bolsa-escola, que
é um derivativo do imposto de renda negativo. Gostaria ainda de fazer um outro comentário: temo que
essa Iniciativa, tão proveitosa do ponto de vista so·
cial. venha a sofrer o mesmo que sofreu o salário-família. que ficou tão pequeno que desapareceu, sumiu. Isso não deveria ter ocorrido, uma vez que ele
const1tui uma versão da renda mínima de cidadania
a que se refere constantemente o Senador Suplicy,
CUJa Implementação ele pôde acompanhar até no
Alasca. O Governo deveria fornecer auxílios, recursos. complementação de renda e de salários para
aqueles que têm filhos na escola. É o simples fato
de nascer, de ser cidadão, que dá direito ao saláriofamília, que, no entanto, no Brasil, ao invés de se
afinmar, foi ficando tão insignificante que acabou desaparecendo. Temo que iniciativas inicialmente tão
valorosas e proveitosas possam ser soterradas pela
nossa cuttura, que é realmente excludente e realmente despreza e dá pouca vida a essas iniciativas.
Mu~o obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL -TO) Eminente Senador Laura Campos, V. Exª tem toda
razão. V. Exª, que tem um conhecimento mu~o amplo dessa matéria, está coberto de razão. Tem sido
postergada a implementação de medidas desse tipo
até hoje; exemplo disso é o fato de que o Senador
Eduardo Suplicy apresentou o seu projeto em 1991
e somente agora vemos seus frutos.
V. Exª tem toda razão também quando assegura que o salário-família, que seria uma maneira de
assegurar uma renda mínima ou uma bolsa escolar,
veio se diluindo através dos tempos, até que deixasse de existir. Eminente Senador, sou ·de uma família
de 12 filhos, e minha mãe era professora primária.
Quando eu estava na faculdade, ela recebia aquele
abono do salário-família, o que a ajudava a manter os
filhos na escola. Mas infelizmente isso foi jogado para
segundo plano, e por isso hoje estamos brigando pelo
restabelecimento da renda mínima em nosso Pais.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - PerV. Exª um aparte?

m~e-me
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Se o Presidente me permitir, gostaria de conceder o
aparte ao eminente Senador Roberto Freire.
Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - Senador Carlos Patrocínio, gostaria de fazer apenas
um ligeiro comentário. V. Ex' está demonstrando o
que é o Brasil: um país com tremendas desigualdades, uma das sociedades mais perversas em termos
de distribuição de renda e de atendimento do que é
considerado o mínimo de dignidade humana. Essa
política de renda mínima, que já teve modificações,
inclusive com um certo compromisso social, no caso
da bolsa-escola, é a chamada política compensatória, típica da visão neoliberal. O idealizador dessa
renda mínima foi um dos maiores economistas da visão do liberalismo, do laissez-faire, que é Mi~on
Friedman. E o interessante é que o Brasil se encontra tão atrasado que essa política compensatória,
própria do neoliberalismo, é aqui bandeira da Esquerda. Eu só gostaria de mostrar esse paradoxo,
para vermos como estamos atrasados, como somos
uma sociedade injusta, já que poderíamos discutir
política compensatória se tivéssemos dado a estrutura mínima básica de· dignidade ao ser humano na
sociedade brasileira. Era só esse aparte.
O SR- CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Agradeço a sua intervenção e gostaria de dizer, eminente Senador Roberto Freire, que essa política
compensatória, conforme assegura V. Ex', já deveria ter sido implantada em nosso País há muito tempo. Essa bandeira não é apenas da Esquerda, mas
de todos os brasileiros, de todo o Congresso Nacional, muito embora o projeto do eminente Senador
Eduardo Suplicy esteja recebendo o maior aplauso e
o maior apreço.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT- SP)- V. Ex'
me permite um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Com muita honra, nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) Gostaria de mencionar que o candidato do PPS, Giro
Gomes, tem defendido, reiteradamente, o direito a
uma renda mínima para todos os brasileiros. Ouvi
isso diversas vezes.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS- PE)- V. Ex'
me permite aparteá-lo novamente?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Com muito prazer, Senador Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS- PE)- Gostaria de acrescentar que ele, como Ministro da Fa-

- - - - - - ··--

-·

Agosto de 1998

zenda no Governo Itamar Franco, chamou V. Ex•
para dizer que o apoiava.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) Exatamente.
A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - V. Ex'
me permite um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Gostaria de conceder o aparte à Senadora Marina
Silva, se o Presidente for condescendente conosco.
A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Do ponto de vista de instituir uma renda mínima para as
'soas que vivem em situação de quase completa
r... ;ária, além das teorias económicas que se podem
ass cciar a essas propostas, considero também uma
visão humanista em relação aos problemas sociais
que enfrentamos no País e no mundo. Com relação
às preocupações do Senador Eduardo Suplicy, tenho absoluta certeza de que há um conteúdo humanista muito forte. Ele não se propõe a resolver o problema apenas com uma política de renda mínima,
que funcionaria como uma alavanca para que se tenha as condições mínimas de um programa estrutural de geração de emprego e renda. Mas se formos
resgatar, historicamente, a idéia de uma renda mínima, eu diria que ela não remonta aos marcos do liberalismo, mas é uma proposta bíblica. Nos cinco
primeiros Livros da Bíblia, já está instituído, pelas
Leis de Moisés, que as pessoas pobres, miseráveis,
têm direito de entrar na lavoura ou no pomar de
quem quer que seja para saciar a sua fome, até porque, naquele tempo, seria impraticável se pensar em
uma renda mínima. Portanto, não se constituía roubo ou pecado as pessoas saciarem a sua fome colhendo espigas de trigo ou frutas dentro do pomar de
alguém. Então, essa preocupação com aqueles que
estão abaixo da linha da dignidade, em termos de
sobrevivência, não é uma preocupação que se possa associar às teorias modernas económicas ou aos
processos mais recentes, mas são propostas com
um conteúdo humanitário muito forte, diria até espiritual. Sendo assim, na proposta do Senador Eduardo
Suplicy, pode-se perceber uma preocupação com. o
ser humano em si, através de um processo de pohttcas económicas estruturais que respondam aos problemas da miséria, do desemprego e da fa~a de
oportunidade. Penso que a Esquerda pecou durante
muitos anos em achar que mataríamos a fome das
pessoas no momento em que tivéssemos uma economia socialmente justa. No entanto, a fome não
pode esperar. Uma sociedade não tem como justificar a miséria se ela vive em um país onde é possível
tomar medidas contra a fome, mesmo que sejam
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aparentemente paliativas. Associarmos uma proposta como essa à bolsa-escola não é puro assistencialismo e também não é um paliativo, pois escola é estrutural em qualquer processo de geração de emprego e renda.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Agradeço à eminente Senadora Marina Silva pelo
aparte. Concordo perfeitamente .com V. Ex" e incluo
em meu pronunciamento as suas palavras brilhantes, quando invoca a história para lembrar que não
era para estarmos hoje aqui tratando dessa situação, pois, desde os tempos da Bíblia, já se tratava
disso.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO)- Senador José Eduardo Outra, ouvirei V. Exª, se tiver a
aquiescência do Presidente Antonio Carlos Magalhães.
Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) Senador Carlos-Patrocínio, peço desculpas a V. Ex•.
mas não posso deixar de tecer comentários sobre
dois apartes. Com relação ao aparte do Senador Roberto Freire, a Senadora Marina Silva já deu exem·
pios de que a informação de que a idéia da renda
mínima seja de Milton Friedman não corresponde à
verdade. O Senador Suplicy, ontem, por ocasião do
encerramento da conferência, citou exemplos de vários economistas anteriores a Milton Friedman e até
experiências nesse sentido na Inglaterra, no século
passado. De repente, criou-se a informação de que,
pelo fato de Milton Friedman também ter produzido
nessa área, essa questão da renda mínima seria um
exemplo do neoliberalismo. Com relação ao aparte
do Senador Leonel Paiva, c~ando o exemplo de que
a milttância do PT transformaria uma atividade do
Governo num ato do PT, com bandeiras, penso que,
depois de depoimentos tão escabrosos sobre o uso
da máquina governamental, fe~os pelo Senador Ronaldo Cunha Lima, pelo Senador Antonio Carlos Valadares, pelo Senador Hugo Napoleão ontem e pelo
Senador Ernandes Amorim, a única acusação de
uso da máquina por parte de nosso governo é a presença da nossa militância com as bandeiras. Rca-

mos até muito orgulhosos disso. Somos um Partido
que realmente tem militantes, que tem orgulho da
sua bandeira e que vai estar presente em todas as
suas atividades. Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Agradeço a V. Ex". Essa discussão é muito salutar,
mas é importante que implantemos, de uma vez, por
todas a renda miníma em nosso País.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria apenas
de desfazer algumas dúvidas do Senador Eduardo
Suplicy. O nosso projeto, na realidade, eminente Senador, nasceu em março de 1989, ou seja, nos primórdios da criação do Estado do Tocantins. Posteriormente, sofreu uma Interrupção com o novo Governador. Siqueira Campos, ao reassumir o Governo

do Estado, também chamou para si a reimplementação do Programa Pioneiros Mirins, que, guardadas
as devidas proporções, consideramos o programa
social mais importante do nosso País. Estamos inteirando agora o número de 30 mil pioneiros mirins
em um Estado que tem pouco mais de um milhão
de habitantes. Mas é claro que também louvamos o
programa do Governador Cristovam Buarque, que
tem cerca de 44 mil crianças ou 22 mil famílias beneficiárias.
Sr. Presidente, quero ressaltar que o Programa
Pioneiros Mirins vai muito bem no Estado do Tocan·
tins e espero que ele se espalhe por todo o nosso
País.
Muito obrigàdo, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Geraldo Melo, t• Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N2 488, DE 1998
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial criada através do Requerimento n• 475/96-SF,
"destinada a definir uma política para o desenvolvimento econõmico e social da Amazõnia" requeiro de
Vossa Excelência a prorrogação do prazo da Comissão, até o dia 15 de dezembro de 1998, com base
no art. 76, § 1•. alínea a, do Regimento Interno do
Senado Federal.
Justificação
Considerando que a Relataria da Comissão,
de mais prazo, em vista de ter recolhido
documentos que servirão de subsídios para sua conclusão, se faz mister que os ilustres pares concornecess~a
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dem com a presente prorrogação para que se encerre os trabalhos desta Comissão.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Senador Nabor Júnior, Presidente da Comissão.
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a oferecer parecer à MP n• 1.710/98, em substituição aos Deputados Marcelo Déda (PT-SE) e Fernando Ferro (PT-PE).
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deputado Marcelo
Déda, Líder do PT.
OF/GAB/I/N2 629
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 1.672-31, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
rrtular
Paulo Ritzel

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será cumprida a determinação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
OF. 51/98-LPSDB
Brasília, 4 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, indicar o Senador Sérgio Machado em
substituição ao Senador Coutinho Jorge, na Comissão de Assuntos Econõmicos.
Na oportunidade, renovo protestos e elevada
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será feita e substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
OFICIO

N2

257/PT
Brasília, 12 de agosto de 1998

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar os Deputados Gilney V18118 (PT-Ml),
como titular e Fernando Gabeira (PV-RJ), como suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada

Suplente
Orcino Gonçalves

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/N' 630
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 1.673-29, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
THular
Hermes Parcianello

Suplente
Antônio do Valle

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/IIN2 631
Brasília, 13 de agosto de '1998
Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 1.674-54, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
THular
Edinho Bez

Suplente
S!Mo Pessoa
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado GeddefVieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 632
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/PRONA que
comporão a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 1.675-40, de
29 de julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
·
•.Titular
Sílvio Pessoa

Suplente
Paulo Rítzel

. .. Por oportuno, renovo a Vossa Excelência proté.stos de estima e consideração. - Deputado Gedde! Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PRONA.
OF/GAB/1/Nº 63:)
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/PRONA que comporão a Comissão ~ista destinada á emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 1.676-35, de 29 de julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Carlos Mendes
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Suplente
Maria Elvira

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.

OF/GAB/1/Nº 635
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comi~são Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1t678-26, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Suplente
Oscar Go!doni

Titular
• Paulo Ritze!

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 636
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos

Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.679-15, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Suplente
Titular
Mário Martins
João Henrique
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 637
Brasília, 13 de agosto de 1998

Brasília, 13 de.agosto de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.680-8, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.

Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Bloco
PMDB/PRONA que comporão a Comissão Mista
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória
n• 1.677-55, de 29 de julho de 1998, em substituição
aos anteriormente indicados.

Suplente
Titular
Wilson
Cignachi
Pedro Navais
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Gedde! Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.

OF/GAB/1/Nº 634

Tjtular
Pinheiro Landim

Suplente
José Luiz Clero!

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.

OF/GAB/1/Nº 638
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a

454

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.681 -7, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Adelson Salvador

Suplente
Paulo Ritzel

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/I/N9 639
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a V9ssa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.682-4, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Paulo Ritzel
João Matos
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
Ç>F/GAB/1/Nº 640
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência ós nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.683-3, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Armando Abílio

Suplente
Paulo Lustosa
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro·
testes de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder de Bloco PMDB/Prona.
ÓF/GAB/1/Nº 641
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.684-44, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular

Suplente
Noel de Oliveira
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PRONA.
OF/GAB/1/N• 642
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB!Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.685-2, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Pinheiro Landim

Suplente
Saraiva Felipe

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 643
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.686-2, de 29 de julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Silas Brasileiro

Suplente
Nair Xavier Lobo

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 644
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.687-2, de 29 de julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
João Henrique

Suplente
João Alberto

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Uder do Bloco PMDB!Prona.

Agosto de 1998

OF/GAB/1/Nº 645
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.688-2, de 29 de julho de
1998, em subst~uição aos anteriormente indicados.
Titular
Barbosa Neto

455

ANAIS DO SENADO PEDERAL

Suplente
Antônio do Valle

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 646
Brasília. 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente.
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.689-2, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
rrtular
Suplente
Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 647
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.690-2, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
rttular
Suplente
Edison Andrino
João Alberto
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 648
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB!Prona que comporão a

Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.691-2, de 29 de julho de
1998, em substrtuição aos anteriormente indicados.
rrtular
Wilson Cignachi

Suplente
José Chaves

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 649
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.697-56, de 29 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Suplente
Titular
Hermes Parcianello
José Chaves
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 650
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.692-26, de 30 de julho de
1998, em substrtuição aos anteriormente indicados.
rrtular
Suplente
Silas Brasileiro
Oscar Goldoni
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, - Líder do Bloco PMDBIPRONA.
OF/GAB/I/N2 651
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.693-38, de 30 de julho de
1998, em substrtuição aos anteriormente indicados.
Suplente
Mário Martins

rrtutar
Ronaldo Perim
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.

OF/GAB/1/Nº 655

OF/GABIIIN' 652

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 1.698-47, de 30 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.

Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.694-8, de 30 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Gonzaga Mota

Suplente
Wagner Rossi

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 653
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que campo,rão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n' 1.695-38, de 30 de
julho de 1998, em subst~uição aos anteriormente indicados.
Titular
João Magalhães

Suplente
Regina Uno

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 654
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n' 1.696-24, de 30
de julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Saraiva Felipe

Suplente
Alceste Almeida

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Uma, Líder do Bloco PMDB!Prona.

Brasília, 13 de agosto de 1998

Titular
Pinheiro Landim

Suplente
Simara Ellery

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GABIIIN' 656
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 1.699-38, de 30 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Mauro Lopes
Valdir Colatto
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GABIN' 657
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1. 700-16, de 30 de julho de
1998, em substrtuição aos anteriormente indicados.
Suplente
Titular
Adelson Salvador
Paulo Ritzel
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GABIN' 658
Brasília. 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
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Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.701-12, de 30 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Carlos Nelson

Suplente
Moacir Micheletto

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 659
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.702-27, de 30 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Edinho Bez
Ricardo Rique
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/IJN 2 660
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.703-15, de 30 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Sandra Mabel
Valdir Colatto
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 661
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.463-28, de 27 de julho de
1998, em substttuição aos anteriormente indicados.
Titular
Sandra Mabel

Suplente
Jorge Wilson

457

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OFIGAB/1/Nº 662
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.475-42, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Lídia Quinan

Suplente
Elcione Barbalho

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 663
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 1.477-51, de 27 de
julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
lvandro Cunha Lima

Suplente
Oscar Goldoni

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 664
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.569-17, de 27 de
julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Suplente
Confúcio Moura

Titular
Edison Andrino

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona
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OF/GAB/1/Nº 665
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.579-23, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Odacir Klein

Suplente
Hélio Rosas

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geei·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 666
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.599-47, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
iitular
Suplente
Saraiva Felipe
Confúcio Moura
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 667
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.604-35, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Gonzaga Mota
Edinho Bez
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geei·
dei Vieira Uma, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 668
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a

---··---·-··---

Com1ssão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Med1da Provisória nº 1.605-26, de 27 de julho de
1998, em substttuição aos anteriormente indicados.
Titular
João Thomé Mestrinho

Suplente
Mário Martins

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Uma, líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 669
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emttir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.607-20, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Mauricio Requião
Djalma de Almeida Cesar
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geei·
dei Vieira Uma, líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 670
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.609-16, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Suplente
Titular
Sandra Mabel
Zaire Rezende
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Uma, líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/IIN2 671
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.610·12, de 27 de julho de
1998, em substttuição aos anteriormente indicados.
Titular
Germano Rigotto

Suplente
Edison Andrino
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/I/N 2 672
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.611-11, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Maria Elvira

Suplente
Mauricio Requião

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/IIN 2 673
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada· a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.614-21, de 27 de
julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Neuto de Conto

Suplente
Cartas Apolinário

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/I/N2 674
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.615-31, de 27 de
julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Antônio do Valle

Suplente
Oscar Goldoni

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
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-OF/GAB/1/N 2 675
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.637-7, de 27 de julho de
1998, em substttuição aos anteriormente indicados.
Titular
Pedro Novais

Suplente
Paulo Lustosa

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/IIN 2 676
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emttir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.640-5, de 27 de julho de
1998, em substttuição aos anteriormente indicados.
Suplente
Titular
Neuto de Conto
Barbosa Neto
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 677
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
EncaminhÓ a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1.656-3, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Suplente
Titular
Confúcio Moura
Sandro Mabel
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona
OF/GAB/IIN2 678
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
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Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.661-5, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Fernando Diniz

Suplente
Lídia Quinan

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. - Deputado Geeldel
Vieira Lima, líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 679
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Blocc PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 1.662-2, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Marcelo Teixei;a
Carlos Nelson
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/N' 680
~

Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 1.663-12, de 27 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Suplente
Paulo Lustosa
Mauro Lopes
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 682
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 1. 705-1, de 30 de julho de
1998, em substituição aos an!eriormente indicados.
Titular
Hélio Rosas

Suplente
Asdrúbal Sentes
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 683
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos
Deputados do Bloco PMDB!Prona que comporão a
Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n• 1. 706-1, de 30 de julho de
1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Maria Elvira

Suplente
Rita Camata

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/Prona.
OF/GAB/1/Nº 684
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB!Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.707·1, de 30 de julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Laire Rosado

Suplente
Saraiva Felipe

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GAB/1/Nº 685
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.708-1, de 30 de julho de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
José Luiz Clero!

Suplente
Roberto Valadão

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e ccnsideração. - Deputado Geeidei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.

- - - - - - - - - ----·----·--··-
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OF. PSDB/1/Nº 2.015/98
Brasília, 13 de agosto de 1998

Brasília, 12 de agosto de 1998

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.709, de 6 de agosto de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a indicação do Deputado Pedro Henry, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Líder do PSDB.

Titular
Sandra Mabel

Suplente
Regina Uno

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF/GABIIIN 2 687
Brasília, 13 de agosto de 1998
Senhor Pr!)sidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/Prona que comporão a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1. 71 O, de 7 de agosto de 1998, em substituição aos anteriormente indicados.
Titular
Silas Brasileiro

Suplente
Chicão Brígido

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB!Prona.
OF. PSDB/1/Nº 2.013198
Brasília, 12 de agosto de 1998
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Pedro
Henry pelo Deputado Paulo Mourão, como membro
titular, para integrar a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, deixando este
de ser membro suplente da mesma.
Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

----'--·-··· _._

-----~-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Está deferido o pedido do Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, no
sentido de incluir o Deputado Pedro Henry na Comissão de Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.685-2,
adotada em 29 de julho de 1998 e publicada no dia
30 do mesmo mês e ano, que "Altera dispositivos da
Lei n• 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída à Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

PSDB
Pedro Piva
José Roberto Arruda
Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha
Epitacio Cafeteira
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PFL
Reinhold Stephanes
Manoel Castro

Lima Netto
Euler Ribeiro

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Osmânio Pereira

------~--

·-

.

-----.- - ·--

Eduardo Barbosa
Mansa Serrano

..

-·--· ............

............... .
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Bloco (PMDB/PRONA)
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe
Bloco (PTIPDT/PC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 13-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 13-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 4-8-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 13-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será feira a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, ·projetes de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1 Secretário, Senador Ronaldo
Cunha Lima.

º

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 153, DE 1998
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
manutenção de prontuários médicos e
seu acesso por pacientes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Os hospitais é demais estabelecimentos
de atenção à saúde são obrigados a manter, em
prontuários individuais ou familiares, registro das atividades desenvolvidas, pelo prazo mínimo de dezoito anos, contados a partir da data do último registro
leito neles.
Art. 22 É dever do médico e dos demais trabalhadores da equipe de saúde:
I - elaborar prontuário para cada paciente ou
Iam ma;
11 - registrar em prontuário as prescrições, tratamentos e atendimentos indicados e executados,
bem como os dados de evolução clínica do paciente
de que tenha conhecimento em decorrência de sua
atuação profissional;
III -identificar-se, de forma clara e inequívoca,
como autor do registro leito em prontuário, em decorrência do disposto no inciso 11.
Art. 3 2 É vedado ao médico, aos demais trabalhadores da equipe de saúde e aos estabelecimentos de atenção à saúde:

º
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I - negar ao paciente ou a seu responsável legal ou representante acesso a seu prontuário médico, ficha clínica ou similar,
11 - dar acesso a prontuários, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional a pessoas desobrigadas do mesmo compromisso.
Parágrafo único. O acesso por parte do paciente a seu prontuário não isenta o médico da obrigatoriedade de dar, a ele ou a seu responsável legal ou
representante, explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou terceiros.
Art. 4° É crime:
I - deixar de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e no prazo referidos nessa lei.
Pena - detenção, de dois a seis meses, ou
multa.
Parágrafo único. Se o crime é doloso:
Pena- detenção, de seis meses a dois anos.
11 - Negar ou impedir o acesso do paciente ou
de seu responsável legal ou representante a seu
prontuário médico, ficha clínica ou similar.
Pena- detenção, de dois a seis meses.
III - Dar acesso a prontuários, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional por pessoas desobrigadas do
mesmo compromisso.
Pena - detenção, de dois a seis meses.
Art. 5° O descumprimento do disposto nos arti-:
gos 2º e 3°, por parte de médico ou de outro traba/
lhador de saúde, constitui infração ética, sujeitando
infrator a processo ético-profissional.
I
§ 12 A competência para apreciar e julgar as' infrações éticas previstas no caput deste artigo é atribuição do conselho regional de fiscalização do exercício profissional no qual o trabalhador de saúde infrator estiver inscrito, ao tempo do fato punível ou de
sua ocorrência.
§ 22 O processo ético-profissional, nos conselhos de fiscalização do exercício profissional, regerse-à pelos respectivos códigos de processo éticoprofissional, instituídos por resolução daqueles conselhos.
Art. 6" Esta lei entra em vigor em noventa dias
a contar da data de sua publicação.
Art. 7' O art. 228 da Lei n• 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

p

'Ar!. 228. Deixar de manter registro
das atividades desenvolvidas na forma e no
prazo referidos no art. 1Odesta lei, deixar de
registrar em prontuário as prescrições, trata-

--- --·-------
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mentes e atendimentos indicados e executados, bem como os dados de evolução clínica da paciente; deixar de identificar-se de
forma clara e inequívoca, como autor do registro feito em prontuário, ou deixar de fornecer à parturiente ou a seu responsável,
por ocasião da atta, declaração de nascimento onde constem as intercorrências do
parto e do desenvolvimento do neonato:
Pena - detenção de dois a seus meses, ou mutta.
Páragrafo único. Se o crime é doloso.
Pensa - detenção, de seis meses a
dois anos." (NR)
Justificação
Os prontuários médicos são documentos técnicos, legal e administrativamente mandatários, em
qualquer hospital ou estabelecimento de saúde, devendo ser abertos para todo e qualquer cliente ou
paciente admitidQ para assistência ou acompanhamento de sua condição de saúde e atualizados a
cada nova consutta daquele cliente ao serviço ou
atendimento a ele prestado.
Sua importância está consubstanciada no Código de Ética Médica que veda ao médico deixar de
elaborar prontuário médico para cada paciente, caracterizando tal fato como infração ética, sujeita, portanto, a processo ético-disciplinar.
Apesar de os prontuários se constituírem na
base de todo e qualquer controle operacional, epidemológico, administrativo e ético dos serviços de saúde, é comum constatar-se sua inexistência e, principalmente, a má-qualidade dos registras neles feitos.
Do ponto de vista dos pacientes, também não
é universal o reconhecimento a seu direito de acesso às informações constantes em seus prontuários
médicos. Essa condição está também prevista no
Código de Ética Médica que veda ao médico tanto
negar ao paciente o acesso a seu prontuário, como
deixar de dar explicações necessárias a sua compreensão.
Ainda assim, mesmo no curso de processos
ético-profissionais, civis e criminais em decorrência
de erro médico, são freqüentes o descumprimento
dessa norma ética e o desrespeito ao direito do paciente ou de seus responsáveis.
Em vista do exposto é que submeto à apreciação
dos nobres colegas essa iniciativa, cujo objetivo é dar
aos usuários de serviços de saúde de nosso País
um instrumento eficaz de garantia de seus direitos.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Senadora Emllla Fernandes.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da. Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
"Art. 1O. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;
11 - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normalizadas pela
autorida.:te administrativa competente;
III - proceder a exames visando ao
diagnóstico e terapêutica de normalidades
no metabolismo do recém-nascido, bem
como prestar orientação aos pais;
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento
de neonato;"
"V- manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de
atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta lei,
bem como de fornecer à parturiente ou a
seu responsável, por ocasião da atta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:
Pena - detenção de seis meses a dois
anos.

Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção de dois a seis meses,
ou multa."

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais,
cabendo a esta última a decisão terminativa.)

-·~ ·----~---~---~---~---
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 154, DE 1998
Autoriza o Instituto de Resseguro do
Brasil - IRB a doar à Sociedade Civil de
Amparo ao Menor "A Minha Casa" o imóvel que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica o Instituto de Resseguros do Brasil
- IRB autorizado a doar, sem encargos financeiros,
à Sociedade Civil de Amparo ao Menor "A Minha
Casa" o imóvel denominado Sítio São Lourenço,
com área de 29.600 metros quadrados, constttuído
de prédio e respectivo terreno, localizado na Estrada
do Moinho n' 135, Município de Campo Grande RJ, e transcrito no 4 2 Ofício de Registro de Imóveis do mesmo município às !Is. 158, livro 3-AF,
sob o n' 15.129.
Art. 22 O imóvel mencionado no art. 12 destinase exclusivamente ao abrigo e à educação de menores carentes. .
Art. 32 O imóvel doado reverterá ao património
do IRB, independentemente de qualquer indenização, inclusive por benfettorias realizadas, em caso
de dissolução ou extinção à donatária ou se lhe vier
a ser dada, no todo ou em parte, destinação diversa
..êla estabelecida no artigo anterior.
Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Há cerca de 18 (dezoito) anos a Sociedade Civil de Amparo ao Menor "A Minha Casa", reconhecida de utilidade pública pelos governos federal e estadual, recebeu, mediante "cessão" por parte do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, uma granja desalivada existente no Município de Campo Grande RJ, onde instalou-se e, com o passar dos anos,
construiu várias edificações que hoje abrigam, aproximadamente, 72 (setenta e dois) menores carentes.
Em novembro último, porém, segundo apelo
que nos foi dirigido por membro de seu conselho fiscal, recebeu do IRB uma carta "solicitando a desocupação total do imóvel e a sua devolução (inclusive
as benfeitorias)", a efetivar-se até o final de junho p.
passado.
Diante desse fato, a referenciada entidade filantrópica solicitou ao IRB que lhe "cedesse definttivamente" ou "vendesse o imóvel por um valor simbólico", sendo, nesse sentido, encaminhado, por
este último, expediente ao Ministério da Fazenda.
O desfecho do sobredito expediente, contudo,
revelou-se insatisfatório, pois, segundo posterior-
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mente. informado, a conclusão partilhada "pelo Parecer
PGFNCPMtº 1.26300, no Pro::esro ri' 1005HXJG'27 98-59 e
pelo Parecer n• 1.302/96 (PGFN/CPA)" orienta-se
no sentido de que "existe a proibição de cessão ou
venda de bens imóveis".
Pelo que nos foi dado constatar. o Instituto de
Resseguros do Brasil - IRB não opõe qualquer obstáculo a que o imóvel em questão seja efetivamente
doado à Sociedade Civil de Amparo ao Menor "A Minha Casa", porquanto, com esse objetivo, dirigiu-se
oficialmente, em pelo menos duas ocas1ões, ao Ministério da Fazenda.
Na primeira, encaminhou consulta que, examinada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nocional, deu
origem exatamente ao "Parecer PGFNICPA!nº 1.263/96",
acima mencionado.
Na oportunidade, concluiu o referido parecer
pela "inviabilidade da cessão gratuita ou em condições especiais de bens móveis ou imóveis pertencentes a empresas estatais, sem a obtenção de benefício equivalente que preserve a finalidade pública que
justificou a sua criação por lei".
Na segunda ocasião, foi, inclusive, mais incisivo, pois solicitou do Ministério da Fazenda autorização expressa para doar o apontado imóvel à entidade em referência .
Pronunciano-se a respeito, a mesma Pocuradoria-Geral da Fazenda Nacional, após acurado exame da matéria, concluiu que dependem de prévia
autorização leislativa as doações de imóveis a particulares, porque caracterizam ato de liberalidade ou
desvio da finalidade pública do património afetado
ao objetivo social que justificou a criação por lei,
da empresa estatal". Para assim arrematar, foram
decisivas não apenas a específica natureza jurídica do ente estatal considerado- no caso, o IRB -,
mas também a constatação de que a legislação
sobre licitações (Lei nº 8.666/92 e suas alterações,
art. 17, I, b) somente admite doação quando esta
tenha como beneficiário "outro órgão ou entidade
da Administração Pública de qualquer esfera de
governo'.
O objetivo do presente projeto, como se conclui, é acima de tudo atender às exigências legais
acima mencionadas, viabilizando, enfim, uma doação que é vital à continuidade das atividades da
Sociedade Civil de Amparo ao Menor " A Minha
Casa".
Paralelamente, ao aprová-lo com as salvaguardas que ele expressamente contempla, estará o
Congresso Nacional coroando com o devido reconhecimento a meritória iniciativa de todos quantos, a
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partir de suas incansáveis fundadoras, contribuem
para o caridoso labor que mantêm até hoje viva a
entidade filantrópica em questão.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Senador Artur da Távola
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•155, DE 1998
Dispõe sobre a situação de municípios desmembrados na área de jurisdição da Sudene.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os municípios situados dentro da área
da jurisdição da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, não mencionados
na legislação pertinente, estão automaticamente incluídos naquela área para todos os efe~os legais e
administrativos. ·
Art. 22 Esta lei entra em, vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição busca sanar uma carência na legislação. básica da Sudéne, eliminando
dúvida toda vez que novos municípios são desmembrados de antigos municípios já pertencentes
à área da Superintendência ou do Polígono das
Secas.
Na legislação existente os municípios da área
da Sudene a ela pertence por nomeação direta ou
por localização no Polígono das Secas. Neste contexto, o desmembramento de novos municípios passa a significar a exclusão dos mesmos. A presente
proposição sana, portanto, esse problema de exclusão não pretendida.
Leis especificas já foram editadas para contemplar situações idênticas. mas se esgotaram em
suas expressas finalidades.
Vale enfatizar ainda que esta proposição não
acarretará o acréscimo de territórios novos à jurisdição da Sudene. Seus recursos continuarão destinados à mesma base física anterior.
Diante do inequívoco mérito da proposta, conto
com seu acolhimento pelos meus nobres pares.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Senador Francelino Pereira.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania -decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N•156, DE 1998
Dispõe sobre o tombamento do antigo estúdio da Rádio Nacional, no Rio de
Janeiro, e sua transformação em Museu
da História do Rádio no Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica tombado como património histórico
e cultural o antigo estúdio da Rádio Nacional, no Rio
de Janeiro.
Art. 2º O objeto de tombamento referido no art. 12
desta lei abrigará, além da emissora, o Museu da
História do Rádio no Brasil, a ser instalado no 22•
andar.
Parágrafo único. As medidas requeridas para o
tombamento e para a criação do museu serão adotadas pelo Ministério da Cultura.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

º

Justificação

É de cap~al importância para a preservação da
memória nacional que sejam envidados todos os esforços no sentido de salvaguardar os testemunhos
mais relevantes dos diferentes selares da sociedade.
No mundo da midia, hoje tão valorizado e presente no cotidiano de cada cidadão, há também que
se proteger e resgatar seus marcos históricos, em
favor da plena compreensão de sua trajetória.
Nada mais legitimo, portanto, que se resguarde, por intenmédio do tombamento, o recinto da Rádio Nacional, indiscutível marco da história do rádio
e da cultura brasileiras.
Localizado no 22º andar do antigo edifício de
"A Noite", na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, o histórico estúdio deverá passar pelo processo de desapropriação e tombamento, de fonma a penm~ir que
seu espaço abrigue o Museu da História do Rádio no
Brasil.
A Rádio Nacional, ao inaugurar uma nova linguagem no mundo radiofónico, aumentado sua expressiva penetração na sociedade brasileira - principalmente por intenmédio de seus programas de auditório, seus rádio-teatros e seus noticiosos -, deixou
um legado de competência e criatividade que influenciou decisivamente essa atividade no Pais. Tal
legado deveria constituir, portanto, o acervo principal
do futuro museu que contará a história do rádio e
sua importância na configuração do perfil cultural da
Nação.
Existe uma cuttura radiofónica, peculiar, popular, que não deve desaparecer.
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Este é o sentido que preside a apresentação
do presente Projeto de Lei, para o qual contamos
com o acolhimento dos ilustres Pares.
Sala das Sessões 13 de agosto de 1998. - Senador Artur da Távola.

(À Comissão de Educação - decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 157, DE 1998
Altera a Lei n• 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos
e terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 42 do artigo 220 da Constituição
Federal".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 12 da Lei n• 9.294,
de 15 de julho de 1996, passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efettos desta lei, as bebidas potáveis de qualquer teor alcoólico." (NR)
Art. 2" Acrescente-se o seguinte § 12-A ao art. 42
,da Lei n• 9.294, de 15 de julho de 1996:
"§ 12 -A A propaganda de bebidas alcoólicas conterá, nos meios de comunicação
e em função de suas características, de forma legível e ostensivamente destacada, advertência escrita e/ou falada sobre os malefícios do álcool, por meio das seguintes frases, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
devendo variar, no máximo, a cada cinco
meses, todas precedidas da afirmação: "O
Ministério da Saúde adverte:":
I - bebidas alcoólicas ingeridas durante a gravidez causam deficiência mental na
criança;
11 - bebida alcoólica durante a gravidez
causa malformações no bebê;
III- dirigir alcoolizado é crime de trãnstto;
· IV - o uso de bebida alcoólica é a prin·
cipal causa de acidentes de trânsito;
V - evite bebidas alcoólicas antes de
operar máquinas;
VI - o abuso de bebidas alcoólicas
está entre as cinco primeiras causas de internação hospttalar no Brasil;
VIl - bebida alcoólica na adolescência
aumenta o risco de se tomar alcoólatra;

VIII - evite bebida alcoólica na presença de crianças;
IX - vender bebida alcoólica à criança

é crime.n
Art. 32 O § 2º do art. 4 2 da Lei nº 9.294, de 15
de julho de 1996, passa a ter a seguinte redação:

"§ 22 Os rótulos das embalagens de
bebidas alcoólicas conterão as advertências
mencionadas no § 1 2-A." (NR)
Art. 4 2 Acrescentem-se os seguintes §§ 22-A e
22-B ao art. 4 2 da Lei n• 9.294, de 15 de julho de
1996:
"§ 22 -A As advertências mencionadas
no parágrafo anterior serão usadas seqüencialmente, de forma simuijânea ou rotativa,
nesta última hipÓtese devendo variar, no
máximo, a cada cinco meses, e serão inseri·
dos de forma legível e ostensivamente destacada.
§ 22 -B Nos posters, painéis, cartazes,
jornais e revistas, as advertências a que se
refere o § 12-A deste artigo serão usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese variando, no máximo, a cada cinco meses, devendo ser escritas de forma legível e ostensiva."
Art. 52 O § 2 2 do art. 5 2 da Lei n• 9.294, de 15
de julho de 1996, passa a ter a seguinte redação:

"§ 2º Nas condições do caput, as chamadas e caracterizações de patrocínio dos
produtos estarão liberados das exigências
do § 2º do art. 32 e do § 12 -A do art. 42 desta
Lei." (NR)
Art. 6" Esta lei entra em vigor em cento e oitenta dias a contar da data de sua publicação
Justificação
Estudos realizados na população aduija do
Brasil sugerem uma prevalência de 8 a 1O% de abuso e dependência do álcool.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o tratamento da dependência do álcool (CID 303) custou
ao Sistema Único de Saúde cerca de trinta milhões
de reais ao ano, no período de 1995 a 1997. Se somarmos os atendimentos às psicoses alcoólicas,
esse valor triplica. Essas duas causas constttuem o
primeiro motivo de internações psiquiátricas e estão
entre as cinco primeiras causas de internação hospitalar no País. No período considerado, o alcoolismo
ocupava o quarto lugar entre as doenças mais inca-
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pacttantes, e a cirrose alcoólica do fígado foi a sétima causa de óbito na população com mais de quinze anos.
Estudo realizado em 1993, pela Federação das
Indústrias do estado de São Paulo, apontou que de
1O a 15% da força de trabalho empregada naquele
estado apresentavam problemas de dependência de
drogas e/ou álcool. Em decorrência desse fato, o
grupo afetado solicitou três vezes mais licenças médicas; esteve envolvido em 15 a 30% dos acidentes
de trabalho ocorridos no período estudado; foi responsável por 50% do absenteísmo e utilizou um número otto vezes maior de diárias hospitalares que os
demais. As famílias dos trabalhadores com problemas de dependência química utilizaram três vezes
mais serviços de assistência médica e social que a
média.
O alcoolismo parece ser a principal dependência química responsável por esse quadro, pelo menos é o que mostram os estudos nacionais que a
pesquisaram separadamente das demais. Assim, um
programa de prevenção ao alcoolismo implantado na
Petrobras reduziu em 47%, após dezoito meses, o
número de dias de licença médica e, em 45%, o de
faltas ao trabalho.
O uso de álcool é também responsável pela
maioria dos acidentes de trânsito em nosso meio.
Segundo estudo realizado em quatro cidades brasileiras, em 1997, sob o patrocínio do Sistema Nacional de Trânsito, 61% das pessoas envolvidas em
acidentes de trânsito apresentavam alcoolemia positiva, sendo que essa proporção aumentava para
71,1% e 63,6% quando se tratava de acidentes por
choque e capotamento, respectivamente. Das pessoas que sofreram atropelamento, 56,2% apresenta·
vam algum nível de álcool no sangue. A proporção
de outras drogas detectada no sangue dos envolvidos foi pequena. A maconha foi encontrada em 1O%
dos envolvidos com acidentes de trânsito em RecHe,
mas em bem menos da metade dessa proporção
nas demais cidades, a cocaína foi detectada em menos de 4% e outras substâncias psicoativas em proporções ainda menores: benzodiazepínicos (3,4%),
barbitúricos (1,5%), anfetamínicos (0,6%) e opióides
(0,3%)
O uso de álcool durante a gravidez tem efeitos
teratogênicos importantes e é causa da síndrome alcoólica fetal, caracterizada por disfunções do sistema nervoso central (inclusive baixo quociente de inteligência e microencefália), atraso no crescimento,
anormalidades da face, um conjunto variável de malformações de gravidade variada e uma susceptibili-
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dade aumentada a doenças infecciosas. Especialistas afirmam que o álccol é. provavelmente, a maior
causa de deficiência mental teratogênicamente induzida no hemisfério ocidental. Esses problemas são
decorrentes, pelo menos em parte da ação inibidora
direta do álcool sobre a proiHeração celular embrionária, nos estágios iniciais da gestação, de tal forma
que mesmo a ingestão de pequenas quantidades de
álcool é claramente contra-indicada na gravidez.
Outro aspecto preocupante do problema é o
uso de álcool por crianças e adolescentes. Estudos
mostram que existem padrões de consumo diferentes entre crianças e adolescentes e adultos. Foi
comprovado que aqueles que começam a beber antes dos 15 anos de idade têm risco quatro vezes
maior de se tomar álcoolatra, em comparação com
aqueles que começam a beber depois dos 21.
No nosso meio, o consumo de substâncias psicoativas por crianças e adolescentes vem sendo monitorado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre
Droga Psicotrópicas, de São Paulo (CEBRID), mediante a realização, desde 1987, de levantamentos
sistemática do uso indevido de drogas por estudantes de primeiro e segundo graus e crianças e adolescentes de rua. Essas pesquisas confirmam a tendência mundial que aponta em direção a iniciação
cada vez mais precoce e de forma mais pesada no
uso abusivo de drogas em geral e de álcool em particular, por parte de nossas crianças.
O último levantamento, realizado em 1997,
mostrou, entre outras coisas, que, em nosso País:
- a iniciação no uso de drogas ocorre muito
cedo: 5,2% dos estudantes pesquisados tinham usado álcool antes dos 12 anos de idade, 11,0% tabaco,
7,8% solventes, 2,0% ansiolíticos e 1,8%, anfetamínicos;
- o álcool (15,0%) e o tabaco (6,2%) são as
drogas mais freqüentemente consumidas, isto é, são
usadas rotineiramente (seis ou mais vezes por mês),
as outras drogas consumidas com esse padrão atingem um número bem menor de crianças.
- é crescente a tendência do uso freqüente de
maconha (em dez das cidades estudadas), de cocaína e de álcool (em seis cidades, cada um)
-é crescente a tendência de uso pesado (vinte
ou mais vezes ao mês) de maconha e álcool (dez cidades).
Os elevados custos sociais em vidas ceifadas,
em número de portadores de deficiência, em gastos,
sobretudo o atto volume de recursos públicos, e em
perda de produtividade, obrigam a intervenção do
Estado para prevenir o uso abusivo, reduzir a depen-
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dência e limitar os danos que decorrem do uso dessa substância.
A obrigatoriedade de advertências na publicidade e nas embalagens de bebidas alcoólicas é recomendada pelas autoridades sanitárias como uma
forma adequada de informar e alertar os usuários
daqueles produtos sobre os perigos associados a
eles. Essas advertências servem, ainda, como reforço das ações de educação para a saúde, com vistas
ao controle do uso e do abuso de álcool, e como demonstração pública de que as autoridades sanitárias
estão empenhadas em combater o alcoolismo.
A experiência - uma vez que vários países já
adotam esse requerimento há cerda de dez anos,
com o objetivo de contribuir para o controle tanto do
alcoolismo como do tabagismo - mostrou que, pela
continuidade do uso, a advertência toma-se inoperante, principalmente em decorrência do fato de deixar de chamar a atenção. Em vista disso, a regulamentação dessas advertências passou a considerar
a necessidade de alterar as frases utilizadas mantendo, assim, a atenção permanente dos usuários.
Segundo a legislação em vigor (Lei n• 9.294,
de 15 de julho de 1996), as restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas atingem apenas
~ma pequena parcela desses produtos: o parágrafo
unico do art. 12 estabelece que, "para os efeitos dessa lei" consideram-se bebidas alcoólicas aquelas
com teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac (2 GL).
Ora, as bebidas mais consumidas em nosso
meio - as cervejas e os vinhos - contém, em média
entre 4 e 5 °GL e entre 8 e 14 •GL, respectivamente.
Dessa forma, apenas os destilados (que contém entre 40 e 50 "GL), os vermutes e aperitivos (que contém teor alcoólico superior a 15 2 GL) e alguns vinhos
são atingidos pela lei.
Creio ser necessário mudar o conceito de
que o abuso de vinhos e cervejas é, diferentemente do uso das demais bebidas alcoólicas, não prejudicial. Como vimos, memo ingerindo em pequenas quantidades, durante os primeiros meses de
gestação, o alcoól apresenta efeitos teratogênicos
importantes. Não é aceitável que esta informação
seja sonegada aos homens e mulheres que querem
ter filhos.
Por outro lado, vinhos e, principalmente, cervejas são não apenas as bebidas alcóolicas mais disponíveis e baratas como estão entre aquelas a que
as crianças e adolescentes têm mais acesso. Não é
aceitável deixar essas bebidas fora do alcance das
medidas que aqui propomos.

O presente projeto de lei pretende ser uma
contribuição para o equacionamento dos problemas
decorrentes do uso e abuso de álcool em nosso
meio.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Senaaora Emma Fernandes.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe sobre as restrições ao uso e

à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do § 42
do artigo 220 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com
teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.
Ar!. 22 É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e
com arejamento conveniente.

§ 1• Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema.
§ 22 É vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e veículos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de
viagem e houver nos referidos meios de transporte
parte especialmente reservada aos fumantes.
Art. 32 A propaganda comercial dos produtos
referidos no artigo anterior somente será permitida
nas emissoras de rádio e televisão no horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.
§ 1º A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo deverá ajustar-se aos seguintes
princípios:
I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou
fazer associação a celebrações cívicas ou religiosas;

11 - não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos produtos propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou
qualquer efeito similar;
III - não associar idéias ou imagens de maior
êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de pessoas fumantes;
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IV - não associar o uso do produto à prática de
esportes olímpicos, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas ou ilegais;
V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo;
VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de
sons e imagens, a participação de crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se.
§ 2" A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas características, advertência escrita e/ou falada sobre os malefícos do
fumo, através das seguintes frases, usadas sequencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última: hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas precedidas da afirmação • O ministério da Saúde Adverte".
I - fumar pode causar doenças do coração e
derrame celebrai;
11 -fumar pode causar câncer do pulmão, bronqu~e crônica e enfisema pulmonar;
III -fumar durante a gravidez pode prejudicar o
bebê;
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago;
V- ev~e fumar na presença de crianças;
VI - fumar provoca diversos males à sua saúde.
§ 3° As embalagens, exceto se destinadas à
exportação, os postares, painéis ou cartazes, jornais
e revistas que façam difusão ou propaganda dos
produtos referidos no art. 2º conterão a advertência
mencionada no parágrafo anterior.
§ 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2º deste artigo serão sequêncialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, inseridas, de forma legível e
ostensivamente destacada, em uma das laterais dos
maços, carteiras ou pacotes que sejam habnualmente comercializados diretamente ao consumidor.
§ 5º Nos postares, painéis, cartazes, jornais e
revistas, as cláusulas de advertência a que se refere
o § 2° deste artigo serão seqüêncialmente usadas,
de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese variando no máximo a cada cinco meses, devendo ser escritas de forma legível e ostensiva.
Art. 4º Somente será permitida a propaganda
comercial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre as vinte e uma e as seis horas.
§ 1• A propaganda de que trata este artigo não
poderá associar o produto ao esporte olímpico ou de
competição, ao desempenho saudável de qualquer

atividade, à condução de veículos e a imagens ou
:déias de maior êxito ou sexualidade das pessoas.
§ 2 2 Os rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conterão advertência nos seguintes termos:
·Evite o Consumo Excessivo de Álcool"'.
Art. 5 2 As chamadas e caracterizações de patrocínio dos produtos indicados nos arts. 2• e 4 2 ,
para eventos alheios à programação normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão, poderão
ser feitas, em qualquer horário, desde que identificadas apenas com a marca ou "slogan" do produto,
sem recomendação do seu consumo.
§ 1 • As restrições deste artigo aplicam-se à
propaganda estática existente em estádios, veículos
de competição e locais similares.
§ 22 Nas condições do "caput", as chamadas e
caracterizações de patrocínio dos produtos estarão
liberados da exigência do § 2• do artigo 32 desta lei.
Art. 6 2 É vedada utilização de trajes esportivos, relativamente esportes olímpicos, para veicular a propaganda dos produtos de que trata esta lei.

a

··a

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Os projetas serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C~os Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Acredito que, com o apoio dos Srs. Líderes, eu
faça um acréscimo na pauta, para colocarmos em discussão e votação o projeto sobre crimes hediondos.
Há nas bancadas os avulsos da matéria.
Se houver o consentimento dos Srs. Líderes, a
matéria será incluída na pauta imediatamente (Pausa.)
Conforme aquiescência das Lideranças, passase a sua imediata apreciação.
Item 12:
Discussão em turno único do Projeto de

Lei da Câmara n• 39, de 1998 (n" 4.686/96
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que acrescenta incisos ao art. 1• da Lei n• 6.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, e altera os arts. 22 , 52 e 1O da Lei
n• 6.437, de 20 de agosto de 19n, e dá outras providências.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara para proferir o parecer, pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER N2 490, DE 1998
(De Plenário)
Do Relator designado em substituição à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 39, de 1998, que "Acrescenta
incisos ao art. 12 da Lei n• 8.072, de 25 de
julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos e altera os arts. 22,52 e 10
da Lei n• 6.437, de 20 de agosto de 19n,
e dá outras providências.
O SR. LÚCIO ALACÂNTARA (PSDB - CE.
Para proferir parecer. Sem revisãodo orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, aprovado na
Câmara dos Deputados, vem a exame desta Casa o
Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1998, que tem
por finalidade acrescentar incisos ao art. 12 da Lei
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os
crimes hediondos, e altera os arts. 22 , 5º e 1O da Lei
n• 6.437, de 20 de agosto de 19n.
A alteração proposta na Lei 8.072 tem o objeti' vo de incluir entre os crimes hediondos a fals~ica
ção, corrupção, adutteração ou atteração de produto
destinado afins terapêuticos ou medicianais, bem
como a corrupção, adulteração, fals~icação ou alteração de substância ou produto alimentício destinado a consumo, tomando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo; delitos tip~icados nos arts.
273 e 272 do Código Penal, com a redação dada
pela Lei 9.6n, de 2 de julho úttimo.
Propõe também o PLC n• 39/98 modificações
na Lei 6.437, de 20 de agosto de t9n, que configura infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções respectivas e dá outras providências.
Cuida, especificamente, da hipótesse de intervenção
em estabelecimento de saúde que receba recursos
públicos de qualquer esfera, aumenta o valor das
multas pelas infrações acima referidas e inclui as clínicas de hemodiálises entre as instituições sujeitas à
legislação em referência.
Na exposição de motivos que originou o projeto
em questão, o Sr. Ministro da Justiça, nosso ilustre
colega Senador Renan Calheiros, registra que "por
algum lapso, a redação final da Lei n• 9.677/98, referida acima, fez inserir na emenda do substitutivo a
referência à falsificação de medicamento como crime hediondo sem que houvesse a necessária e específica atteração do texto normativo consolidado".

Ademais, anota que "o substitutivo aprovado acabou
por contemplar na emenda referência aos crimes hediondos que não constam do texto normativo•. Como
a ementa não tem força normativa, revela-se inócua
a referência dela constante sem qualquer correspondência no texto. É o relatório.
Voto
De início, e a bem da verdade, cabe-nos laser
as seguintes observações sobre os trechos da exposição de motivos do Sr. Ministro da Justiça, que
transcrevemos acima:
Por ocasião da tramitação neste Senado do
projeto de lei que deu origem à Lei n• 9.6n/98,
como Relator da matéria, detectamos erros que havia naquela proposição, cuja ementa não correspondia ao estabelecido no seu texto normativo e, por
essa razão, acatamos a emenda de iniciativa do ilustre Senador Eduardo Suplicy, que corrigiu o erro.·
Posteriormente, esta Casa decidiu manter o
projeto de lei nos mesmos termos em que o recebeu
na Câmara, sem nenhuma modificação, decisão a
que não nos opusemos em face da urgência da matéria. Para nós toma-se imperioso laser esse registro, uma vez que, conforme relatamos acima, a exposição de motivos do Ministro da Justiça trata do
erro cometido.
Ora, enquanto relator daquela matéria, até
mesmo para nos salvaguardar e para salvaguardar
esta Casa, temos o dever de fazer este registro,
uma vez que se, algum equívoco foi cometido quanto ao assunto, não foi ·de responsabilidade desta
Casa e nem passou despercebido ao Relator ao
Plenário. As atas da sessões do Senado onde a discussão sobre o assunto ficou registrada estão ar
para confirmar o que estamos dizendo.
· ~:
Passando a cuidar do projeto de lei ora em discussão, temos que, com relação à constitucionalidade e à juridicidade da matéria em pauta, não vemos
óbices que possam impedir a sua livre tramitação.
Com efeito, a Constituição da República prevê,
no seu art. 52 , que caberá à lei definir os crimes hediondos. Por outro lado, o art. 197 da Lei Maior estabelece como de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, na
forma da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização
e controle, devendo sua execução ser feita dirEitamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
O art. 198 define o Sistema Único de Saúde.
Outrossim, o § t• do art. 199 do Estatuto do Supremo
prevê que as instituições privadas poderã9 participar, de forma complementar, do Sistema Unico de
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Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato
de direito público ou convênio.
Portanto, entidades privadas que aluem em
serviços, no âmbito do Sistema Único _de Saúde; estão prestando serviços públicos relevantes, ficando
sujeitas à ação estatal direta, no caso desses serviços ficarem comprometidos. Dessa forma, o projeto
de lei que aqui tratamos está plenamente amparado
na Constituição Federal.
No que se refere ao seu mérito, a nossa opinião é de que a proposição sob exame só merece
encômios. Com efeito, como já dissemos por ocasião da discussão do projeto de lei que deu origem à
Lef n• 9.677, de 1998, infelizmente a quantidade de
falsificações e adunerações de alimentos e medicamentos tem aumentado em nosso Pais, sujeitando a
população brasileira à ação delituosa de um sem-número de ma~eitores, que atentam contra a saúde e a
dignidade do ser humano.
Os processos mediante os quais são falsificados e adulterados alimentos e medicamentos têm se
tomado mais complexos com a utilização pelos delinqüentes muitas vezes de sofisticados meios tecnológicos para empreender suas ações criminosas.
A hipótese de intervenção e o aumento no rigor
das multas vêm permitir ao Executivo Federal possibilidade de uma ação mais enérgica e imediata, no
sentido de corrigir distorções que venham a ocorrer
nas ações de saúde destinadas a atender adequadamente a população.
Nesse contexto, a proposição sob exame inclui os crimes tipificados nos arts. 272 e 273 do
Código Penal no rol dos crimes hediondos. Dessa
forma, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos
ou medicinais, bem como dê 'alimentos, passam a
ser crimes insusceptiveis de anistia, graça, induno,
fiança ou liberdade provisória, devendo a pena culminada ser cumprida integralmente em regime fechado .
. Ademais, a prisão temporária, nos casos de
crime hediondo, tem o prazo de 30 dias, prorrogável
por igual período, e não de cinco dias, como determina a lei para os demais casos.
Para concluir, à vista do exposto e ante a urgência e relevância da matéria, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1998,
nos termos em que foi encaminhado pela Câmara
dos Deputados.
É o parecer.
Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na integra:

I - Relatório
Aprovada na Câmara dos Deputados, vem ao
exarue desta Casa o Projeto de Lei da Câmara n• 39,
de 1998, que tem por finalidade acrescentar incisos
ao art. 1º da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 1990,
que dispõe sobre os crimes hediondos e anerar os
arts.-2º, s• e 10 da Lei n• 6.437, de 20 de agosto de

1977.
A a~eração proposta na Lei n• 8.072190 tem o
objetivo 'de incluir entre os crimes hediondos a fals~i
.cação, corrupção, adu~eração ou a~eração de produto destinado a fins e terapêuticos ou medicinais,
bem como a corrupção, adu~eração, falsificação ou
~e ração de substância ou produto alimentício destinado a consumo, tomando-o nocivo à Sllúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, delitos tip~icados nos
arts. 27.3 e 272 do Código Penal, com redação dada
pela Lei n• 9.677, de 2 de julho ú~imo.
Propõe, também, o PLC n• 39/98, mod~icações
na Lei n• 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Cuida especificamente da hipótese de intervenção em estabelecimentos de saúde que recebam recursos públicos de qualquer esfera, aumenta o valor
das mu~s pelas infrações acima referidas, e inclui
as clínicas de hemodiálises entre as instituições sujeitas à legislação em referência.
Na Exposição de Motivos que originou o Projeto em questão, o Senhor Ministro da Justiça registra que, por •... algum lapso, a redação final (a Lei
n• 9.677/98, referida acima) fez inserir na emenda
do substitutivo a referência à fal~icação de medicamento como crime hediondo sem que houvesse a
necessária e especifica a~eração do texto normativo
consolidado:
Ademais, anota que •... o substitutivo aprovado
acabou por contemplar na ementa referência aos crimes hediondos que não consta do texto normativo.
Corno a ementa não tem força normativa, revela-se
inócua a referência dela constante sem qualquer
correspondência no texto.·
É o relatório.

11- Voto do Relator
De inicio, a bem da verdade, cabe-nos fazer as
seguintes observações sobe os trechos da Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Justiça que
transcrevemos acima.
Por ocasião da tramitação neste Senado do
Projeto de Lei que deu origem à Lei n• 9.677198,
como relator da matéria detectamos erro que havta
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naquela proposição, cuja ementa não correspondia
ao estabelecido no seu texto normativo, e, por essa
razão, acatamos emenda de iniciativa do ilustre Senador Eduardo Suplicy, que corrigia o erro.
Posteriormente, esta Casa decidiu manter
aquele Projeto de Lei nos mesmos termos em que o
recebeu da Cãmara dos Deputados, sem quaisquer
. modificações, decisão a que não nos opusemos, em
face da urgência da matéria.
Para nós toma-se imperioso fazer esse registro, uma vez que, conforme relatamos acima, a Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Justiça
trata do erro cometido.
Ora, enquanto relator daquela matéria, até
mesmo para nos sall(aguardar- e para salvaguardar
esta Casa - temos o dever de· fazer este registro,
uma vez que, se algum equívoco foi cometido quanto ao assunto, não foi de responsabilidade desta
Casa e não passou desapercebido por este Relator.
As atas das Sessões do Senado onde a discussão
sobre o assuntq ficou registrada estão aí para confirmar o que estamos dizendo.
Passando a cuidar do projeto de lei ora em discussão, temos que, com relação à constitucionalidad!l e à juridicidade da matéria em pauta, não vemos
~óbice que possa impedir a sua livre tramitação.
Com efeito, a Constituição da República prevê,
no seu art. 52 , XLIII, que caberá à lei definir os crimes hediondos.
Por outro lado, o art. 197 da Lei Maior estabelece como de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, na forma da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
O art. 198 define o sistema único de saúde.
Outrossim, o § 1• do art. 199 do Estatuto Supremo
prevê que as instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema único da
saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato
de direito público ou convênio.
Portanto, entidades privadas que atuam em
serviços no âmbito do sistema único de saúde estão
prestando serviços públicos relevantes, ficando sujeitas à ação estatal direta no caso desses serviços
ficarem comprometidos.
Dessa forma, o projeto de lei de que aqui tratamos está plenamente amparado na Constituição Federal.
No que se refere ao seu mérito a nossa opinião
é a de que a proposição sob exame só merece en-
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cômios. Com efeito, como já dissemos por ocasião
da discussão do projeto de lei que deu origem à Lei
n' 9.677/98, infelizmente a quantidade de falsificações e adulterações de alimentos e medicamentos tem
aumentado expressivamente em nosso País sujeitando a população brasileira à ação delituosa de um
sem número de malfeitores que atentam contra a
saúde e a dignidade do ser humano. Os processos
mediante os quais são falsificados e adulterados alimentos e medicamentos têm se tomado mais complexos, com a utilização, pelos delinqüentes, muitas
vezes, de sofisticados meios tecnológicos para empreender suas ações criminosas.
A hipótese de intervenção e o aumento do rigor
das multas vêm permitir ao Executivo Federal possibilidade de uma ação mais enérgica e imediata no
sentido de corrigir distorções que venham a ocorrer
nas ações de saúde destinadas a atender adequadamente à população.
Nesse contexto, a proposição sob exame inclui
os crimes tipificados nos arts. 272 e 273, do Código
Penal, no rol dos crimes hediondos. Dessa forma, a
falsificação, corrupção, adulteração ou atteração de
produto destinado a fins e terapêuticos ou medicinais, bem como de alimentos, passam a ser crimes
insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança ou liberdade provisória, devendo a pena cominada ser
cumprida integralmente em regime fechado. Ademais, a prisão temporária, nos casos dos crimes hediondos, tem o prazo de trinta dias, prorrogáveis por
igual período e não de cinco dias, como determina a
lei para os demais casos.
Para concluir, à vista do exposto e ante a urgência e relevância da matéria, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1998,
nos termos em que foi encaminhado pela Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer conclui favoravelmente.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão. Essas emendas, se surgirem, terão parecer verbal.
Passa-se, assim, à discussão do projeto, em
turno único.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Já há uma ordem de inscrição, e passo a inscrever
em quarto lugar o Senador Eduardo Suplicy.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
este Plenário aprovou, no final do primeiro período
legislativo, projeto de lei - oriundo da Câmara dos
Deputados - voltado para a repressão dos crimes
praticados pelos fraudadores de alimentos e, principalmente, de remédios. Embora constasse na ementa que tais atentados seriam penalmente considerados hediondos e não afiançáveis, o texto vindo da
outra Casa não conseguiu deixar isso devidamente
esclarecido em seu bojo, o que exigiria emendas e
devolução à origem. Mas, mediante acordo proposto
pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães, o Senado Federal acedeu em aprová-lo como estava, para
que o mesmo não retornasse à Câmara dos Deputados, uma vez que já estávamos encerrando o semestre.

O assunto permaneceu sob as vistas e as
pressões da opinião pública, convencionando-se que
o Presidente da República encaminharia ao Congresso Nacional, mais tarde, outro projeto de lei, capaz de esclarecer em defin~ivo essa questão, que
era debatida de maneira bastante acalorada pela população brasileira, inclusive através de todos os veículos da imprensa nacional, o que se refletiu também nas inúmeras correspondências, sugestões e
reclamações endereçadas aos representantes do
povo, enviadas por nossos coestaduanos e por moradores de outras regiões.
Preocupado com a grande repercussão e a seriedade de que se reveste, em todo o território nacional, o problema da venda de medicamentos falsificados, responsáveis, inclusive, pela morte de alguns
pacientes, e de anticoncepcionais feitos com farinha
de trigo e adquiridos por muitas mulheres que, depois, ficaram gestantes, tive oportunidade de proferir
um discurso, na sessão do dia 18 de maio deste
ano, quando propus que esses crimes fossem consi·
derados hediondos e não afiançáveis. Para a abordagem dos aspectos médicos e científicos da questão, baseei-me na correspondência que recebi de
um advogado acreano, hoje domiciliado na cidade
de Fortaleza, no Ceará, Dr. Durval Vieira Maia, que
me encaminhou sugestão para apresentar um projeto de lei - sugestão igualmente encaminhada ao
Presidente da República, ai com uma pequena alteração, o pedido de que a mudança se fizesse através da edição de Medida Provisória. Mas o Senhor
Presidente da República achou por bem encaminhar
pela tramitação regular, na forma da proposição que
hoje está sendo apreciada no Senado Federal, depois de ter sido· aprovada pela Câmara dos Deputa-
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dos. e que, mesmo sem a efetiva instantaneidade
das MPs, vem realmente atender aos reclamos da
nossa sociedade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mesmo
optando por não editar Med1da Provisória, como deseJavam-largos selares da sociedade, o Sr. Presidente da República, cumprindo sua parte no mencionado acordo proposto pelo Presidente António Carlos Magalhães, encaminhou ao Congresso Nacional
a Mensagem que deu origem ao projeto ora sob nosso exame, após haver sido aprovado na sessão de
ontem pela Câmara dos Deputados. Frise-se que
essa mensagem é datada de 2 de julho de 1998,
mesma data de sanção da Lei n• 9.6n, que corresponde ao projeto aprovado aqui no final do período
legislativo do primeiro semestre deste ano.
Importa acentuar que o texto remetido pelo
Executivo recebeu importante inovação na primeira
etapa de sua tramitação legislativa: a inserção dos
atentados cometidos na produção e comercialização
de alimentos no capitulo das penalidades mais severas, embora numa gradação inferior aos do setor de
medicamentos. E a matéria, destarte, na condição
de norma permanente e definitiva, estabelece como
crimes hediondos e não afiançáveis a corrupção,
adulteração, falsificação, alteração de substância ou
produto alimentício destinado ao consumo, tomando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. O projeto também altera as sanções que deverão
ser aplicadas aos agentes desses crimes, aumentando não só o valor das multas, mas também o prazo das penalidades.
Por essas razões, Sr. Presidente, desejo manifestar, em meu nome pessoal e em nome da Bancada do PMDB, total aprovação ao projeto de lei ora
em pauta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr.• Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, por várias vezes temos nos pronunciado, aqui no Senado da República, a respe~o
desse violento atentado, dessa barbaridade que se
está cometendo contra a população brasileira.
Realmente urgia que providências fossem tomadas. Faltava tão-somente a tipificação desses delitos, dos delitos de falsificação e de adutteração de
remédios, e de adulteração de alimentos, e classificá-los como crimes hediondos.
Pois bem, se houve algum lapso de técnica legislativa, coube ao Presidente da República supri-lo,
depois que o Congresso Nacional votou, antes do
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recesso, também em regime de urgência, projeto de
lei com o objetivo de penalizar mais severamente
autores de crimes tão bárbaros e hediondos.
Sua Excelência o Presidente da República enviou a Mensagem em julho e estamos a apreciá-la
agora, graças à percepção do Congresso Nacional,
da Câmara dos Deputados e de V. Ex', Sr. Presidente, que preside esta Casa e que sabe bem avaliar a importância dos projetas que mais dizem respeito ao interesse direto da população brasileira - e
não há projeto de maior interesse para a sociedade
do que aquele que objetiva proteger a saúde e a
vida dos cidadãos. E esse é mesmo um direito de cidadania, lamentavelmente violado por laboratórios
inescrupulosos, por farmacêuticos criminosos e seus
cúmplices, que, na busca de lucro fácil, pouco se importam com as conseqüências dos atas danosos
que praticam contra a população brasileira.
O Relator andou muito bem, Sr. Presidente.
Pela segunda vez, relata a matéria o Senador Lúcio
Alcántara, que tem sensibilidade, que tem perspicácia, que já conhecia o assunto. Mas, nesta oportunidade, quero ressaltar que o projeto que veio do Poder Executivo foi aperfeiçoado pela Câmara dos Deputados, na medida em que não só declara crimes
hediondos a corrupção, adulteração, falsificação ou
a~eração de substância ou produto alimentício destinado ao consumo, tomando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, não só toma crime hediondo a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fim terapêutico, como
aproveita a oportunidade para proceder a algumas
alterações na legislação sanitária, que é de 1977.
Há, assim, Sr. Presidente, essa alteração que veio
da Câmara dos Deputados e que, tenho certeza, nós
aprovaremos nesta oportunidade, no elenco das penas para aqueles que praticam ou violam esses pre'
ceitas sanitários que dizem respeito à vida e à saúde
das pessoas. O projeto passa a prever uma outra
pena, a pena que faltava, que, a meu ver, era indispensável, porque não é possível que continuem as
notícias veiculadas pela imprensa nacional mostrando, sucessiva e reiteradamente, a prática desses delitos que a legislação passará a considerar hediondos, e tudo isso ainda a depender de uma burocracia que, às vezes, leva até mesmo à impunidade.
Pois bem, acrescentou-se à legislação sanitária a
pena de intervenção no estabelecimento que receber recursos públicos de qualquer esfera.
É preciso que o Poder Público seja dotado de
um instrumento que o permita agir rapidamente, fechando laboratórios, intervindo em estabelecimen-
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tos. Isso não constava da legislação sanitária e se
deveu à perspicácia do legislador, naturalmente alertado pelo Ministério da Saúde, que procura por todos
os meios coibir tais abusos. mas que às vezes encontra obstáculos na legislação que não lhe permitem agir prontamente; ele ficava praticamente impotente diante desse crimes que atropelam a vida e
preocupam a sociedade e as famílias brasileiras.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hoje
não há uma família que vá à farmácia com tranqüilidade.
O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - V. Ex•
me permite um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Concedo o aparte a V. Exª, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB - ES) - Senador Ramez Tebet, acompanho a exposição de V. Exª.
Antecipo até que, atendendo à solicitação do Líder
do PMDB, votarei a favor do projeto. Mas tenho uma
preocupação - todos sabemos que V. Exª tem um
profundo conhecimento jurídico e V. Exª sempre nos
orienta nessa área. O art. 10, § 3°, diz, no seu final:
•.... ou explorar atividades comerciais, industriais ou
filantrópicas com a participação de agentes que
exerçam profissões ou ocupações técnicas e auxilia-

res relacionadas com a saúde sem licença do órgão
sanitário". V. Exª sabe que há uma tradição no interior do Brasil; existem, por exemplo, os "consertadores" de fraturas. Às vezes uma pessoa quebra um
braço ou uma perna e não possui recursos para ir ao
médico. Então, existem cidadãos ali que, tradicionalmente, consertam o braço ou a perna. As religiões
brasileiras de origem africana praticam inúmeras
sessões curativas. Mais recentemente, as igrejas
evangélicas, de várias denominações, têm sessões
de cura. A minha preocupação é que talvez o "consertador" de braço, que presta tantos serviços à população mais carente, o pastor ou o agente da religião umbandista possam vir a ser considerados marginais por não terem registro na Secretaria de Vigilância Sanitária. Eu gostaria que, com o seu conhecimento jurídico, V. Ex' nos esclarecesse se isso
fere a liberdade religiosa ou a atividade filantrópica.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Senador Gerson Camata, é evidente que V. Ex• me atribui uma capacidade que não possuo.
De acordo com o texto da lei - quero tranqüilizá-lo, porque, nesse caso, trata-se de fé, e o que diz
respeito à fé retere-se à índole da população-, positivamente não pode a nossa legislação tratar daquilo
que diz respeito à crença de cada um. Por esse motivo, penso que a medida só atinge aqueles que emi-
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tem receitas sem estar legalmente habilitados, !laqueando a boa-fé da nossa população. Em todo crime é preciso haver o dolo; ele deve ser praticado
com vontade criminosa. E naturalmente não existe
vontade criminosa nessas pessoas a que V. Ex' se
refere.
V. Ex' representa o Estado do Espírito Santo
nesta Casa e sabe, como eu, o que é o interior do
Brasil. Somos latinos e o brasileiro é um homem que
acredita, é um homem que tem fé. Creio até que es- ·
sas pessoas que benzem, por exemplo, não deveriam estar atrás das grades; não poderiam ser atingidas pela legislação santtária. Deveriam merecer o
aplauso da sociedade, porque estão contribuindo para
o bem-estar da população com as suas orações.
A legislação está cuidando daquele que receita
indevidamente, daquele que mantém consuttório comercial aberto, que ilaqueia e mente para a população; ela está querendo ser mais severa com aqueles
que adulteram remédios para obter lucro fácil, como
disse o Senador. Nabor Júnior, como noticiam a televisão brasileira e as rádios, a toda hora e a todo instante.
Faz mais de 60, talvez de 90 dias que a sociedade brasileira está vendo no vídeo, está ouvindo no
!ádio, está lendo nos noticiários sobre os crimes dos
antibióticos falsificados, adulterados; dos alimentos
adulterados. Os criminosos jogam o material no rio
para fugir. Bastou que a lei exigisse o aumento da
pena para que os culpados se preocupassem em se
livrar daquilo que poderia constituir a prova material
do crime hediondo.
De tal sorte que estou tranqüilo. Quero cumprimentar o Relator da matéria, Senador Lúcio Alcântara; quero cumprimentar a Câmara dos Deputados e
a iniciativa do nosso Presidente, que deu preferência
à votação desta matéria, transformando-a em primeiro item da pauta de hoje. Tenho certeza de que ela
receberá o voto favorável da unanimidade da nossa
Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou discutir esta matéria talvez mutto mais movido pelo cerceamento que
estamos sentindo no momento, que é o momento
maior da cidadania, o período eleitoral.
Estou vindo de Recife após, junto com o nosso
candidato a Presidente da República, Giro Gomes,
sennos impedido de falar numa rádio pemambuca-
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na, em uma entrevista previamente marcada. Ao
chegannos à estação de rádio. havia algo meio nebuloso: um telefonema do Tribunal Regional Elettoral
dizia que não poderíamos falar. A emissora, com receio. tentou obter autorização no TSE e na Abert;
mas. ao final, não falamos.
Lamentavelmente a imprensa brasileira entende que esse é um fato normal. Como entendeu normal que os juizes dos Tribunais Regionais Elettorais
proibissem a panfletagem, que é um ato democrático. Como tentaram e não conseguiram proibi-la, porque não acettei a proibição, hoje o Partido está sendo muttado. Já avisei ao juiz que tome as providências necessárias para cassar o Partido; que faça o que
fez a dttadura, porque não vou pagar. É preciso reagirl
A imprensa, infelizmente. achou muito natural
que se fizesse censura a um candidato, assim como
estão fazendo as emissoras de televisão, que querem mostrar para a sociedade a existência de duas
campanhas, como se existissem apenas dois candidatos.
Talvez por isso eu queira aqui falar algo desse
Governo, das oposições. Querem fazer até teste de
paternidade para saber quem é o autor da politica
compensatória- que, é claro, no Brasil há que se fazer. Sou nordestino e sei que a politica compensatória das cestas básicas, da frente de trabalho para
enfrentar a seca, a estiagem - porque os governos
não enfrentaram estruturalmente esses problemas tem que ser feita.
Integramo-nos à campanha do Betinho para
distribuir alimentos a uma sociedade faminta. E neste momento em que a cidadania se integra à política
por meio da eleição, devemos discutir a solução
para o problema da fome, da estiagem, da seca,
suas conseqüências, e não a paternidade da política
compensatória - que terá que ser feita, é claro! Se
há crianças fora da escola, elas deveriam estar dentro da escola. E devemos fazer isso por meio de politica compensatória, porque não se fez refonna estrutural? Então que se faça! Mas não nos podemos
iludir e imaginar que é essa a política que vai nos levar a uma sociedade mais justa. Não vamos nos por
a salvo da injustiça com politicas compensatórias de
cestas básicas, de frentes de trabalho, de renda mínima, quando todos deveriam ter a sua renda como
fruto do seu trabalho; deveríamos ter uma sociedade
que garantisse emprego, que garantisse trabalho,
que garantisse saúde. E aí vamos entrar na questão
da saúde.
O Presidente da República manda uma lei para
punir um crime que já estava tipificado, pensando
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que adjetivando vai resolvê-lo. Claro que se pode
qualijicar, deve-se agravar- e daí o nosso voto favorável ao projeto-, mas é interessante que a sociedade tome consciência de que esses não são crimes
novos. Não se começaram a falsijicar remédios agora. O processo é resu~ado da falta de vigilância, da
la~ de fiscalização, da falta de Governo. O crime já
existia e ninguém foi punido, e aí está a sua causa.
É importante que a sociedade tome consciência de que a transformação do crime em hediondo
não vai paralisá-lo. Para isso é necessária a presença do Governo, vigiando e fiscalizando, bem como a
do Judiciário, punindo, porque o problema brasileiro
é a impunidade. Todos somos favoráveis à classijicação do crime como hediondo, mas precisamos ter
cuidado para não cairmos no modismo de que tudo
se resolve com a quamicação, quando o importante
é a discussão das medidas concretas que o Poder
Público está tomando.
Esse crime não é hediondo porque agora o estamos adjetivancjo como tal. Ele é algo inadmissível
em qualquer sociedade minimamente organizada e a
promiscuidade do Ministério da Saúde é responsável
pelo processo que estamos sofrendo. Essa promiscuidade, é bom que se ressa~e. começa a ser exposta e explicitada pela atuação politicamente forte
do Ministro José Serra: fiscais e donos de farmácia
vinculados a interesses da indústria farmacêutica;
ausência do Poder Público na questão da saúde, privilegiando provedores privados, sem nenhuma fiscalização; fraude generalizada, enfim, todo um processo que a ausência do Governo permitiu que acontecesse e que criou, na sociedade brasileira, uma tremenda dificuldade de confiar naquilo que é a própria
sobrevivência para os que adoecem.
Talvez devêssemos ter discutido esse assunto
há muito tempo, mas é importante fazê-lo agora,
porque a sociedade está desperta para a política, já
que em 4 de outubro terá que se decidir politicamente. Lamentavelmente, há setores do Governo tentando congelar o debate.
O processo de reeleição fica facilitado pela ausência do debate. Já diminuímos campanha, já reduzimos tempo de televisão e ninguém quer debater.
Dizem que Fernando Henrique não quer debater e o
segundo colocado diz que também não o fará. Dessa forma, cria-se o pacto da mediocridade de não
debatermos os problemas brasileiros. Vamos deixar
tudo como está, faz-se um plebiscito a respeito do
Real e talvez se reedite também o pacto de 1994.
Não faço uma denúncia, porque não adiantaria,
e também não estou amaldiçoando, pois sabíamos
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que iríamos ter dificuldades, mas gostaria de dizer
que o Poder Judiciário, por meio dos Tribunais Regionais Eleitorais, está exercendo a censura e privi~iando determinadas candidaturas de interesse
das nossas elites dominantes - de direita ou de esquerda -, que querem uma campanha morna, sem
aprofundamento do debate, para que se possa ter a
reedição de 1994
Em Recije, infelizmente, a Rádio Jornal do Comércio se prestou a isso num programa de entrevista tradicional em Pernambuco. Outros candidatos
estiveram lá, nesta campanha, e fomos impedidos
de falar, talvez por uma indicação do TRE ou por
medo da imprensa, mas o fato concreto é que temos
uma candidatura cerceada. Nós vamos romper isso,
trazendo para o debate a questão estrutural deste
País. Políticas compensatórias devem ser adotadas,
mas precisamos discutir como serão desnecessárias, porque não há polítiCa. compensatória para nós
ou para os setores dominantes da sociedade brasileira. Não é preciso.
Eu gostaria de ver uma sociedade em que fossem desnecessárias cestas básicas ou frentes de
trabalho, porque a seca poderia ser enfrentada pelos
nordestinos sem as suas calamitosas e dramáticas
conseqüências. Eu gostaria de ver todas as crianças
na escola sem as políticas compensatórias hoje necessárias para que isso ocorra. Eu gostaria de ver a
saúde atendida por um setor público de qualidade e
no qual tivéssemos confiança, e por uma indústria
farmacêutica de respeito- o que não temos, repito,
devido à ausência do Governo, à cumplicidade e à
promiscuidade que se instalou no País.
Essa é discussão profunda que gostaríamos de
fazer.
O Sr. Roberto Requião (PMDB- PR) - Permite-me V. Ex" um aparte, nobre Senador Roberto
Freire?
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - RJ) Gostaria de ouvir o Senador Roberto Requião, pois
acho que S. Ex' tem algo a acrescentar, talvez experiências de sua campanha no Paraná.
O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Em
primeiro lugar, tenho pavor das legislações de pânico. Existem punições para falsijicações de remédios,
mas há uma gradação nesse processo. Quem falsifica uma garrafada de gengibre não pode ser comparado ao falsário de um antibiótico ou de um coquetel
contra a AIOS. Na precipitação, estamos estabelecendo uma generalização pouco razoável e racional.
A qualijicação do crime hediondo é adequada, mas
dever-se-ia referir fundamentalmente à falsifiCação
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dos medicamentos que colocam em risco, grande e
definitivo, a vida dos pacientes, pois, daqui a pouco,
um laboratório de medicina natural que tenha atterado a quantidade de ginseng moído, misturado com
gengibre em pó, poderá estar enquadrado no mesmo crime hediondo do falsificador do antibiótico ou
do coquetel contra a AIOS. Concordo com V. Ex•
também quanto ao problema da censura da imprensa. Senador Roberto Freire, passei três anos e seis
meses sem ser entrevistado por emissora de televisão alguma do Paraná. Mas não foi em decorrência
da má vontade dos juízes, e sim de uma despesa do
Governo do Paraná, em três anos e seis meses,
hoje .revelada pelo Tribunal Regional Ele~oral, de
R$334.862 mil, o suficiente, num Estado como o
meu, para, na zona mais quebrada do sudoeste,
comprar 335 mil alqueires de terra e lazer, talvez, o
mais belo assentamento do País. Ou, nesse projeto
com o qual eu não concordo e de que o Governador
se vangloria - a tal vila rural -, o suficiente para fazer 1.337.728 vilas rurais, de acordo com o que li
numa entrevista da última lstoÉ, em que S. Ex' avalia cada vila rural em R$12 mil. Dessa forma, com a
reeleição, estamos tendo uma inversão do processo.
A censura que V. Ex' sentiu eu também senti em ai§Uns poucos Municípios do Paraná. Há um entendimento inadequado de juízes, mas a censura principal é a do poder económico. E tudo deriva dessa
maldita reeleição que o Congresso Nacional votou.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS - PE) Vou apenas ressaitar um aspecto, porque ajuda minha argumentação.
Talvez essa lei seja mais uma resposta para o
público externo, no momento em que se gerou quase que um pânico na sociedade brasileira, do que
algo eletivamente correto, nas contradições de se
equiparar tudo sem ter graduação efetiva do que é a
falsificação de medicamentos. É um detalhe técnico,
mas fundamental. Talvez estejamos adjetivando
para dar satisfação a uma sociedade que se viu
agredida pela ausência do Governo. E o que estou
querendo dizer é que a resposta do Governo não é
apropriada em aspecto algum. É nítida política neoliberal, no campo das políticas compensatórias, e é
uma política de ausência do Estado na questão de
meramente adjetivar, e não ter instrumentos para fiscalizar, vigiar e punir, no caso concreto desta lei que
estamos votando, e que terá o meu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Com a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
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dente. em junho passado, quanto tratamos dessa
matéria, eu havia, conforme registrou hoje o Senador Lúcio Alcântara, chamado a atenção para o fato
de aquele projeto de lei referir-se à lei de crimes hediondos, quando, na verdade, só a ementa o estava
fazendo e não o corpo da lei. E foi por esta razão
que ficou retirado da ementa, conrigindo-se aquilo
que se procurava de lato realizar. E houve por bem
o Executivo lazer a correção. Agora, graças àquela
iniciativa, inclusive o reconhecimento do Relator, Senador Lúcio Alcântara, e também à própria providência do Presidente Antonio Canos Magalhães, reconhecendo a falha havida, quase involuntária, mas
conrigida a tempo, somos favoráveis a que o crime
de falsificação de remédios seja punido severamente
e considerado como hediondo.
Mas, Sr. Presidente, por que será que começa
a haver crimes dessa natureza, e numa escala tão
grave? O que será que está ocorrendo com os valores de brasileiros, que, em número tão significativo,
começam a proceder de maneira tão errônea, envolvendo até responsáveis por laboratórios de grande
renome? O que será que estará fazendo com que
empresários, pessoas de atta qualificação, ou mesmo técnicos, que teriam condições de estar sobrevivendo de maneira plena, adequada, com dignidade,
estejam a falsear remédios, colocando em risco,
quando não até levando à morte, pessoas que estão
doentes e que precisam de medicamentos? O que
será que está havendo com os valores da nacionalidade brasileira para que pessoas ajam desta maneira? Avalio que essa questão seja de responsabilidade do conjunto da sociedade brasileira, sobretudo
daqueles que estão à frente de postos de responsabilidade no Executivo e no Congresso Nacional.
É preciso que haja uma transformação de valores. É
preciso inclusive que as pessoas que estejam à frente de postos no Executivo possam dar o exemplo
para que não haja açôes desta natureza: pessoas
querendo fraudar a boa-fé pública, falseando remédios, enriquecendo-se e enganando outras pessoas,
inclusive colocando em risco as suas próprias vidas.
Gostaria, Sr. Presidente, de ressaitar que são
posttivas as medidas para evttar toda essa fraude,
mas cabe - para que tenhamos melhor conhecimento do assunto- o verdadeiro raio x do que aconteceu com a Secretaria de Vigilância Santtária.
No primeiro semestre deste ano apresentei um
requerimento de informações ao Ministro da Saúde
sobre falhas graves na vigilância de laboratórios pela
Secretaria de Vigilância San~ária. Tendo o Ministro
da Saúde recebido o requerimento, que regimental-
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mente foi encaminhado pela Mesa, S. Ex• tinha o
prazo até 6 de agosto para respondê-lo. Gostaria de
solicitar à Mesa, Sr. Presidente, que sejam tomadas
as devidas providências, uma vez que o Ministro da
Saúde, José Serra, não cumpriu o prazo determinado até agora - pelo menos não é do meu conhecimento -. porque, passados 30 dias, uma vez que a
Mesa encaminhou o requerimento de informações,
deve o Ministro da Fazenda, constitucionalmente,
sob pena até de ser enquadrado em crime de responsabilidade, responder o requerimento de informação aprovado pela Mesa. Seria importante que a
Mesa lembrasse ao Ministro José Serra da importância em responder, no prazo devido, o requerimento
de informações que lhe foi encaminhado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Com a palavra o último orador inscrito, Senador
José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao votar essa matéria
talvez seja necessário também discutir um pouco da
relação das instituições, particularmente do Congresso Nacional, com os meios de comunicação e a
forma com que a população é informada sobre as
votações e as deliberações desta Casa.
Este é um assunto que está mobilizando a opinião pública em função dos acontecimentos recentes
que afetaram diversos brasileiros.
Concordo plenamente com os Senadores que
disseram que não será com a aprovação dessa lei
que estarão solucionados os problemas. Concordo
plenamente com o Senador Roberto Freire ao dizer
que grande parte desses problemas não são decorrentes de ausência de legislação e sim da ausência
de ações do Executivo. Em uma lei como essa, muitas vezes os Parlamentares ficam inibidos em levantar senões com relação a alguns pontos da lei, porque, da forma como os meios de comunicação tratam o processo, pode parecer que estão contra a lei
ou que não são favoráveis à sua aprovação.
Isso aconteceu inclusive na votação daquele
primeiro projeto. Hoje, inclusive, vários brasileiros

pensam que a falsificação de remédios já é crime
hediondo, porque alguns meios de comunicação
anunciaram em primeira página, quando da votação
da outra lei, pelo fato de a ementa daquele projeto
fazer referência aos crimes hediondos, tendo sido
aprovado e divulgado daquela forma, hoje acredito
que muitos brasileiros pensam que já se trata de crime hediondo.
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Quando os Senadores Eduardo Suplicy e Lúcio
Alcântara fizeram uma emenda de redação adequando a ementa ao texto da lei, chegou-se inclusive a cogitar que os dois Senadores estivessem tentando abrandar a lei vinda da Câmara, que acabou
sendo aprovada como estava.
Votarei a favor desta lei, apesar de que ela sairá com imperfeições, devido à pressa com que se
estabelece a discussão. Já foi dito por alguns Senadores que esta lei não estabelece gradações. O inciso IX refere-se à "falsijicação, corrupção, adutteraçâo ou atteração de produto destinado a fins terapêuticos, ou medicinais ". Isso significa que alguém
que colocar água com sal em um xampu anticaspa,
por exemplo, será julgado com o mesmo rigor de
quem falsificar um remédio contra o câncer. É lógico
que, nesses casos, caberá o poder discricionário do
juiz que, provavelmente, estabelecerá penas diferenciadas; mas a forma de cumprimento da pena vai ser
a mesma.
Isso tem que ser registrado para ficar como um
alerta para nós mesmos, legisladores, que, embora
tenhamos que legislar em relação a pontos que são
um grande anseio da população, mas temos também que ter cuidado ao estabelecer a legislação,
sob o risco de acabarmos cometendo injustiças,
corno creio que é o caso dessa lei.
Para concluir, gostaria de fazer uma referência
ao pronunciamento do Senador Roberto Freire, a
quem pediria atenção, pois quero dizer que concordo com quase tudo que S. Ex" disse no seu pronunciamento, em relação à situação política que estamos vivendo hoje, eu me solidarizo, inclusive, com a
censura, com o episódio que aconteceu em Pernambuco. No entanto, quero informar que em Sergipe,
felizmente, isso não ocorreu, porque o candidato
Ciro Gomes, ao chegar ao Estado, teve todos os espaços nos meios de comunicação. Possivelmente o
fato dele apoiar e de ter dado declarações dizendo
que Albano Franco é o melhor candidato para o Estado de Sergipe seja uma mera coincidência, mas o
certo é que, como Albano Franco é o proprietário
dos meios de comunicação, o Dr. Giro Gomes teve
todo o espaço não só na televisão, como nos jornais
da imprensa sergipana; uma demonstração que a
imprensa do meu Estado é muito democrática.
O Sr. Roberto Freire (Bioco/PPS - PE) - Permite-me V. Ex". um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE)
-Concedo o aparte ao Senador Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire (Bioco!PPS - PE) - E é
verdade, inclusive temos ressattado que a imprensa
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regional, na sua quase totalidade, tem sido tremendamente democrática. Quero dizer que rompi, na
Bahia, com a TV Bahia, um quadro que ninguém
imaginava. Tivemos em Salvador até um certo espaço - pequeno é verdade - na TV Bahia, que causou
espanto. Em termos regionais, quero dizer que existe uma certa quebra. O que causa ainda maior surpresa é que em Recife tem acontecido isso. Não
estou aqui - até porque quis bendizer - amaldiçoando nada, sabia das dificuldades; estou apenas querendo relatar um fato, que é perigoso, porque há uma tendência clara de tentar resolver a
eleição no primeiro turno. Só lamento que a Oposição do PT não tenha se apercebido disso e entre um
pouco no jogo achando que tudo está bem quando
não está. A nossa elite quer resolver no primeiro
turno e é bom que não tenha nenhum outro candidato, que essa polarização de 94 se traga para 98
e se "requente o prato•. Com isso vamos ser derrotados. Seria importante mexer, mudar, e para
isso é preciso a militância, talvez as denúncias
sem um amaldiÇoamento, mas de qualquer forma,
para que todos tenham conhecimento, de que há
muito claramente um pacto formado para que essas
eleições não tenham calor algum, nenhuma emoção,
que ela não mobilize a sociedade para discutir seus
·problemas e se resolva por meio de plebiscito, que parece ser a reedição de 94.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT- SE)
- Apenas não concordo com V. Ex" sobre uma possível cumplicidade da Oposição com relação a esse
quadro.
É lógico que aqueles que querem facilitar uma
vitória de Fernando Henrique no primeiro turno vão
tentar estabelecer um tipo de informação à população que possibilite isso, o que não significa nenhuma cumplicidade por parte da Oposição.
Mas quero dizer que no caso específico de
Sergipe, infelizmente tenho certeza de que o mesmo
espaço que teve o candidato Ciro Gomes nas emissoras de televisão do Dr. Albano Franco, o nosso
candidato Lula não vai ter; pode ter certeza de que
isso não vai acontecer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está encerrada a discussão.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,

corno Relator peço a palavra para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra como Relator.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.
Como Relator. Pela ordem. Sem révisão do orador.)
- Serei breve. Apenas para dizer que, como o próprio Senador Roberto Freire reconheceu, não é apenas mudar a legislação; o Governo está propondo, a
Câmara modificou e estamos deliberando sobre ela
agora. É claro que há uma série de outras providências, inclusive do próprio papel do Estado, o Estado
regulador, fiscalizador e que tem que se equipar
para isso. A indústria farmacêutica do Brasil, apesar
de muitos brasileiros não terem poder de consumo
para adquirir medicamentos, é a sétima do mundo.
Quer dizer, são bilhões de dólares que são movimentados nessa indústria farmacêutica. Mas o Ministro José Serra anuncia a criação de uma nova
Agência para a vigilância sanitária, em moldes modemos, com capacidade operacional, porque se o
Estado não tiver capacidade de impor o seu cumprimento, evidentemente, a lei não vai produzir resultado algum.
E, no mais, quero dizer ao Senador José
Eduardo Outra, porque foi citada aqui a questãc do
xampu anti~aspa, que o art. 1º, inciso IX diz o seguinte: "Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais." Quer dizer, ai há uni espaço para, realmente, tomar mais restrita a aplicação no sentido de
medicamentos e substâncias que tenham por objetivo, por finalidade a terapia ou a cura de alguma
doença. E, realmente, sempre é uma dificuldade
para nós muitas vezes deliberarmos sob a pressão
do tempo, sob a pressão da mídia, sob a pressão da
aspiração popular. O Senador Antonio Canos Magalhães na Presidência, especifiCamente sobre essa
matéria, tem sido altamente cuidadoso. Até para evitar que parecesse que o Senado desejava, de alguma maneira, evitar que crimes como esses que horrorizam a Nação, que nos deixam realmente indignados e que se sucedem, ficassem sem a devida punição. Ainda hoje, em um programa de televisão, ouvi
notícia sobre a falsificação de um antibiótico em que
a diferença entre o produto original, o produto elaborado por uma instituição responsável e o outro falsificado era mínima, quase que imperceptível Parece,
então, que nem o debate nem a votação dessas leis
têm conseguido estancar completamente essa atividade criminosa . Por isto, caminhamos, aqui, num
terreno difícil. Mas, o Senado aprovando, como creio
que irá aprovar, este projeto, teremos concluído a
nossa tarefa do ponto de vista do Legislativo. Cabe
ao Poder Executivo implementar essas mudanças,
essas alterações, que estão acontecendo para que a
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lei atinja os seus objetivos e as suas finalidades e a
população tenha a segurança de que, ao adquirir um
medicamento, este corresponda à fórmula anunciada e que, portanto, irá produzir os efeitos que dele
se espera.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com os esclarecimentos do Relator, vamos passar
à votação.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·O projeto à Comissão Diretora para a redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PAR'ECER N2 491, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n• 39, de 1998 (n• 4.628, de 1998,
na Casa de Origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1998 (n2 4.628,
de 1998, na Casa de Origem), que acrescenta incisos ao art. 12 da Lei n• 8.072, de 25 de julho de
1990, que dispõe sobre os crimes ediondos e altera
os arts. 22 , 52 e 10 da Lei n• 6.437, de 20 de agosto
de 1977, e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N• 491, DE 1998
Acrescenta incisos ao art. 1• da Lei
n• 8.072, de 25 de julho de 1990, que
dispõe sobre os crimes hediondos, e
altera os arts. 2", 5" e 10 da Lei n• 6.437,
de 20 de agosto de 19n, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 1• da Lei n• 8.072, de 25 de julho
de 1990, atterado pela Lei n• 8.930, de 6 de setembro de 1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
"Art. 12

•••••••••••.••••••..••..•••••••••.•••••••••.•••.••

VIl-A - corrupção, adutteração, fals~i
cação ou alteração de substância ou produto alimentício destinado a consumo, tomando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo (art. 272, caput e § 12-A e§ 12 ,
com a redação dada pela Lei n• 9.677, de 2
de julho de 1998);
VII-B - falsificaçao, corrupção, adutteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (art. 272, caput e§ 1•, § 12 -A e§ 12 -B, com a redação
dada pela Lei n• 9.677, de 2 de julho de
1998)."
Art. 22 Os arts. 22 , 52 e 10 da Lei n• 6.437, de
20 de agosto de 19n, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IX- proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para
funcionamento da empresa;
XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento;
Xl-A - intervenção no estabelecimento
que receba recursos públicos de qualquer
esfera.
§ 1•-A. A pena de -multa consiste no
pagamento das seguintes quantias:
I - nas infrações leves, de R$2.000,00
(dois mil reais) a R$20.000,00 (vinte mil
reais);
11 - nas infrações graves, de R$20.000,00
(vinte mil reais) a R$50.000,00 (cinqüenta
mil reais);
III - nas infrações gravíssimas, de
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) a
R$200.000,00 (duzentos mil reais).
§ 1•-B. As multas previstas neste artigo
serão aplicadas em dobro em caso de reincidência.
§ 12..C. Aos valores das muttas previstas nesta Lei aplicar-se-à o coeficiente de
atualização monetária referido no parágrafo
único do art. 2 2 da Lei n• 6.205, de 29 de
abril de 1975.
§ 1•-D. Sem prejuízo do disposto nos
arts. 42 e 6º desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade económica do infrator."

----·-----··---------···------·-----···
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"Art. 5º A intervenção no estabelecimento, prevista no inciso Xl-A do art. 2º,
será decretada pelo Ministro da Saúde, que
designará interventor, o qual ficará investido
de poderes de gestão, afastados os sócios,
gerentes ou diretores que contratual ou estatutariamente são detentores de tais poderes e não poderá exceder a cento e oitenta dias, renováveis por igual período.
(NR)
§ 1º Da decretação de intervenção
caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo, dirigido ao Ministro da Saúde, que
deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias.
(NR)
§ 2º Não apreciado o pedido de revisão no prazo assinalado no parágrafo
anterior, cessará a intervenção de pleno
direito, pelo simples decurso do prazo.
(NR)
§ 2º-A. Ao final da intervenção, o interventor apresentará prestação de contas do
período que durou a intervenção."
"Art. 1 O. .. ............................................. .
III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e
de pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de
olhos, e estabelecimentos de atividades
afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, termais, climatéricas,
de repouso, e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos
geradores de raios X, substâncias radioativas, ou radiações ionizantes e outros, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos ou
materiais para uso odontológico, ou explorar
atividades comerciais, industriais, ou filantrópicas, com a participação de agentes que
exerçam profissões ou ocupações técnicas .
e auxiliares relacionadas com a saúde, sem
licença do órgão sanitário competente ou
contrariando o disposto nas demais normas
legais e regulamentares pertinentes:
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa;
(NR)

XPena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa;
(NR)

XIII- ....................................................
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e registro
·
e/ou multa; (NR)
XIV- .................................................. .
Pena - advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e registro
e/ou mu~a; (NR)
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o projeto e conforme o entendimento
mantido com as Lideranças partidárias, passa-se à
imediata apreciação da redação final.
Antes de apreciarmos a redação final, cumpre-me informar que o nosso colega, Senador Romeu Tuma, que está em convalescência, telefonou
para a Presidência para dar a sua solidariedade
completa, lamentando não estar aqui, S. Ex" que
tanto tem lutado com assuntos dessa ordem para
participar com o Senado dessa votação importante
para o País.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência, nos termos do parágrafo único do
art. 353 do Regimento, inclui na Ordem do Dia da
presente sessão o Projeto de Decreto Legislativo
de n• 89, de 1998 (n• 660/98, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a despachar
tropas do Exército brasileiro para o exterior nos terceiros trimestres de 1998 e 1999, com o objetivo de
participar em conjunto dos Exércitos da Argentina,
Uruguai e Paraguai em exercícios combinados para
a Força da Paz.
A matéria se encontra devidamente instru ida
com o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e os seus avulsos sobre as
bancadas dos Srs. Senadores e Senadoras.
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O SR. PRESIDENTE (.'\ntoo1o Ce,c:c Maçú,ãesi
-Item 13:
PROJETO DE DECRETe, ::·.c:S._ATJ'/0
Nº 89 DE '99:'
(Incluído em Ordem do fJ:a, ,:.,s ;,.;:o-·.os de
art. 353, parágrafo .• ._c
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=lZ. com alterações redacionais para adequação à
_"' Complementar n' 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
:e 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo ~ucídio Portella.

do Regimento \nta:r.,.. ;

Discussão, em turno ún1co. i....:J Projeto de
Decreto Legislativo nº 89. de ; as w 660/98.

ANEXO AO PARECER Nº 492, DE 1998

na Câmara dos Deputados\. :~ a:...:toriza o
Poder Executivo a despac·: 1:- +:-coas do
Exército Brasileiro para o ex:.:mor. rvs ter-

Faço saber que o Congresso Nacional apro. 0u, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter"lOS do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro"1Uigo o seguinte

ceiros trimestres de 1998 e c~ ; 8~9. com o
objetivo de participar. em coc.unto com cs

DECRETO LEGISLATIVO N°, DE 1998

Exércitos Argentino, Urug\,.jalo

2

Autoriza o Poder Executivo a despachar tropas do Exército Brasileiro para o
exterior, nos terceiros trimestres de 1998
e de 1998, com o objetívo de participar,
em conjunto com os Exércitos Argentinos, Uruguaio e Paraguaio, em exercícios
combinados de Forças de Paz.

Paraqua1o.

em exercícios combinaao..:; .. c - ~..rc:as de
Paz, tendo
Parecer favorável, S(:b .,,. ~85, -:!e
1998, da Com1ssão de Reiacó~c Exteriores
e Defesa Nacional, Relatara: Senadora Emilia Femàndes.
Em discussão o projeto. em tumo '.Jr11cc. (Pausa.}

Não havendo quem peça a palavra. 2ncerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o apro1.'2 :-n aue1ram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora oara " redaçãofinal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

º

É lido o seguinte:
PARECER N° 492, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 89, de 1998 (nº 660, de
1998, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n° 89. de 1998 (nº
1998, na Câmara dos Deputados). que autoriza o
Poder Executivo a despachar tropas do Exército
Brasileiro para o exterior, nos terceiros trimestres de
1998 e de 1999, com o objetivo de participar, em
conjunto com os Exércitos Argentinos, Uruguaio e
Paraguaio, em exercício combinados de Forças de

O Congresso Nacional decreta:
Artigo único. É o Poder Executivo autorizado a
despachar tropas do Exército Brasileiro para o extecior, nos terceiros trimestres de 1998 e de 1999, com
o objetivo de participar, em conjunto com os Exércitos Argentinos, Uruguaio e Paraguaio, em exercícios
combinados de Forças de Paz.
Parágrafo único. Os exercícios a que se refere
este artigo terão por estrita finalidade o preparo do
Exército Brasileiro para a participação em missões
de Manutenção da Paz, sob a égide da Organização
das Nações Unidas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação finaL
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à j:lromulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

º

É lido e aprovado o seguinte:

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO N° 489, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento
Interno, requeiro preferência para o os itens
6,7, 1 ,2,3, e 4 a fim de ser apreciados antes da matéria constante do ttem nº 5 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. -
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 208, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri·
menta n• 484, de 1998 - art. 336, b)
Projeto de Lei do Senado n° 208, de
1995, de autoria do Senador Júlio Campos,
que denomina o Aeroporto Internacional do
Galeão como Aeroporto Internacional Tom
Jobim.
Pareceres:
- da Comissão de Assuntos Económicos, a ser lido em Plenário; e
- da Comissão de Educação, a ser
proferido em Plenário.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Económicos, que será lido pelo Sr. 1 º Secretário,
Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER Nº 493, DE 1998
Da Comissão Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n•
208, de 1995, de autoria do Senador Júlio
Campos, que "denomina o Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto
Internacional Tom Jobim".
Relator: Senador Gilberto Miranda.
I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado n' 208, de 1995,
de autoria do Senador Júlio Campos, propõe substituir a denominação aluai do Aeroporto Internacional
do Galeão, no Rio de Janeiro, por Aeroporto Interna-
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ciona. Tom Jobim, em homenagem ao notável maestro e compositor de música popular brasileira.
O autor justifica sua proposição, com base na
impor:ãncia do "mais internacional dos composttores
bras1ieiros" na divulgação da imagem do Pais no exterior. Sua música, "viajando pelo mundo todo", atrai
"milhares de pessoas, dos quatro cantos do mundo,
em busca das belezas do Rio". fato que o credenciaria para ter o nome associado ao "portão de entrada
da cidade com a qual manteve ligações muttos espe-

cais·.
O PLS nº 208/95 foi submetido à análise da
Com1ssão de Educação, onde recebeu parecer favorável a sua aprovação. Em exame nesta Comissão
de Assuntos Económicos, a proposição não recebeu
emendas no prazo regimental.

11 - Análise e Voto
Extremamente louvável, a iniciativa do eminente Senador Júlio Campos de dar ao aeroporto do Rio
de Janeiro o nome do compositor Tom Jobim, vem
propiciar a chance de se reverenciar um dos mais
expressivos representantes de nossa cultura.
No que concerne às atribuições desta Comissão de Assuntos económicos, verificamos que a
operacionalização da medida preconizada no Projeto
em exame acarretará despesas, em decorrência da
atteração de códigos, cadastros, sistemas de informações. cartas aeronáuticas, e bancos de dados em
geral. Tais despesas, entretanto,- deixariam de existir
com a proposta de modificação nos termos da proposta inicial. Por isso, manifesto-me em favor de
uma modificação sutil que não levará a dispêndios
nem transtornos operacionais.
Considero nada mais acertado do que atribuir
ao aeroporto o nome de quem tão poeticamente o
divulgou. Sobretudo, é especialmente feliz a idéia de
emprestar o nome do Maestro Antonio Carlos Jobim
ao aeroporto do Rio, cidade que se caracteriza por
suas paisagens grandiosas e por uma gente que faz
na liberdade um estilo de vida; cidade que lhe serviu
de berço e que ele tão bem representou no País e
no exterior. O povo brasileiro, e especialmente o carioca, terá, enfim, a oportunidade de prestar a justa
homenagem à sua memória.
Assim sendo, no intuito de adequar o Projeto
de Lei em epígrafe às mesmas condições técnicas
que propiciaram que o Aeroporto Internacional de
salvador pudesse levar o nome do nosso saudoso
Deputado Luís Eduardo Magalhães. sugerimos uma
redação similar que, além da homenagem devida
adequa-se à legislação aeronáutica brasileira e internacional, na fonna do seguinte substttutivo:

ANAIS DO SENADO FEDERAL

484

EMENDA N2 1-CAE
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 208, DE 1995
Denomina "Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro/Galeão - Maestro Antonio Carlos Jobim" ao "Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, passa a ser denominado Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Maestro Antônio Carlos Jobim, localizado na cidade do mesmo
nome, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 22 Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 12 de agosto de 1998. Pedro Piva, Presidente- Gilberto Miranda, Relator
- Jonas Pinheiro - José Saad - Casildo Maldaner
- Osmar Dias :- Levy Dias - José Eduardo Outra
- Carlos Bezerra - Pedro Simon - BeiJo Parga Esperidião Amin - Zanete Cardinal - Leonel Paiva- Ney Suassuna - Vilson Kleinübing.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da Távala, para proferir o parecer da Comissão de Educação.
PARECER Nº 494, DE 1998
(De Plenário)
Em substituição à Comissão de
Educação sobre o Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1995, que "denomina o
Aeroporto Internacional do Galeão como
Aeroporto Internacional Tom Jobim".
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, inicialmente, esta
matéria havia tramitado pela Casa e obteve algumas resistências ligadas a razões com o fundamento
de que toda mudança de nome de aeroporto não é
um puro e simples ato de escolha e de homenagem.
Ela implica na mudança de cartas aéreas em todos
os países, em mudança nas etiquetas das malas,
nos quadros de avisos e em todas as rotas internacionais de avião, porque mudam as siglas. Isso é
sempre fe~o com ónus para o pais que realiza essa
mudança.
Porém, pela justiça implícita da homenagem
a Tom Jobim, a matéria foi reestudada pelas Co-
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""1issões desta Casa, que. de certa forma, uma vez
"7lais, graças ao espírito luminoso de Luís Eduardo
'~agalhães, encontraram a mesma fórmula aplicada
1a justa e correta homenagem feita ao ex-Deputajo, quando da mudança do nome do Aeroporto de
Salvador, qual seja a de. sem alteração do nome
:Jásico do aeroporto, apor-lhe o nome do homena-

geado.
É mu~o interessante como o povo transforma
as homenagens e como as homenagens, às ve-

zes, perduram ou desaparecem. O Estádio do Ma·acanã ficou conhecido com este nome indígena
je grande beleza e de muita sonoridade. Oficialmente, ele se chama Estádio Mário Filho. E há
uma grande justiça no fato de se chamar Estádio
Mário Filho, porque foi Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, o grande batalhador da construção
do Estádio do Maracanã. Dai a homenagem que
lhe foi feita quando morreu, dando-lhe o nome do
estádio. Jamais, porém, a população se refere
àquele templo do esporte nacional como Estádio
Mário Filho, que, internacionalmente, é conhecido
como Estádio do Maracanã.
Acredito que o velho Galeão viverá uma experiência contrária, apesar de o nome oficial permanecer Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão Maestro Antônio Carlos Jobim, em substrtuição
ao nome anterior, Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro Galeão, apesar dessa sigla bastante grande.
É de grande significado a presença de António Carlos Jobim na música mundial, na afirmação da cultura brasileira. Essa homenagem se dá porque, em
uma de suas músicas, ele relembra um momento
inesquecível para qualquer pessoa do ponto de vista
anímico ou do ponto de vista estético. Em uma de
suas músicas, ele, que, aliás, tinha um certo medo
de avião e depois o venceu, canta o momento em
que baixa o avião, e então, vê-ser a cidade Maravilhosa. Esse descortino da maravilha, que é a chegada ao Rio, ficou eternamente gravado. Sempre que
descer um avião no Rio de Janeiro, ouvir-se-á essa
música. Algumas companhias brasileiras ou, pelo
menos, uma delas tinham o bom hábito - não sei se
ainda o têm - de, nos vôos internacionais, quando
da chegada do avião no Rio de Janeiro, colocar ao
fundo a música Samba do Avião de Tom Jobim, em
que se diz: "aperte os cintos, vamos chegar... ". A
pista se aproxima, e acontece aquela chegada deslumbrante no Rio de Janeiro.
Falo isso com o orgulho de carioca, que todos perdoarão e reconhecerão válido e desculpável, porque
não é possível ser carioca sem ter orgulho daquela
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cidade, que, se abriga tantas dificuldades sociais e
tantas mazelas, por outro lado continua generosa e
de braços abertos.
Por tudÕ isso, justifica-se essa homenagem.
Acredito que o povo, no futuro, não mais chamará
Aeroporto Internacional Maestro Antônio Canos Jobim, porque a tendência simplificadora o levará a dizer "Aeroporto Tom Jobim". Graoativamente, o Aeroporto Tom Jobim e o Aeroporto i..uis Eduardo Magalhães permanecerão como duas marcas de um momento brilhante da vida brasileira, reverenciando e
lembrando duas memórias que devem, por todas as
razões, permanecer inolvidáveis.
Por essa razão, o parecer da Comissão de
Educação é favorável.

É o seguinte o parecer na integra.
O Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1995,
de autoria do ilustre Senador Júlio Campos, dá ao
Aeroporto Internacional do Galeão o nome de Aeroporto Internacional Tom Jobim. Em sua justificação,
o autor destaca que o grande músico, maestro e
compositor celebrou o Rio de Janeiro em várias das
suas melhores obras do cancioneiro popular. Com
isso, a cidade passou a fazer parte do imaginário de
milhares de pessoas que chegam de todo o mundo
em 'busca da belezas do Rio. Assim, nada mais adequado que conferir o seu nome à porta de entrada
da cidade que ele tanto amou e com a qual manteve
ligações muito especiais.
Raramente se encontram homenagens tão
oportunas como a do projeto aqui em exame. Aeroportos e outros locais públicos não podem ser frios
espaços onde impera a tecnologia. Ao mudar a designação do principal aeroporto carioca, associa-se,
ao m.:~;no, a poesia e a grandiosidade de um artista
inconfundível. Tom Jobím (1927-1994) provou, mais
de uma vez, a capacidade brasileira de criar e projetar-se pelos horizontes mundiais. Ao invés de seguir
a tendência copiativa e imitadora da cultura colonizada. Tom Jobim não se limitou a cantar o Brasil dentro dele, o que já seria uma grande obra. Ao contrário, invertendo o fluxo das influências culturais, ele
levou o Brasil a sua alma para apurar a sensibilidade
dos estrangeiros nos quatro cantos da Terra.
Por tantos feitos, que não cabem nas palavras,
a homenagem é amplamente merecida. Ainda mais
que outro aeroporto carioca já consagra o nome de
mais um brasileiro ilustre e original, Santos Dumont.
Assim, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os pareceres são favoráveis.
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=3ssa-se à discussão, em conjunto, do projeto
e de ; .ostitutivo oferecido pela Comissão de Assuntos t::ooômicos. em turno único. ~ausa.)
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Biooo/PT- RJ)Sr. F"SSidente, peço a palavra para discutir a matéria
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Con:edo a palavra a V. Ex'.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco!PT- RJ.
Para : scutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidenta. 3r"s e Srs. Senadores, como carioca, eu não
pode-a deixar de me pronunciar.
=nmeiramente, quero agradecer às Lideranças
que ,;;sinaram o requenmento de urgência, bem
come 30 Senador Gilberto Miranda, pela agilidade
com coe pôde, na Comissão, aprovar esse projeto.
AgracBÇo também ao proprio autor do projeto, o Senado c Júlio Campos.
Eu tinha muito desejo de poder prestar uma
homenagem, como carioca, ao grande compositor
Tom Jobim. Mas sempre se vê com suspeita a presença de políticos nesses momentos de tristeza da
Nação brasileira, como foi o funeral de Tom Jobim.
Quando todos chegavam àquele funeral, percebíamos que todos nós estávamos tristes, mas, nesses
momentos, os políticos sempre são vistos como alguém que quer tirar proveito da situação. Mas, como
carioca que sou, conhecedora da Música Popular
Brasileira, estava ali firme e forte, não como uma
representante política, Deputada à época, mas como
uma representante do meu Estado.
Quando, no Senado Federal, tivemos a oportunidade, pela iniciativa do Senador Júlio Campos, de
prestar essa homenagem, quis dar a minha contrihu'~ão. Juntamente com o Senador Gilberto Mirana.:., psdimos às lideranças que essa votação fosse
feita em regime de urgência.
Mas não pedi a palavra somente para fazer tais
afirmações. O Senador Artur da T ávola já completou
todo o meu raciocínio, mas, nesta conclusão, não posso deixar de citar esses versos da música de Tom Jobim, que, segundo sabemos, é a segunda mais tocada
em todo o mundo, depois de Garota de Ipanema.
Samba do Avião
Minha alma canta
vejo o Rio de Janeiro
estou morrendo de saudades
Rio, seu mar, praia sem fim
Rio, você foi feito para mim
Cristo Redentor
Braços abertos sobre a Guanabara
esse samba é só porque
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Rio, eu gosto de você
A morena vai sambar
seu corpo todo balançar
Rio de sol, de céu, de mar
dentro de um rrinuto estaremos ro Galeão
Esse samba é só porque
Rio, eu gosto de você
A morena vai sambar
seu corpo todo balançar
aperte os cintos vamos chegar
água brilhando, olha a pista chegando
E vamos nós, aterrar"
Esse é o poeta, compositor, conterrâneo, Tom
Job.im, a quem queremos homenagear e não seria
outro o melhor lugar, senão o Galeão, onde temos
as portas abertas para essa cidade maravilhosa.
O Sr. José Eduardo Outra (Bloco/PT-SE) - V. Exª
me pennite um aparte, Senadora Benedita da Silva?
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Não sei se regimentalmente é cabível.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" está discutindo, pode conceder apartes.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Então, está concedido o aparte a V. Ex".
O Sr. José Eduardo Outra (Bioco/PT _:_ SE) Senadora Benedita da Silva, voto favoravelmente a
esse projeto, mas quero dizer que espero sinceramente que o povo do Rio de Janeiro não eleja o candidato César Maia governador do Estado, porque todos nós nos lembramos da obsessão que o Sr. César Maia tinha, quando Prefeito, de estabelecer em
urna esquina, duas ruas do Rio de Janeiro, uma com
o nome de Tom Jobim e outra com o nome de Vinicius de Moraes. Ele acabou não conseguindo concretizar o seu intento, ma.S o. meu medo é que, eleito
Govemador do Rio de Janeiro, a partir do momento
em que o aeroporto passar a se chamar Tom Jobim,
queira balizar a Ilha do Governador com o nome de
Ilha Vinícius de Moraes. Todos nós sabíamos que o
nosso poetinha, com o temperamento que tinha,
nunca poderia dar seu nome a uma ilha. Voto favoravelmente ao projeto e espero, sinceramente, que
isse não venha a acontecer. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Incorporo o aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento, mas quero dizer que isso não irá acontecer.
V. Ex" pode ter absoluta certeza de que todo o esforço está sendo feito para que o Rio de Janeiro eleja
Anthony Garotinho e Benedita da Silva para governarem o Estado.
O Sr. Francelina Pereira (PFL- MG)- Permite-me V. Ex" um aparte?

----------·--
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A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Concedo o aparte a V. Ex".
O Sr. Francelina Pereira (PFL- MG)- Senadora, eu não vou misturar as coisas. Quando se fala
do Tom, fica-se apenas no Tom Jobim. Esse projeto
corresponde ao desejo do Brasil inteiro, de todas as
gerações. Queria, nesta hora, transmitir o sentimento do meu Estado para com a aprovação desse projeto. Tom foi meu amigo. Contribuiu comigo para
construirmos o Centro Cultural do Banco do Brasil
no Rio de Janeiro. Freqüentei a cidade durante três
anos e meio, exatamente para instalarmos aquele
grande Centro Cultural que é o endereço da cukura
carioca e brasileira. Neste momento, portanto, quero
transmitir à Ana, esposa de Tom Jobim, ali no atto
do Jardim Botânico, o meu abraço de saudade pela
morte do poeta e compositor e estender a sua família
o meu sentimento pelo desaparecimento desse cida·
dão do mundo que se chama Tom Jobim. A V. Ex" os
meus aplausos pela sua palavra de aprovação e endeusamento a esse projeto. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
-Incorporo ao meu discurso o aparte de V. Ex".
O Sr. Abdias Nascimento (Bioco/PDT - RJ) V. Exª me concede um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
-Concedo o aparte ao nobre Senador Abdias Nascimento.
O Sr. Abdias Nascimento (Bioco/PDT - RJ) Eu não poderia me omitir na discussão desse projeto. Não sou um carioca de nascimento, sou um paulista "carioquizado", mas não poderia me omitir porque o projeto evoca um músico de grande genialidade e que soube como nenhum outro cantar os morros cariocas onde vive a maioria do povo afrodescen·
dente. Lembro-me muito bem da sua personalidade e
da sua poesia, durante o tempo em que trabalhamos
juntos na peça Orfeu Negro, e foi urna convivência
realmente muito proveitosa. Ali aprofundou-se não somente nas raizes africanas da nossa cuttura musical,
mas, também, tomou-se um aliado na luta de reivindicação dos nossos valores, da afirmação da nossa personalidade, numa sociedade racista Ele foi sempre
um outro colaborador valioso, desassombrado e sensível a todas as nossas reivindicações. Assim, penso
que, por muitas razões, mas sobretudo pela sua genialidade musical, ele merece esta homenagem, e espero
que os Srs. Senadores aprovem esta homenagem justa, com a qual o povo do Rio de Janeiro vai fiCar muito
grato e feliz. Muito obrigado a V. Ex".
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BiocoiPT- RJ)Incorporo o aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento.
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A Sr' Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Permiteme V. Ex• um aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Concedo o aparte à Senadora Marina Silva.
A Sr' Marina Silva (Bioco/PT - AC) - É um
breve aparte, Senadora, apenas para dizer que as
homenagens que vêm sendo feitas pelo Congresso
Nacional, fazendo a troca dos nomes dos aeroportos, no caso da Bahia, e agora o do Rio de Janeiro,
são mais do que justas, porque elas reportam uma
homenagem histórica a uma homenagem à História
recente de pessoas que deram uma contribuição,
tanto do ponto de vista prático quanto do simbolismo; para a história dessas cidades. Em função disso
é que estou também trabalhando um projeto para
mudar o nome do aeroporto do Estado do Acre, porque a história recente, o simbolismo do Acre e da
Amazônia se chama Chico Mendes, e o nosso aeroporto se chama Aeroporto Internacional Presidente
Médici. Do ponto de vista da História, sem julgar as
propostas ideolqgicas, não questiono o fato de que é
um personagem da História do Brasil, historicamente
falando; não estou fazendo um julgamento em caráter ideológico, mas porque o simbolismo de Chico
Mendes para o meio ambiente, para a Amazônia e,
paJ!icularmente, para o Acre, é muito maior. Então,
ríésse sentido, acredito que, no momento em que
iremos inaugurar um novo aeroporto internacional no
Estado do Acre, é mais do que justo, à luz de todas
as homenagens que estamos fazendo, denominá-lo
Aeroporto Internacional Chico Mendes e dar a justa
homenagem a um dos grandes símbolos da luta ambiental, não somente do Brasil, mas do mundo. Muito obrigada.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Incorporo o aparte de V. Ex" ao meu discurso.
Concluindo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero dizer que, como vimos, todas essas
mudanças não são meramente um desejo do autor
mas do povo. Assim como o povo se mannestou
com carinho na Bahia - e disso tenho certeza - esperando que o nome de Luís Eduardo pudesse ser
colocado naquele aeroporto, também no Estado do
Rio de Janeiro tenho certeza de que o povo quer
que o nome seja o de Tom Jobim. Esperamos que
também que o Estado do Acre, ao inaugurar um
novo aeroporto, possa prestar essa justa homenagem a Chico Mendes.
Concluindo, quero deixar também uma lembran-

ça aqui daquele que foi o primeiro relator desta matéria
e de quem devemos, nesta homenagem, recordar: o
nosso ilustre e grande professor Darcy Ribeiro.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
- Votação do substitutivo, que tem preferência regimental. (Pausa.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sr. Presideme, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CariQs.Magalhães)
- Coocedo a palavra, para encaminhar a votação, ao
nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, meu voto é totalmente favorável à aprovação dessa matéria. Repito
aqui. de modo muito especial, a argumentação do
Senador Artur da Távola. Acho tremendamente justa
a homenagem que se faz a Tom Jobim, dando seu
nome ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O
ilustre Senador Gilberto Miranda encontrou uma fórmula para responder às resistências que existiam por parte das autoridades aeronáuticas, que apresentavam difiCUldades para que uma solução fosse encontrada
Acho que encontrou-se uma grande saída. Por isso,
Sr. Presidente, voto a favor desse projeto.
Em outubro também pedirei a V. Ex" que coloque em votação um projeto de minha autoria, que dá
o nome Ulysses Guimarães ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo. Poderá ser adotada
a mesma solução que se deu a esse caso. À época
em que o Presidente da República era o Sr. Itamar
Franco e eu Líder do seu Governo, as autoridades
aeronáuticas argumentaram da mesma forma: diziam que era muito complexa, muito dnícil e muito
complicada a proposta. Se for encontrada uma solução agora - a solução proposta me parece altamente positiva -, o mesmo poderá acontecer com relação
à minha proposta. Por isso, creio que V. Ex" concordará em colocar na pauta de outubro o projeto com
relação ao Dr. Ulysses Guimarães.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Faço um apelo à Comissão de Educação para que examine o pedido justo feito pelo nobre Senador Pedro Simon.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que
será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo
Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 490, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o
arl 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado do art. 3 2 do

·-----··-
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Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 208, de
1995, para adequação ao art. 9º da Lei Complementar n• 95, de 1998.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Senador Artur da Távola
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O dispositivo destacado será votado oportunamente.
Passa-se à votação do substitutivo, oferecido
pela Comissão de Assuntos Econômicos, que tem
preferência regimental, ressalvado o destaque.
Em votação.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
Passa-se à votação do dispositivo destacado.
Votação do art. 32 do substitutivo, destacado
para adequação ao art. 9" da Lei Complementar n•
95, de 1998.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redigir
o vencido para o turno suplementar.

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhies, Presidente
_ Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N2 494-A, DE 1998
Denomina • Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro/Galeão_ Maestro Antonio Carlos Jobim" ao • Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão'.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, passa a ser denominado 'Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Maestro
Antonio Canos Jobim', localizado na cidade de mesmo nome, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Em disoJssão o substitutivo, em turno suplementar.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão sem a apresentação de
emendas, o substitutivo é dado CXllllO definitivamente
adotado, nos termos do art. 284, do Regimenlo Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 92, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)

É o seguinte o artigo rejeitado:
'Art. 32 ..:.' Revogam-se as disposições
em contrário. •

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer dà Comissão Diretora ofer&.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 92, de 1998 {apresentado como conclusão do Parecer n• 475,
de 1998, da Comissão de Assuntos Econômicos) Relator: Senador Vilson Kleinübing,
que aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1998.
·'

cendo a redação do vencido para o turno suplementar, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:

PARECER N" 494-A, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei
do Senado n• 208, de 1995, que denomina o Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto Internacional Tom Jobim.

---------- -------·--------·---··

-·-~--
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Em discussão o projeto (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Coe r • §o Diratora ofere-

.. ···--·------
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cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1' Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N• 495, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 92, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação íina1
do Projeto de Decreto Legislativo nº 92, de 1998,
que aprova a Programação Monetária relativa ao ter·
ceiro trimestre de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 495, DE 1998
Aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 É aprovada a Programação Monetária
relativa ao terceiro trimestre de 1998, com estimativas das faixas de variação dos principais agregados
monetários, nos termos da Mensagem Presidencial
n"'197, de 1998 (n• 826, de 1998, na origem).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Aprovado o projeto e eslando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados (Pausa.)
Aprovada a redação final.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR, PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)

º

-Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 478, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 32, de 1998 (nº
2.595/96, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, que anera a Lei n• 8.185, de 14
de maio de 1991, anerada pela Lei n• 8.407,
de 1O de janeiro de 1992, que dispõe sobre

:1

489

0rgan1zação Judiciária do Distrito Federal

e Temtorios e cria os Juizados Especiais Cí~~~s

e <.:.>lmir.ais. tendo
"arecer lavorável, sob nº 481, de 1998,
:a c_:.o:71rssão de Constrtuiçâo, Justiça e CidawanJa. ;-=teiator. Senador Francisco Benjamim.
=ISCussão ao projeto. em tu mo único. (Pausa.)
:;onceao a paiavra ao Senador José Roberto
Ar-_:c.
J SR lOSERTO ARRUDA (PSDB- DF. Para
~;s:.::r. S&m revisão do orador.) -Sr. Presidente,
c c~·: acenas -o e registrar que essa modificação no
,.; .....: .:.anc ~:o O:.istrito Federal é fundamental para dar
ce=- cace ao acesso il. Justiça, principalmente por
~2-:~ :a popwação ma1s pobre: estão sendo criados

cs _ .:ac:o.s ::;e ::..gquer;as causas em todas as localida::~ ~c

C<s:r:w federal.
1uiw 0briçado.
J SR. ?RESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
- =.:-:- -I('Otaç8.o o projeto.
:.s S1 s. Senadores que o aprovam queiram
OG.,...anecer sentados. (Pausa.)

Apiovaoo.
:=-..1 prc:em ·..:ai à Com1ssão Diretora para a reda~
çà.:: ·.:-:aJ.
O SR. "RESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)

-- -S: t:·e a mesa. oarecer da Comissão Diretora ofere:e;:::::o a reaação final, que será lido pelo Sr. 1v SeS ,.,~cc: Ronaldo Cunha Lima.

cce:õc~.

:: ;:oo o seguinte:
:·ARECER N° 496, DE 1998
:Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei ela
Câmara n• 32, de 1998 (n• 2.595, de 1996,
õla Casa de Origem).
A Ccrn:-;são Diretora apresenta a redaçâo final
do P ·o;~to Ge '-"' da Câmara nº 32, de 1998 (nº 2.595,
de H96, ,oa C asa de Origem), que altera a Lei n•
8.135. ''e 14 'Je maio de 1991, alterada pela Lei n•
8.407. te
ce Janeiro de 1992, que dispõe sobre a
Organrzê~ão Judiciária do Distrito Federal e Territórios
e cria os .:·J:zo~os Especiais Cíveis e Criminais.
Saia ,;~ i1eun~ões da Comissão, 13 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Megalhães, Presidente
_ 'lona:dc C:mha Lima, Relator - Geraldo Melo Carlos Patrc~mio.

1'.'

.O.NEXC .~O PARECER Nº 496, DE 1998
Altera a Lei n• 8.185, de 14 de maio
de 1991, alterada pela Lei n• 8.407, de
1O de janeiro de 1992, que dispõe sobre
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a Organização Judiciária do Distrito
Federal e Territórios e cria os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 18, com as modificações de seus
incisos e parágrafos; o art. 25, acrescido do inciso
VIl; e o art. 33, acrescido dos artigos 33-A a 33-F, da
Lei n• 8.185, de 14 de maio de 1991, atterada pela
Lei n• 8.407, de 1O de janeiro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
• Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do
Distrito Federal compreende:
I - Varas com competência em todo o
Território do Distrito Federal:
a) o~o Varas de Fazenda Pública;
b) uma Vara da Infância e da Juventude;
c) uma Vara de Execuções Criminais;
d) uma Vara de Falências e Concordatas;
e) uma Vara de Registros Públicos; (NR)
e-A) duas Varas de Precatórias;
f) u'ma Vara de Acidentes do Trabalho;
g) quatro Varas de Entorpecentes e
Contravenções Penais;
g-A) Audnoria Milner,
11 - Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília:
a) vinte Varas Cíveis; (NR)
b) sete Varas de família;
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões;
d) um Tribunal do Júri;
e) oito Varas Criminais; (NR)
f) três Varas dos Delitos de Tránsito;
f-A) dez Varas dos Juizados Especiais
Cíveis;
'~ ~:....
f-B) cinco Varas dos Juizados Especiais Criminais.
III- Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
a) cinco Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Família, Órfãos e
Sucessões;
c) um Tribunal do Júri;
d) três Varas Criminais; (NR)
d-A) uma Vara dos Delitos de Trânsito;
d-8) cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-C) três Varas dos Juizados Especiais
Criminais.
IV - Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cíveis;
b) três Varas de FamOia, Órfãos e Sucessões; (NR)
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c) duas Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri e dos Delitos de
Trânsito; (NR)
d-A) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d·B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
V - Circunscrição Judiciária de Sobra~
dinho:
a) duas Varas Cíveis;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do
Júri e dos Delitos de Trânsito;
b-A) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
b-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
VI - Circunscrição Judiciária de Planaitina:
a) uma Vara Cível;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do
Júri e dos Delitos de Trânsito;
b-A) uma Vara de Família, Órfãos e
sucessões;
b-B) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
b-C) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
VIl - Circunscrição Judiciária de Brazlândia:
a) uma Vara Cível; (NR)
a-A) uma Vara Criminal, do Tribunal do
Júri e dos Delitos de Trânsito;
a-B) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
a-C) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
VIl - Circunscrição Judiciária de Ceilândia:
a) três Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Família, Órfãos e
Sucessões;
c) cinco Varas Criminais;
d) um Tribunal do Júri;
d-A) cinco Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
d-8) três Varas dos Juizados Especiais
Criminais.
IX - Circunscrição Judiciária de Samambaia:
a) três Varas Cíveis;
b) três Varas de FamOia, Órfãos e Su-
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c) três Varas Criminais e dos Delitos
de Trânsito;
d) um Tribunal do Júri;
d-A) três Varas dos Juizados Especiais
'Cíveis;
d-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
X - Circunscrição Judiciária do Paranoá:
a) uma Vara Cível;
b) uma vara de Família, Órfãos e Sucessões;
c) uma Vara Criminal, do Tribunal do
Júri e dos delitos de Trânsito;
c-A) duas Varas dos Juizados Especiais Cíveis;
c-B) duas Varas dos Juizados Especiais Criminais.
X-A- Circunscrição Judiciária de Santa Maria:
a) umà Vara Cível, de Família, Órfãos
e Sucessões;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do
Júri e dos Delitos de Trânsito;
c) duas Varas dos Juizados Especiais
Cíveis;
d) duas Varas dos Juizados Especiais
Criminais.

§ 1• ..................................................... .
§ 2" As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal
correspondem às das respectivas Regiões
Administrativas, compreendendo-se as do
Núcleo Bandeirante, Candangolãndia, Riacho Fundo, Guará I e 11, Cruzeiro, Lago Sul
e Lago Norte na Circunscrição Judiciária de
Brasnia; a de àguas Claras na Circunscrição
Judiciária de Taguatinga; a do Recanto das
Emas na Circunscrição Judiciária de Samambaia; e a de São Sebastião na Circunscrição Judiciária do Paranoá. (NR).
§ 2"-A. Ocorrendo a criação de Regiões Administrativas, estas permanecerão sob
a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o território respectivo. •
'Art. 25 ...............................................
VI-A - a execução das penas e o acompanhamento das condições da suspensão do
processo, na forma da Lei n" 9.099, de 26 de
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setembro de 1995, inclusive se decorrentes
do cumprimento de Carta Precatória.'

'SEÇ~O IX
Dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
Art. 33-A. Aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais competente a conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua coR1J91ência,
ressalvado o disposto no inciso VI-A do art. 25 desta Lei.
SUBSEÇÃO I
Dos Juizados Especiais Cíveis
Art. 33-B. O processo instaura-se-á com a
apresentação do pedido escrito ou oral, à Secretaria
do Juizado.
§ 12 O pedido escrito será apresentado à distribuição.
§ 22 O pedido oral será reduzido a termo perante a secretaria de qualquer dos Juizados e levado
à distribuição.
§ 3° Onde houver apenas uma Vara, o processo se instaurará perante a secretaria do Juizado,
que fará a comunicação ao Serviço de Distribuição
para fins de registro.
SUBSEÇÃO 11
Dos Juizados Especiais Criminais
Art. 33.-C. O Juizado Especial Criminal tem
competência para conciliação, processo e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo,
assim consideradas as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior
a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja
procedimento especial.
SUBSEÇÃO III

Das Turmas Recursais
Art. 33-D. As turmas recursais, em número de
duas, denominadas Turma Recursal Cível e Turma
Recursal Criminal, serão compostas, cada urna, de
três Juizes de Direito Trtulares e três suplentes escolhidos pelo Conselho Especial dentre os integrantes
da primeira quinta parte da lista de antiguidade, para
exercício de suas funções por dois anos, permitida a
recondução.
Parágrafo único. As turmas recursais serão
presididas pelo seu componente mais antigo, em rodízio anual, coincidindo a duração do mandato com
o ano judiciário.
Art. 33-E. Compete à Turma Recursal Cível julgar os recursos relativos a decisões proferidas pelos
Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal e os
embargos de declaração a seus acórdãos.
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Art. 33-F. Compete à Turma Recursal Criminal
julgar os recursos relativos a decisões proferidas pelos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal
e os embargos de declaração a seus acórdãos. •
Art. 2º As demais normas necessárias à instalação e funcionamento dos juizados especiais serão
objeto de Resolução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sempre observado o que determina a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Art. 3º São acrescidos ao Quadro Permanente
de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios os cargos constantes do Anexo I e as
funções comissionadas conforme Anexo 11 desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ANEXO
(Art. 3º da Lei n• , de de
carga/Denominação

de 19 )

Número de Cargos

Juiz de Direito

60

Juiz de Diretto Substituto

50

Analista Judiciário

380

Técnico Judiciário

580

ANEXO 11
(Art. 32 da Lei n• , de de
FuncõesiNiwl
FC-09

de 19 )

Número de Funções
66

FC-08

FG-05

120

FC-03

60

FC-01

60

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Aprovado o projeto e eslando a matéria em regime de urgência, passa-se à inediala apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.

-----------

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
-ltem2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 479, de 1998 - art. 336, b)
Projeto de Lei da Câmara n• 33, de
1998 (nº 330/95, na Casa de origem), que
dispõe sobre a regulamentação da Profissão
de Educação Física e cria os respectivos
Conselho Federal e Conselhos Regionais de
Educação Física.
(Parecer a ser proferido em Plenário)
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidas as seguintes:
Emenda N•1- PLEN
Dê-se ao art. 3" do Projeto de Lei da Câmara
no 33, de 1998 a seguinte redação:
•Art. 32 Compete ao ProfiSSional de
Educação Física coordenar, planejar, programar supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetas, bem como prestar serviços de auditoria, consu~oria e assessoria,
realizar treinamentos especializados, participar de equipes mu~idisciplinares e interdisciplinares, aluar em atividades de ensino, pesquisa e extensão e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas
áreas de atividades físicas e do desporto'.
Justificação

A inclusão da expressão 'atuar em atividades
de ensino, pesquisa e extensão' tem por objetivo enfatizar, no projeto, aquela que é uma das principais,
senão a principal vocação do profissional de Educação Física: a atuação na área de educação formal.
Procura-se, assim, estabelecer no interior do Projeto
e questão, um contraponto ao que poderia ser um
caráter tecnicista excessivamente acentuado, uma
vez que a própria categoria tem procurado, por diversos meios, a consolidação de uma melhor formação pedagógica e humanística, inserindo a Educação Física no quadro de uma formação integral.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998 - Senador Eduardo Supliéy.
Emenda N" 2 • PLEN
Dê-se ao art. 42 do Projeto de Lei da Câmara
no 33, de 1998 a seguinte redação:
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• Art. 4 2 Ficam criados o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física, na forma da lei própria a ser
regulamentada."
Justificação
A presente emenda tem por objetivo oportunizar
uma discussão mais detalhada acerca da competência
dos conselho profissionais a serem instituídos e virtude
deste Projeto de Lei, uma vez que se trata de uma
área de conhecimento e atuação profissional de natureza bastante J:€<:Uiiar, envolvendo o desempenho em
ações de natureza técnico-científica e no campo da
docência. Faz-se necessário, assim, discutir esJ:€CífK:a
e pormenorizadamente o alcance e os limites dos poderes a serem atribu idos aos futuros Conselhos de
Educação Física de maneira a resguardar os interesses da categoria profissional compatibilizando-os com
as pretensões da sociedade neste campo.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998 -senador Eduardo !?uplicy
Emenda n• 3-PLEN
Dê-se ao art. 5 2 do Projeto de Lei da Câmara
n• 33, de 1998 a seguinte redação:
~

"Art. 52 Os primeiros membros efetivos
e suplentes do Conselho Federal de Educação Física serão eleitos para um mandato
tampão de dois anos, em reunião das associações representativas de profissionais de
Educação Física, criadas nos termos da
Constituição Federal, com personalidade jurídica própria, e das instituições superiores
de ensino de Educação Física, oficialmente
autorizadas ou reconhecidas, que serão
convocadas pelo Conselho Nacional de
Educação - CNE, no prazo de até noventa
dias após a promulgação desta Lei. •
Justificação

Tendo em vista a grande diversidade de interesses no interior da categoria profissional envolvida e a
importância pedagógica da matéria, consideramos importante que o órgão competente para reaf!Zar a convocação das entidades que elegerão os primeiros
membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de
Educação Física seja o Conselho Nacional de Educação - CNE, reconhecido como um dos órgãos mais importantes nos debates travados sobre o tema no Brasil. Consideramos que, assim, acentuamos, nos primeiros momentos da organização profissional da categoria, sua relevância no plano educacional.
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Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998 - Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Sr. Senador José Roberto
Arruda, para proferir parecer em nome da Comissão
de Assuntos Sociais.
PARECER N• 497, DE 1998
(Plenário)
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 33,
de 1998 (n• 330, de 1995, na Casa de Origem), que "Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e
Conselhos Regionais de Educação Física"; e as Emendas n•s 1 a 3 de Plenário.
O SR. SENADOR ROBERTO ARRUDA
(PSDB - DF. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
Projeto de Lei n• 33, da Câmara dos Deputados, dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e cria o Conselho Federal e os Conselhos
regionais de Educação Física.
O projeto já foi analisado e é absolutamente
fundamental para aqueles que se dedicam a essa
atividade. Criando-se os conselhos, criam-se também os instrumentos para que essa atividade tenha
a regulamentação necessária.
O nosso parecer favorável à aprovação do projeto, na forma como veio da Câmara dos Deputados.
Trata-se de um pleito antigo e que atende aos anseios de todos os professores de Educação Física
do País, razão pela qual, Sr. Presidente, pedimos a
todos os Srs. Senadores a aprovação do projeto
O nosso parecer é contrário às emendas.
É o seguinte o parecer na íntegra:

I - Relatório
Para emitir parecer, é submetido ao exame
desta Comissão de Assuntos Sociais, nos tennos do
art. 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, o Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1998
que tem por finalidade regulamentar a profissão de
Educação Física e criar os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Ffsica
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposição alega:
"Na atual conjuntura é inegável o valor
da Educação Física desde o úHimo matemo
até a terceira idade. Seu valor e sua importância são propagados e recomendados por
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praticamente todos os segmentos profissionais que lidam com o Ser Humano.
O atto preço social da medicina curativa, o elevado custo da inaptidão, fizeram governos despertar para a ação profilática da
atividade física como fator de promoção da
saúde. Em uma sociedade profundamente
voltada para os bens de consumo, onde a
mecanização, o desenvolvimento e outros
avanços conduziram o home a uma vida sedentária, revelou-se elevado o preço por
este sedentarismo, por esta hipocinesia. •
. O projeto determina que compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisisonar, dinamizar, dirigir, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetes, bem
como prestar serviços de auditoria, consultaria e assessoria, realizar treinamentos especializado, participar de equipes multidisciplinares e elaborar informes
técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas
de atividades físicas e do desporto.
Por outro lado, a fim de promover a defesa dos
interesses da coletividade, propõe-se a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Educação Física.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
11 -Voto do Relator
O presente projeto de lei foi exaustivamente
debatido na Câmara dos Deputados, tendo sido consultados notórios profissionais da área, entidades
representativas, órgãos governamentais, instituições
de ensino, sindicatos e até mesmo estudantes. Também foi realizada audiência pública na Comissão de
Administração, Trabalho e Serviço Público da Câmara dos Deputados.
Cabe ressaltar que a proposição não se constitui em pura reserva de mercado e muito menos em
instrumento para privilegiar um determinado segmento profissional.
Trata-se, na verdade, de projeto de attimssimo
alcance social, de defesa da sociedade que hoje
está a mercê de ser atendida por qualquer leigo daspreparado ou autodidata nas academias, clubes,
condomínios e similares.
Atualmente, por fatta de regulamentação da
profissão, qualquer indivíduo pode e está ministrando atividades físicas à população, causando, muitas
vezes, lesões irreversíveis, como é do conhecimento
de todos.
Vale lembrar que os requisitos cumulativos estabelecidos pela Comissão de Trabalho, Administra-
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ção e Serviço Público da Câmara dos Deputados,
para elaboração de projetes de lei destinados a regulamentar o exercício profissional, foram contemplados:
1) imprescindibilidade da atividade profissional a ser regulada que, se exercida por
pessoa desprovida da formação e das qualidades adequadas, ofereça riscos à saúde,
ao bem-estar, à segurança o aos interesses
patrimoniais da população;
2) real necessidade de conhecimentos
técnico-científicos para o desenvolvimento
da atividade profissional, os quais tomam indispensáveis a regulamentação;
3) exigência a ser a atividade exercida
exclusivamente por profissional de nível superior, formado em curso reconhecido pelo
Ministério da Educação e Cultura;
4) indispensável, se toma ainda, com
vistas a resguardar o interesse público, que
o projeto de regulamentação não proponha
a criação de reserva de mercado para um
segmento ou determinada profiSSão, em detrimento de outras com formação semelhante ou equivalente.
Nossa Carta Magna estabelece em seu art.
217 o direito de todos à prática de atividades desportivas. Esse direito está assegurado devido ao alto
valor da atividade física para o bem-estar dos individues. Em uma sociedade profundamente vottada
para os bens de consumo, onde a mecanização e
outros avanços conduziram o homem a uma vida sedentária, revelou-se elevado o preço pago por este
sedentarismo. O elevado custo da inaptidão levou a
população a despertar para a atuação profilática da
atividade física como fator de promoção da saúde.
Hoje, já não é mais modismo ou apenas culto
ao corpo a prática de atividades físicas, mas sim
uma necessidade da população pois, o exercício ajuda, também, a reduzir a ansiedade e o estresse. A
prática sistemática de exercícios físicos e de atividades esportivas têm marcante influência na melhoria
da qualidade de vida, resultando também numa menor procura pelos serviços de saúde. Portanto, um
imenso beneficio social.
Infelizmente, por falta de um instrumento legal
regulado e disciplinador, qualquer pessoa pode ministrar e desenvolver atividades físicas. Pessoas
destituídas de formação adequada assumem, corno
é prática corrente, cada vez e maior número, o papel
de dinamizadores das atividades ffsicas em lugares
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como clubes, condomínios, academias e similares,
colocando em sério risco a sociedade.
Casos de traumatismo, lesões morfológicas ou
psíquicas, resuttam, não raras vezes da ação desses pseudo-profissionais.
O presente projeto de lei objetiva corrigir essa
distorção efetivando a regulamentação e criando os
conselhos resguardando, dessa forma, toda a sociedade de maneira mais adequada.
No Brasil, já são mais de 150 instituições de
ensino superior habilitando profissionais de educação física, tanto a nível de licenciatura quanto de bacharelado.
É importante resuttar que o Conselho Federal
de educação, ao criar o curso de bacharelado em
Educação Física, o fez tendo como um dos objetivos
preparar profissionais capacitados para atuar neste
segmentos do mercado emergente.
A profissão não deve ser exercida por diletantes. O simples acúmulo de conhecimentos empíricos
ou a marca de algum talento individual não são predicados suficientes para o correto desempenho da
profissão.
À vista do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1998.
~
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecer é favorável ao projeto e contrário às
emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 491, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento Interno, a retirada das Emendas n•s 1, 2 e 3PLEN de minha autoria, oferecidas ao Projeto de Lei
da Câmara n• 33198.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em disCIISSão o projeto, em turno único.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG) Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira e,
posteriormente, ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, por requerimento das
principais Uderanças partidárias, este Plenário vota,
em regime de urgência, na sessão desta manhã, o
Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1998, que dis-
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põe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e
Conselhos Regionais de Educação Física.
A matéria chega a esta Casa três anos e quatro meses após o respectivo projeto ter sido apresentado na Câmara pelo saudoso Deputado Eduardo Mascarenhas, a quem, neste momento, rendo minhas homenagens pela oportunidade da iniciativa e
o elevado senso de justiça para com uma das mais
dinámicas classes profissionais do nosso Pais.
De fato, Sr. Presidente, nos úttimos anos, a atividade física transformou-se quase numa mania nacional. A chamada malhação mobiliza milhões de
brasileiros em todo o País. A procura pelo exercício
regular de uma atividade física cresce à proporção
em que a sociedade toma plena consciência da extrema importância do exercício do corpo como forma
de reduzir o estresse e prevenir doenças, cujo aparecimento está associado à inatividade e ao sedentarismo.
Ao longo dos @imos anos, quando as atividades de educação física atingiram dimensão nacional,
milhares de pessoas, homens e mulheres, dedicaram-se à prática de ofertar esses serviços através da
instalação das chamadas "academias", espalhadas
por todos os recantos do País. Foi justamente a partir da proliferação desses centros de educação física
que se tomou crucial reconhecer e regulamentar a
atividade dos profissionais que ministram essas atividades, como forma de proteger· a sociedade e garantir oferta de serviços por pessoas qualificadas.
É tão grande o número de academias e outros
centros que ofertam serviços de educação tisica, e
maior ainda o interesse das pessoas que querem
tratar do corpo, que, via de regra, elas não procuram
saber da qualificação dos profissionais, genericamente
chamados de "professores de educação física'.
Sabemos, contudo, que uma parcela considerável desses professores jamais passou por um curso de especialização. Muitos são ex-alunos desses
centros que, de repente, montam seus próprios e
promissores negócios e assumem o papel de mestres, muitas vezes com a conivência involuntária dos
clientes, que não se preocupam em averiguar a formação daqueles que estão ministrando as aulas.
No entanto, Sr. Presidente, tratar do corpo humano, dar-lhe forma e ajustá-lo a novas caractertsticas é uma tarefa importante que envolve sérios riscos para as pessoas que, porventura, venham a ser
atendidas por gente sem habilitação. Não têm sido
poucos os casos de acidentes de gravidade envolvendo pessoas que receberam atendimento inade-
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quado à sua capacidade orgânica e sem os cuidados "necessários, quer na escolha dos exercícios,
quer na dosagem de sua prescrição.
Com o projeto que estamos votando, busca-se
justamente proteger a sociedade, definindo quem
deve ser o prestador do serviço e que qualificações
deve ter para garantir tranqüilidade e segurança aos
usuários desses serviços.
Na verdade, Sr. Presidente, é essencial que
seja estabelecida uma espécie de contrato ético-social entre o usuário e o prestador de serviço de educação física, um pacto de identidade entre as partes,
com elevado sentido de responsabilidade. E isso somente pode ser alcançado a partir da regulamentação profissional, pela qual o exercício das atividades
de Educação Física e a designação de profissionais
de Educação Física passam a ser prerrogativa dos
profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.
E o projeto cuida dessa questão ao estabelecer
que somente se.rão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física,
oficialmente autorizado ou reconhecido.
Como há bons profissionais, não se pode negar, com larga experiência, que, por motivos diversos, não obtiveram diploma em escola oficial, o projeto permite que eles se inscrevam nos Conselhos, desde que suas atividades profissionais sejam comprovadas pelo Conselho Federal de Educação Física.
A regulamentação, Sr. Presidente, dá ao profissional de Educação Física ampla competência para
coordenar, planejar, programar, supervisionar, dirigir,
organizar, avaliar e executar programas, planos e
projetas nessa área. Poderá, ainda, prestar serviiços
de assessoria, consuttoria e auditoria, reaiizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos
e pedagógicos, todos nas áreas de atividade física e
do desporto.
Naturalmente, todos estarão obrigados a zelar
pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe.
Finalmente, não é difíc~ perceber que os profiSsionais da Educação Física ganham com essa regulamentação, mas também a sociedade e os milhões
de usuários desses serviços em todo o País, que terão, doravante, a garantia de que ele será prestado
dentro das regras adequadas e seguras.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para discutir.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar de sabermos da necessidade de um
debate mais aprofundado, reconhecemos o grande
esforço já desenvolvido por entidades e especialistas em relação a esse projeto em discussão. Isso
nos leva a apoiar a sua aprovação e, inclusive, retirar as emendas que havíamos apresentado. No entanto, informamos que o PT pretende dar continuidade a esta discussão, especialmente no momento da
regulamentação dos seus conselhos, com o objetivo
de permitir que outros profissionais de qualificação
similar possam aluar na área com o devido reconhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encenro a
discussão.
Em votação.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT RS) - Sr. Presidente, peço a palavra encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes, para encaminhar a votação.
A SRA. EM[UA FERNANDES (Bioco/PDT RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
faço esta breve passada pela Tribuna para dizer da
importância deste projeto, que é resuttado de um
amplo debate na Câmara dos Deputados, com a
participação de entidades representativas, órgãos
governamentais, instituições de eriSino, sindicatos e
até mesmo estudantes. Inclusive, houve uma audiência pública, onde os professores e todas as pessoas envolvidas tiveram a oportunidade de se manifestar.
Queremos prestar a nossa homenagem, pois
temos conhecimento da importância da educação física, principalmente nesses novos tempos, onde a
vida sedentária e o estresse exigem muito do ser humano, fazendo-se necessária a valorização do lado
social e da saúde de cada ser humano. Portanto, ao
votarmos favoravelmente, temos a certeza de que
esse projeto tem um altíssimo alcance social, porque
também trabalha na direção de valorizar os profissionais qualificados que defendemos.
Sabemos que no Brasil existem mais de 150
iriS!ituições de ensino que estão habilitando profiS-
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sionais de Educação Física. Então, nada mais justo
do que valorizarmos os profissionais quaiHicados
através da competência e da atualização constante.
De acordo com o que prevê a própria Carta Magna,
a nossa Constituição, é direito de todos a prática de
atividades desportivas. Isso demonstra o valor da
atividade física e do bem-estar dos indivíduos, que
deve ser estimulada e incentivada dentro das nossas
escolas e também fora delas.
Queremos refletir conjuntamente com o PT,
não queremos nos opor. Acreditamos que abrir a
possibilidade dos nossos profissionais de Educação
Física aluarem em atividades de ensino, pesquisa e
extensão, significa também um estimulo. Mas podemos aprofundar essa discussão posteriormente, já
que esse projeto está tramitando desde 1995, sendo
um anseio generalizado de toda a categoria.
Nosso aplauso e a certeza de que esse projeto
não apenas regulamenta mais uma profissão, mas
reconhece o significado que representa dentro da
educação global para o ser humano, extrapolando
as salas de aula.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

- Se me fosse licito, daria pleno apoio as suas palavras,

mas. como não o posso ...
Em votação o projeto.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que
será lido pelo Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo
CU11ha Lima.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N•492, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o
art 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado do art. 72 do
Projeto de Lei da Cãmara n• 33, de 1998, para adequação ao art. 9° da Lei Complementar n• 95, de

1998.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1992. _
José Roberto Arnuda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.

Era este o nosso registro, votando favoravelmente a esta matéria.

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

.,
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) - Sr.
'Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o nobre Senador Bernardo Cabral,
para encaminhar a votação.

Aprovado, os dispositivos destacados serão
apreciados oportunamente.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, no encaminhamento da votação, em
apenas um minuto, gostaria dé fazer uma justiça.
Primeiro, ao eminente Senador Eduardo Suplicy pela
retirada da sua emenda. Segundo, a dois deputados:
a Deputada Federal Laura Carneiro, que aqui se encontra, menos por ser, como todos sabemos, filha do
nosso saudoso Nelson Carneiro, mas porque essa
moça. com o Deputado Estadual Bernard, desde ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, hoje no plenário, disse-me do apoio que V. Ex"
emprestou aos dois.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Mesmo com a aprovação, o processo não voltará à
Câmara, mas tem que obedecer a Lei Complementar. O processo não voltará à Cãmara dos Deputados.
Com esses esclarecimentos, V. Ex" não terá
remorsos.
Em votação o projeto, ressalvado o destaque.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o art. 72, destacado, para aplicação da Lei Complementar n• 95198.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O art. 72 será suprimido do projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.

Quero também dizer que, além do voto favorável, é bom que se faça justiça, e faço com muito carinho porque Laura foi estagiária no meu escritório de
advocacia no Rio de Janeiro. Formou-se naquele escritório, depois foi assessora na Assembléia Nacional Constituinte, e hoje honra as tradições do Senador Nelson Carneiro, que deixou, nesta Casa, o
nome que todos nós sabemos.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) - Sr. Presidente, desculpe-me, por gentileza.
Gostaria de retirar o requerimento. Deveria ter feito
antes e não o fiz.

É o seguinte o artigo rejeitado:
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•Art. T' Revogam-se as disposições
em contrário. •
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N• 498, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n• 33, de 1998 (n• 330, de 1995,
na Casa de Origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1998 (n• 330,
de 1995, na Casa de Origem, que dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e
cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Educação Física, consolidando o destaque de Plená.rio para adequação à Lei Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo , Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N• 498, DE 1998
Dispõe sobre a regulamentação da
Profissão de Educação Física e cria os
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O exercício das atividades de Educação
Física e a designação de Profissional de Educação
Física é prerrogativa dos profissionais regularmente
registrados nos Conselhos Regionais de Educação
Física.
Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos
Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso
de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;
11 • os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na fonna da legislação em vigor;
III - os que, até a data do inicio da vigência
desta Lei, tenham comprovadarnente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho
Federal de Educação Física.
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Art. 32 Compete ao Profissional de Educação
Física coordenar, planejar, programar, supervisionar,
01namizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetes, bem como prestar serviços de audttoria, consuttoria e assessoria,
realizar treinamentos especializados, participar de
equipes muttidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos,
todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.
Art. 4 2 São criados o Conselho Federal e os
Sonselhos Regionais de Educação Física.
Art. 52 Os primeiros membros efetivos e su•tes do Conselho Federal de Educação Física sera. 1lettos para um mandato tampão de dois anos,
em •eunião das associações representativas de Profissionais de Educação Física, criadas nos termos da
Constttuição Federal, com personalidade jurídica
própria, e das instituições superiores de ensino de
Educação Física, oficialmente autorizadas ou reconhecidas, que serão convocadas pela Federação
Brasileira das Associações dos Profissionais de Educação Física - FBAPEF, no prazo de até noventa
dias após a promulgação desta Lei.
Art. 6 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da rsdação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 35, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 480, d~ 1998 - art. 336, b) . " •
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 35, de 1998 (n•
4.200/98, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria
Juntas de Conciliação e Julgamento na 2"
Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 482, de 1998, da Cómíssão de Constttuição, Justiça e Cidadania,

- - - - - - ·----------------
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Relator: Senador Francelina Pereira, favorável, com a Emenda n• 1-CCJ, de redação
que apresenta.
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto
e da emenda, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da emenda n• 1, da CCJ, que é de redação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

É ·a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N" 1-CCJ
Suprima-se o art. 1O"
•Art. 1O" Revogam-se as disposições
em contrário. •

O SR. PRESIDENTE (Antonio Gallos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaklo Cunha Uma.
É lido o seguinte:

PARECER N" 499, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n• 35, de 1998 (n• 4.200, de 1998,
na Casa de Origem).
A Comissão Oiretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1998 (n•
4.200, de 1998, na Casa de Origem), que cria Juntas
de Conciliação de Julgamento na 2" Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providências, consolidando a emenda aprovada pelo Plenário, para adequação à Lei Complementar n• 95, de
26 de fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo Carlos Patrocfnlo.

----------------

------~--

499

ANEXO AO PARECER N 2 499, DE 1998
Cria Juntas de Conciliação e Julgamento na 2" Região da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• São criadas na 2" Região da Justiça do
Trabalho, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, duas Juntas de Conciliação e Julgamento, nos seguintes Municípios:
1- Cotia (2"); e
11 - Mogi das Cruzes (2").
Ar!. 22 São assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas seguintes cidades, pertencentes à
2' Regão:
I - São Paulo: o respectivo Município;
11 - Barueri: o respectivo Município;
III - Caieiras: o respectivo Município;
IV- Cajamar: o respectivo Município;
V- Carapicuiba: o respectivo Município;
Vi- Cotia: o respectivo Município e os
de itapevi, lbiúna e Vargem Grande;
VIl - Cubatão: o respectivo Município;
VIII - Diadema: o respectivo Município;
IX- Embú: o respectivo Município;
X - Ferraz de Vasconcelos: o respectivo Município;
XI - Franco da Rocha: o respectivo
Município e os de Francisco Morato e Mairiporã;
XII - Guarujá: o respectivo Município e
os de Bertioga e Vicente de Carvalho;
XIII - Guarulhos: o respectivo Município e os de Arujá e Santa Isabel;
XIV - ltapecirica da Serra: o respectivo
Município e os de Embu-Guaçu e Juquítiba;
XV - ltaquaquecetuba: o respectivo
Município;
XVI - Jandira: o respectivo Município;
XVII - Mauá: o respectivo Município;
XVIII - Mogi das Cruzes: o respectivo
Município e os de Biritiba Mirim, Guararema
e Salesópolis;
XIX - Osasco: o respectivo Município;
XX - Poá: o respectivo Município;
XXI - Praia Grande: o respectivo Município;
XXII - Ribeirão Pires: o respectivo Município e o de Rio Grande da Serra;
XXIII - Santana do Pamaiba: o raspectivo Município e o de Pirapora do Bom Jesus;
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XXIV - Santo André: o respectivo Município;
XXV - Santos: o respectivo Município;
XXVI - São Bernardo do Campo: o
respectivo Município;
XXVII - São Caetano do Sul: o respectivo Município;
XXVIII - São Vicente: o respectivo Município;
XXIX - Suzano: o respectivo Município;
XXX - T aboão da Serra: o respectivo
Município.
· Art. 32 São criados, na Segunda Região da
Justiça do Trabalho, dois cargos de Juiz-Presidente
de Junta de Conciliação e Julgamento, dois cargos
de Juiz Classista representante dos trabalhadores e
dois cargos de Juiz Classista representante dos empregadores.
Parágrafo único. Para cada cargo de Juiz Classista haverá um suplente.
Art. 4° As Juntas de Conciliação e Julgamento
criadas por esta lei serão instaladas e os respectivos
cargos providos, gradativamente, à medida que
ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.
Art. s• A competência territorial das Juntas de
'Conciliação e Julgamento atualmente existentes somente será alterada na data de instalação dos novos
órgãos jurisdicionais criados por esta lei.
Art. 6° No caso de emancipação de distrito, é
mantida a jurisdição da mesma Junta de Conciliação e
Julgamento sobre a área tenitorial do novo Município.
Art. 7" São criados no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região os cargos de provimento efetivo e as
funções comissionadas constantes dos Anexos I e 11
desta lei.
§ 1° As funções comissionadas de que trata
esta lei serão providas exclusivamente por servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região.
§ 2• O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região especificará as áreas de atividade
e/ou especialidade dos cargos efetivos criados.
Art. s• As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta de recursos próprios, consignados ao Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.
Art. go Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ANEXO I
(Art. 7" da Lei

, de de

de 19 )
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Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 2' Região
Cargos de Provimento Efetivo
Carreira/Cargo

Quantidade

Analista Judiciário

10

Técnico Judiciário

14
ANEXO 11

(Art. 7" da Lei

, de

de

de 19 )

Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 2' Região
Funções Comissionadas
Quantidade

Nível

Denominadio

2

FC-09

Diretor de Secretaria de JCJ

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Hem 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 36, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 481, de 1998- art. 336, b)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 36, de 1998 (n•
3.362/97, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de Juntas de Conciliação e Julgamento na 151 Região da Justiça
do Trabalho, define jurisdições e dá outras
providências, tendo
Parecer sob nº 483, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator. Senador José Eduardo Outra, favorável, com Emenda n" 1-CCJ, que apresenta.
Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto
e da emenda, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda n• 1, da CCJ, de redação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N°1-CCJ
Suprima-se o Art. 129
•Art. 122 Revogam-se as disposições
em contrário'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redaÇão final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
PARECER N2 500, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do projeto de Lei da
Câmara n• 36, de 1998 (n• 3.362, de 1997,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1998 (n•
3.362, de 1997, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Juntas de Conciliação e Julgamento
na 151 Região da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências, consolidando a
emenda aprovada pelo Plenário, para adequação à
Lei Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N• 500, DE 1998

Dispõe sobre a criação de Juntas de
Conciliação e Julgamento na 151 Região
da Justiça do Trabalho, define jurisdição
e dá oll1ras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São criadas na Justiça do Trabalho da
151 Região as seguintes Juntas de Conciliação e
Julgamento e cargos pertinentes, assim distribuídos:
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I - na cidade de Campmas, uma Junta de Con::liação e Julgamento (9°), um cargo de Juiz do Tra:alho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Tra:alho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
• cnta, observada a representação paritária, e uma
=onção Comissionada de Diretor de Secretaria de
- .Jnta - FC-09;
11 - na cidade de Ribeirão Preto, uma Junta de
C.:mciliação e Julgamento (5°), um cargo de Juiz do
-cabalho Presidente de junta. um cargo de Juiz do
-cabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
..Jnta, observada a representação paritária, e uma
=onção Comissionada de Diretor de Secretaria de
;onta- FC-09;
III - na cidade de Caçapava, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1°), um cargo de Juiz do
-rabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;
IV - na cidade de Capão Bontto, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1°), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substttuto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
junta- FC-09;
V - na cidade de ltapira, uma Junta de Conciliação e Julgamento (1'). um cargo de Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho Substttuto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta
-FC-09;
VI - na cidade de Jaboticabal, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (2'), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09 e uma Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Fettos - FC-08;
VIl - na cidade de Paulínea, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (2°), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substttuto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta- FC-09 e uma Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos - FC-08;
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VIII.- na cidade de Penápolis, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1•). um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta - FC-09;

XV- na cidade de Teodoro Sampaio, uma Junta ce Conciliação e Julgamento (1 1 ), um cargo de
JUIZ do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de
Ju,z do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritár.a, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta- FC-o9.

IX - na cidade de Presidente Prudente. uma
Junta de Conciliação e Julgamento (2°), um cargo de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de
Juiz do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritária, uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta - FC-09 e uma Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos- FC-08;

Art. 2º Para cada Juiz Classista de Junta haverá um Suplente.

X - na cidade de São Joaquim da Barra, uma
Junta de Conciliação e Julgamento (1•), um cargo de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta. um cargo de
Juiz do Trabalho Substrtuto, dois cargos de Juiz
Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta- FC-09;
XI - na cidade de São Sebastião, uma Junta

Art. 32 São assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizacas nas seguintes cidades, pertencentes à 151
Região, no Estado de São Paulo, com sede na cidade de Campinas:
I - Campinas: o respectivo Município e os de
Jaguariúna e Valinhos;

11 - Adamantina: o respectivo Município e os de
Flora Rica, Flórida Paulista, lnúbia Paulista, Lucélia,
Marápolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Pracinha, Sagres e Salmourão;
III - Americana: o respectivo Município e o de
Nova Odessa;

qe Conciliação e Julgamento (1°), um cargo de Juiz

IV - Aparo: o respectivo Município e os de Monte
Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira e Sena Negra;

do Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz
do Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista
de Junta, observada a representação paritária, e
uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria
de Junta- FC-o9;

V - Andradina: o respectivo Município e os de
Castilho, Guaraçaí, Ilha SoHeira, Hapura, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência,
Pereira Barreto e Sud Menucci;

XII - na cidade de Sertãozinho, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (2°), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta- FC-09 e uma Função Comissionada de Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos - FC-08;
XIII - na cidade de Sumaré, uma Junta de
Conciliação e Julgamento (1°), um cargo de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, um cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, dois cargos de Juiz Classista de
Junta, observada a representação paritária, e uma
Função Comissionada de Diretor de Secretaria de
Junta- FC-o9;
XIV - na cidade de Taluí, uma Junta de Conciliação e Julgamento (1"), um cargo de Juiz do Trabalho
Presidente de Junta, um cargo de Juiz do Trabalho
Substituto, dois cargos de Juiz Classista de Junta, observada a representação paritária, e uma Função Comissionada de Diretor de Secretaria de Junta- FC-o9;

------------·

VI - Araçatuba: o respectivo Município e os de
Bento de Abreu, Guararapes, Rubiácea, Santo Antonio do Aracanguá e Valparaíso;
Vil - Araraquara: o respectivo Município e os
de Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Rincão, Santa Lúcia e Trabiju;
VIII - Araras: o respectivo Município e os de
Concha!, Leme e Santa Cruz da Conceição;
IX - Assis: o respectivo Município e os de Cruzália, Cândido Mota, Echaporã, Florínea, Maracaí,
Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista,
Platina e Tarumã;
X - Avaré: o respectivo Município e os de
Águas de Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira César,
!aras, ltaí, Manduri, Paranapanema e Óleo;
XI - Banetos: o respectivo Município e os de
Colina, Colômbia, Guaíra e Jaborandi;
XII - Batatais: o respectivo Município e os de
AHinópolis, Brodósqui, Jardinópotis, Nuporanga, Orlândia, Salas de Oliveira e Santo Antônio da Alegria;

------··

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

XIII - Bauru: o respectivo Município e os de
Agudos, Arealva, Avaí, Cabrália Paulista, Duartina,
lacanga, Lucianópolis, Paulistânia, Piratininga, Presidente Alves e Ubirajara;

:'Oeste, lndiaporã, Macedónia, Meridiano, Mira EsNova Castilho, OOroeste, Pedranópolis, São
_oão das Duas Pontes e São João de Iracema;

~cela,

XIV - Bebedouro: o respectivo Municíoio e os
de lbttiúva, Monte Azul Paulista, Pirangi, Pttangueiras, Taquaral, Terra Roxa e Viradouro;

XXVIII- Franca: o respectivo Município e os de
:::nstais Paulista, ltirapuã, Patrocínio Paulista, Pedre;ulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São
José da Bela Vista;

XV- Birigüi: o respectivo Município e os de Bilac, Brejo Alegre, Bumama, Clementina, Coroados,
Gabriel Monteiro, Lourdes, Piacatu, Santópolis do
Aguapeí e Turiúba;

XXIX- Garça: o respectivo Município e os de
Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Fernão, Gália, Júlio
Mesqutta e Lupércio;

XVI - Botucatu: o respectivo Município e os de
Anhembi, Bofete, ltatinga, Pardinho, Pratânia e São
Manuel;
XVI - Bragança Paulista: o respectivo Município e os de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Tuiuti e Vargem;
XVIII - Caçapava: o respectivo Município e o
de Jambeiro; ·
XIX - Cajuru: o respectivo Município e os de
Cássia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança,
Santa Rosa do Vtterbo e Serra Azul;
>
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XX- Campo Limpo Paulista: o respectivo Município e os de Jarinu e Várzea Paulista;
XXI - Capão Bontto: o respectivo Município e
os de Apiaí, Barra do Chapéu, Guapiara, lporanga,
ltapirapuã Paulista, ltaóca, Ribeira e Ribeirão Grande;
XXII - Capivari: o respectivo Município e os de
Elias Fausto, Mombuca, Monte Mor, Rafard e Rio
das Pedras;
XXIII - Caraguatatuba: o respectivo Município
e o de Ubatuba;
XXIV - Catanduva: o respectivo Município e os
de Ariranha, Catiguá, Elisário, lbirá, lrapuã, ltajobi,
Marapoama, Navais, Palmares Paulista, Paraíso,
Pindorama, Santa Adélia, Tabapã e Urupês;
XXV - Cruzeiro: o respectivo Município e os de
Arapeí, Areias, Bananal, Lavrinhas, Queluz, Silveiras
e São José do Barreiro;
XXVI - Dracena: o respectivo Município e os
de lrapuru, Junqueirópolis, Monte Castelo, Nova
Guataporanga, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia,
Santa Mercedes, São João do Pau d'Aiho e Tupi
Paulista;
XXVII - Fernandópolis: o respectivo Município
e os de Estrela d'Oeste, General Salgado, Guarani

XXX - Guaratinguetá: o respectivo Município e
:s de Aparecida, Cunha, Lagoinha, Patim e Roseira;
XXXI - lndaiatuba: o respectivo Município;
XXXII - ltanhaém: o respectivo Município e os
de ltariri, Miracatu, Mongaguá, Pedro de Toledo e
Peruíbe;
XXXIII - ltapetininga: o respectivo Município e
os de Alambari, Angatuba, Guareí, Campina do
Monte Alegre, Sarapuí e São Miguel Arcanjo;
XXXIV - ltapeva: o respectivo Município e os
de Barão de Antonina, Bonsucesso de ltararé, Buri,
Coronel Macedo, ltaberá, ltaporanga, ltararé, Nova
Campina, Ribeirão Branco, Riversul, Taguaí, Taquarituba e Taquarivaí;
·
XXXV- ltapira: o respectivo Município e os de
Águas de Lindóia, Lindóia e Socorro;
XXXVI - ltápolis: o respectivo Município e os
de Borborema, lbttinga, ltaju, Novo Horizonte e Tabatinga;
XXXVII - ltu: o respectivo Município e o de Cabreúva;
XXXVIII - ltuberava: o respectivo Município e
os de Aramina, Bumizal, Guará, lgarapava, Jeriquara e Miguelópis;
XXXIX - Jaboticabal: o respectivo Município e
os de Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Guariba, Monte Ano, Pradópolis, Taiaçu, Taiúva, Taquaritinga e Vista Alegre do Ano;
XL - Jacareí: o respectivo Município e os de
lgaratá e Santa Branca;
XLI - Jales: o respectivo Município e os de
Aparecida d'Oeste, Aspásia, Auriflama, Din:e Reis,
Dolcinópolis, Guzolândia, Marinópolis, Mesópolis,
Nova Canaã Paulista, Palmeira d'Oeste, Paranapuâ,
Populina, Pontalinda, Rubinéia, Santa Albertina,
Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rtta d'Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São

-~-----

------------------ ----·-··--

--·--

·-

-----------·
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Francisco, Suzanópolis, Três Fronteiras, Tunnalina,
Urânia e Vitória Brasil;
XLII - Jaú: o respectivo Município e os de Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, ltapuí, Mineiros do Tietê,
Pederneiras e Torrinha;
XLIII -José Bonifácio: o respectivo Município e
os de Ado~o. Mendonça, Nipoã, Nova Aliança, Planatto, Sales, Ubarana, União Paulista e Zacarias;
XLIV - Jundiaí: o respectivo Município e os de
ltatiba, ltupeva, Louveira e Vinhedo;
XLV - Lençóis Paulista: o respectivo Município
e os de Areiópolis, Borebi e Macatuba;
XLVI - Limeira: o respectivo Município e os de
Cordeirópolis e lracemápolis;
XLVII - Lins: o respectivo Município e os de
Balbinos, Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guarantã,
Pirajuí, Pongaí, Promissão, Reginópolis, Sabino e
Uru;
XLVIII Lorena: o respectivo Município e os de
Canas, Cachoeira Paulista e Piquete;
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LVIII - Pindamonhagaba: o respectivo Municípo e os de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pi~cal e São Bento do Sapucaí;
LVIX - Piracicaba: o respectivo Município e os
oe Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro;
LX - Porto Ferreira: o respectivo Município e os de
Descalvado, Luís Antônio, Pirassununga, Santa Cruz
das Palmeiras, Santa Rita do Passa Quatro e Tarrilaú;
LXI - Presidente Prudente: o respectivo Municicio e os de Alfredo Marcondes, Álvares Machado,
Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte,
Indiana, Martinópolis, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Bernardo, Regente Feijó, Sandovalina, Santo
Expedito, Taciba e Tarabaí;
LXII- Presidente Venceslau: o respectivo Município e os de Caiuá, Marabá Paulista, Piquerobi,
Presidente Epitácio, Ribeirão dos fndios e Santo
Anastácio;
LXIII - Rancharia: o respectivo Município e os
de Borá, lepê, João Ramalho, Nantes e Quatá;

XLIX - Marma: o respectivo Município e os de
-Guaimbé, Lutécia, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia e Vera Cruz;

LXIV - Registro: o respectivo Município e os de
Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, lguape,
Ilha Comprida, Jacupiranga, Juquiá, Pariquera-Açu e
Sete Barras;

L - Matão: o respectivo Município e os de Dobrada, Nova Europa e Santa Emestina;

LXV - Ribeirão Preto: o respectivo Município e
os de Cravinhos, Guatapará, São Simão e Serrana;

LI- Mogi Guaçu: o respectivo Município e o de
Estiva Gerbí;

LXVI Rio Claro: o respectivo Município e os de
Analândia, Corumbataí, lpeúna, ltirapina e Santa
Gertrudes;

UI - Moji Mirim: o respectivo Município e os de
Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Holambra e
Santo Antônio de Posse;
Lili - Olímpia: o respectivo Município e os de
Altair, Cajobi, Embaúba, Guaraci, lcém e Severínia;
LIV - Ourinhos: o respectivo Município e os de
Bernardino de Campos, Campos Novos Paulista,
Caitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Fartura,
ibirarema, lpauçu, Piraju, Ribeirão do Sul, Salto
Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, Sarutaiá, São Pedro do Turvo, Tejupá e Timburi;
LV - Paulínea: o respectivo Municípi e o de
Cosmópolis;
LVI - Penápolis: o respectivo Município e os de
Atto Alegre, Avanhadava, Barbosa, Braúna, Glicério
e Luisiânia;
LVII - Piedade: o respectivo Município e os de
Pilar do Sul, Salto de Pirapora e Tapiraí;

LXVII - Salto: o respectivo Município;
LXVIII- Santa Bárbara D'Oeste: o respectivo
Município;
LXIX - São Carlos: o respectivo Município e os
de Dourado, lbaté e Ribeirão Bonito;
LXX - São João da Boa Vista: o respectivo Município e os de Aguai, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim e Vargem
Grande do Sul;
LXXI - São Joaquim da Barra: o respectivo
Município e os de lpuã e Morro Agudo;
LXXII - São José do Rio Pardo; o respectivo
Município e os de Caconde, Casa Branca, Oivinolândia, ltob, Mococa, São Sebastião da Grama e Tapi·
ratiba;
LXXIII - São José do Rio Preto: o respectivo
Município os de Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, lpiguá Jaci, Mirassol, Neves Paulista, Nova Granada,
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Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria.
Potirendaba e Uchôa;
LXXIV - São José dos Campos: o resoectivo
Município e os de Monteiro Lobato e Paraibuna:
LXXV - São Roque: o respectivo Mun:cípio e
os de Alumínio, Araçariguama e Mairinque;
LXXVI- São Sebastião: o respectivo Município
e o de llhabela;
LXXVII - Sertãozinho: o respectivo Mumcipio e
os de Barrinha, Dumont e Pontal;
LXXVIII - Sorocaba: o respectivo Mumcipio e
os de Araçoiaba da Serra e Votorantim;
LXXIX- Sumaré: o respectivo Município e o de
Hortolãndia;
LXXX- Tanabi: o respectivo Município e os de
Bálsamo, Cosmorama, Macaubal, Mirassolândia.
Monte Aprazível e Poloni;
LXXXI - Tatuí: o respectivo Município e os de
Capela do Ano, Cesário lange, lperó, Porangaba,
Torre de Pedra e Quadra;

:::mas r.G ..maslegais e regc:amentares, observadas
:; disoos•ções dcs :nc:sos I e li do art. 37 da Consti.• :ção Feaerai, com a redacão dada pela Emenda
:ansmuc1ona1 n" 19, de 1998.

Art. -,-·· A.s Juntas de Conciliação e Julgamento
::-:adas per esta lei serão instaladas e os respectivos
:argos providas. gradativamente, à medida que
:correr a disponibilidade de recursos financeiros.
Art. 82 A competência territorial das Juntas de
:onc:iiação e Julgamento atualmente existentes so·
-,ente será alterada na data ae instalação dos novos
: ·gãos :u~rsdicionais criados por esta lei.
Art. 92 No caso de emancipação de distrito, ê
-amida a Jurisdição da mesma Junta de Conciliação
õ Julgamento sobre a área territorial do novo Municí: o.
A:t. 1O. As despesas aecorrentes da execução
:esta lei correrão à coma de recursos próprios, cons:gnados ao Tribunal Reg:onal do Trabalho da 151
=eg:ãc.
Art. ' 1. Esta le1 entra em vigor na data de sua
~ ubiicação.

LXXXII - Taubaté: o respectivo Município e os
de Natividade da Serra, Redenção da Serra, São
luiz do Paraitinga e Tremembé;
"

P.NEXO I
(Art. 42 da Lei . de

LXXXIII - Teodoro Sampaio: o respectivo Município e os de Euclides da Cunha Paulita. Mirante
do Paranapanema e Rosana;

Funções Comissionadas

LXXXV- Tupã: o respectivo Município e os de
Arco-Íris, Bastos, Herculãndia, lacri, Parapuã, Queirós, Quintana e Rinópolis;
LXXXVI - Votuporanga: o respectivo Município
e os de Álvares Rorence, Américo de Campos. Cardoso, Floreal, Gastão Vidigal, Magda, Monções,
Nhandeara, Nova Luzitãnia, Parisi, Pontes Gesta!,
Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.

Art. 5 2 São criados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 151 Região os cargos de provimento efetivo
constantes do Anexo 11 desta lei.
Art. 6° O preenchimento dos cargos de proviefetivo previstos nesta lei far-se-á de acordo

rr~ento

de 19 )

Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal
Reg:onal do Trabalho da 151 Região

LXXXIV - T~etê: o respectivo Município e os de
Boituva, Cerquilho, Conchas, Jumirim, Laranjal Paulista, Pereiras e Porto Feliz;

Art. 42 São criados no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 151 Região trinta e seis Funções Comissionadas de Assessor de Juiz - FC-09, consantes do
Anexo I desta lei.
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Grupo

Quantidade

Função CoiTissonOOa

36

I Nível
I FG-09

Descrição
Assessor de Juiz

ANEXO 11
(Art. 52 da lei , de de de 19 )
Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 15° Região
Cargos de Provimento Efetivo

'

Grupo

i

Categoria Fúncional

Qulllltl-

Carreiras Judiciárias

I

Analista Judiciário

75

Técnico Judiciário

105

I

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o proJeto e estando a matéria em regirr~e
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
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Em discussão a redação final. 1i'eusa.;
Não havendo quem peça a. ~ala·~ra. c"cerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprcvar:~ G'Jelram
permanecer sentados. (Pausa.)

Os Srs. Senadores que aprovam a prejudiciali:a.de da expressão queiram permanecer sentados.
.=ausa.)

Aprovada a prejudicialidade.
A Presidência esclarece que a Comissão Dire::::~a consolidará o texto em consonância com a deli·
~eração do Plenádo.

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 38, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos ao Requenmento n2 482, de 1998- art. 335. !::
Discussão, em turno úmco, ao ProJeto
de Lei da Câmara n' 38, oe 1998 (nº
3.066/97, na Casa de ongem), ae iniciat1va
do Ministério Público da União, que dispõe
sobre a Carreira de Apoio T écnioo-Administrativo dÓ Ministério Público da União. fixa os
valores de sua remuneração e ~à outras
providências, tendo
Parecer sob n2 484. de 1998. da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Lúcio Alcântara. favorável,
com Emenda nº 1-CCJ. que aoresenta e
pela prejudicialidade aa exoressáo: ·... e assegurada aos ocupantes a contagem do
tempo de serviço no cargo ou função, para
efeito da incorporação de que ':ata o art.
15", constante do art. 14, in fine, ~em como
do art. 15 e seus parágrafos.
Em decorrência da decisão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a Presidência
submete, preliminarmente, à deliberação do Plenário
a conclusão referente à prejudicialidade dos dispositivos mencionados, esclarecendo que a concordância com a primeira parte da conclusão do parecer resuttará no entendimento que o Senado Federal não
conheceu em definitivo aquelas disposições do texto
do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1998, não
sendo as mesmas submetidas nem à discussão nem
à votação desta Casa.
Com esses esclarecimentos, passamos à votação.
Votação da prejudicialidade da exoressão: "É
assegurado aos ocupantes a contagem do tempo de
serviço do cargo em função para o efeito da incorporação de que trata o seu art. 15, constante do art.
14, in fine, bem como do art. 15 e seus parágrafos.
Em votação.

-·------.. - - - · · .... ----·-- .... -..

É o seguinte o texto consolidado:

TEXTO CONSOLIDADO PARA EXCLUSÃO DOS
JISPOSITIVOS DECLARADOS PREJUDICADOS
=e:LO SENADO FEDERAL
Dispõe sobre a Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da União - MPU, fixa os valores de
sua remuneração e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União - MPU, criada
pela Lei nº 8.428, de 29 de maio de 1992, regulamentada pela Lei n' 8.628, de 19 de fevereiro de
1993, e alterada pela Lei nº 8.972, de 29 de dezembro de 1994, passa a ser regida pelas disposições
desta lei.
Art. 2º A carreira de que trata o artigo anterior
visa prover a Secretaria do Ministério Público da
União, Ministério Público Federal, Ministério Público
do Trabalho, Ministério Público Mil~ar e Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios de uma estrutura de carreira organizada de acordo com as seguintes diretrizes:
I - desempenho das funções de apoio técnicoadministrativo às atividades inst~ucionais;
11 - profissionalização do servidor, por meio do
Programa Permanente de Treinamento e Desenvolvimento;
III - aferição do mérito funcional, mediante
adoção do sistema de avaliação de desempenho; e
IV - sistema adequado de remuneração.
Art. 3° A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União é constituída dos
cargos de Analista, Técnico e Auxiliar, de provimento
efetivo, estruturados em classe e padrões, nas diversas áreas de atividades, conforme o Anexo I.
Parágrafo único. As atribuições dos cargos, observadas as áreas de atividade e especializações
profissionais, serão descritas em regulamento.

.. .................

-

........- -
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Art. 4° Os aluais cargos de Técnico e Assistente da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do
Ministério Público da União serão transformados nos
seus correspondentes da nova carreira, observada a
correlação contida no Anexo 11.

§ 1• Ciente do seu enquadramento, o servidor
terá o p18Z!0 de quarenta e cinco dias para interposição de recurso.
§ 2° A diferença da remuneração dos cargos
resultantes da transformação sobre a dos transformados será implementada gradualmente em parcelas sucessivas, não cumulativas, na razão seguinte:

I - 30% (trinta por cento) a panir de 1° de janeiro de 1998;

11 - 60% (sessenta por cento) a partir de 1° de
janeiro de 1999;

III- 80% (Oitenta por cento) a panir de 1• de
janeiro de 2000;
IV- integralmente a partir de 1° de janeiro de 2001.

s• o

enquadramento dos servidores nas
classes e padrões, observando-se a correlação entre
a situação existente e a nova situação, far-se-á de
acordo com a Tabela de Enquadramento constante
do Anexo UI.

ArL
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vas e títulos, no primeiro padrão da classe 'A' do
respectivo cargo.
An. a• São requisitos de escolaridade para ingresso na Carreira de Apoio Técnico-Administrativo,
atendidas, quando for o caso, formação especializada e experiência profiSSional, a serem definidas em regulamento e especificados nos editais de concurso:
1- para o cargo de Auxiliar, curso de primeiro grau;

11- para o cargo de Técnico, curso de segundo
grau ou curso técnico equivalente;
III - para o cargo de Analista, curso de 3° grau,
inclusive licenciatura plena,correlacionado com as
áreas de atividade prevista no Anexo I.
An. 9° Os Quadros de Pessoal dos órgãos de
que trata o an. 2• compreendem os cargos efetivos
da Carreira e as Funções Comissionadas- FC.
Art. 1O. A composição dos Quadros de Pessoal

do MPU corresponderá ao número de cargos efetivos
e funções comissionadas, providos e vagos, criados
por lei e existentes na data da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Os ramos do Ministério Público da União, em ato próprio, fixarão a lotação dos
cargos efetivos e funções comissionadas.

Parágrafo único. Aos servidores públicos federais efetivos da administração direta e indireta colocados à disposição do Ministério Público da União
até 23 de abril de 1993, com atribuições correlatas
às da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo criada por esta Lei, é facultada sua lotação definitiva no
quadro de pessoal do respectivo órgão do Ministério
Público. desde que o requeira dentro de trinta dias
da publicação desta Lei.

Art. 11. A promoção na carreira dar-se-á sempre de um padrão para o seguinte, com interstício
mínimo de um ano, em épocas e sob critério fixados
em regulamento, em função do. resultado de avaliação formal do desempenho do servidor.

Art. 6" Os vencimentos dos cargos integrantes
das Carreiras de Analista, Técnico e Auxiliar do Ministério Público da União são os constantes do Ane-

An. 12. Os integrantes da Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo perceberão Adicional do
MPU calculado mediante a aplicação do coeficiente
de 1.1 O sobre o respectivo vencimento.

§ 1° Os valores dos vencimentos de que trata
este artigo serão revistos nas mesmas datas e nos
mesmos índices dos reajustes e antecipações adotados para os servidores públicos federais, observado
o que a respeito resolver o Procurador-Geral da República

Art. 13. As funções Comissionadas- FC, escalonadas de FC-<l1 a FC-1 O, compreendem as atividades de direção, chefia, assessorarnento e assistência, e serão exercidas, da FC-<l1 à FC-06, exclusivamente, e da FC-<l7 à FC-1 O, preferencialmente,
por servidores penencentes à Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União, conforme se dispuser em regulamento.

xo IV.

§ 2" Nenhuma redução de remuneração poderá resultar do enquadramento, assegurada ao servidor a percepção da diferença como vantagem pessoal norDnalmente identficada
Art. 7" O ingresso na carreira far-se-á, exclusivamente, por concurso público de provas ou de pro-

Parágrafo único. É vedada a promoção do servidor durante o estágio probatório, exceto ao final,
quando poderão ser deferidas até duas movimentações de padrão.

Parágrafo único. As FC-<l7 a FC-1 O serão consideradas cargos em comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública.
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Art. 14. Os cargos do Grupo-Direção e Assessoramentc::> Superiores - DAS, os cargos em Comissão
de Assessoramento - CCA, as Grat~icações de Representação de Gabinete - GRG e as Funções Gratifi·
cadas - FG, integrantes dos Quadros de Pessoal do
MPU, são transformados em Funções Comissionadas
- FC, observadas as correlações estabelecidas no
Anexo V, resguardadas as situações individuais consti·
tuídas até a data da publicação desta Lei (...)*

Agosto de 1998

aferição do desempenho mediante dados objetivos e
garantir ao servidor o acesso ao resultado da avalia·
ção.
Art. 20 É criado o Programa Permanente de
Treinamento e Desenvolvimento, deslinado à eleva·
ção da capacitação profissional nas tarefas executa·
das e à preparação dos servidores para desempenhar funções de maior complexidade e responsabili·
dade, aí incluídas as de direção, chefia, assessora·
mento e assistência.

•Expressões declaradas prejudicadas
-Dispositivos declarados prejudicados.

Art. 15(... )..

§ 1º (...)..
§ 2º (.. .)""
Art. 16. A gratificação Extraordinária instituída pela

Lei n" 7.761, de 24 de abril de 1989, passa a denominar·
se G~o de Alividade do Ministério Público da
União - GAMPU;oblendo-se o seu valor mediante apl~
cações dos fatores de ajuste fixados no Anexo VI.
Art. 17. A remuneração das Funções Comissio·
nadas, inclusive para os ocupantes sem vínculo efetlvo com a Administração Pública, compõe-se das
seguintes parcelas:

1- Valor-Base constante no Anexo VIl;

11- Adicional do MPU, tendo como base de in·
cidência o último padrão dos cargos de Auxiliar, Téc·
nico e Analista, conforme estabelecido no Anexo VIl;
III - Gratificação de Atividade do Ministério Pú·
blico da União - GAMPU, calculada na conformida·
de do Anexo VI.

§ 1 2 Aplica-se à remuneração das funções comissionadas o disposto no § 2• do art. 4°.

§ 2 2 Ao servidor integrante da carreira e ao req·
uisitado, investidos em Função Comissionada - FC,
é facultado optar pela remuneração do seu cargo
efetivo mais setenta por cento do valor-base da FC
fixado no Anexo VIl.
Art. 18. Os concursos públicos realizados para
provimento dos cargos dos Quadros de Pessoal a
que se refere o art. 2" são válidos para o ingresso na
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo, nas áreas
de atividades que guardem correlação com as atri·
buições e o grau de escolaridade inerente aos car·
gos para os quais se deu a seleção.
Art. 19. O Sistema de Avaliação Funcional, a
ser estabelecido em regulamento, deverá propiciar

Art. 21. O servidor dos Quadros de Pessoal a
que se refere o art. 2° não poderá perceber, a titulo
de vencimento básico e vantagens permanentes, im·
portãncia superior a oitenta por cento da remunera·
ção devida ao Procurador-Geral da república.
Art. 22. No âmbito do Ministério Público da
União é vedada a nomeação ou designação, para
os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de que trata o art. 13, de cOnjuga,
companheiro, ou parente até o terceiro grau, inclu·
sive, dos respectivos membros, salvo a de servi·
dor ocupante de cargo de provimento efetivo da
Carreira de Apoio T écnico·Administrativo, caso em
que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir junto ao membro determinante da
incompatibilidade.
Art. 23 Caberá ao Procurador-Geral da República baixar, no prazo máximo de trinta dias,
os regulamentos previstos no parágrafo único do
art. 3, no art.
e arts .11, 13, 19, e 20, e as
instruções necessárias à aplicação desta Lei,
buscando a uniformidade de critérios e procedimentos.

s•

Art. 24. Esta Lei aplica-se aos inativos e pensionistas para todos os efeitos procedendo-se à revisão dos proventos e pensões.
Art. 25. As despesas resultantes da execução
desta Lei correrrão à conta das dotações consignadas aos Ministério Público da União.
Art. 26. Aplica-se ao MPU o disposto no art. 62
da Lei n• 5.010, de 30 de maio de 1966.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 28. Revogam-se as disposições em COI'IIrário.
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ANEXO I
de
de 199 )
Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
(An. 3' da Lei n'

Cargo

Classe

Padrão

c
c
c
c
c
Analista

3.3

32
31

B
B
B
B
B
A
A
A
A
A

c
c
c
c

30
29
28
27
26
24
22
21
25

24
23
22

21
20
19
18
17
16

II

15
14
13
12
II

B
B
B

10

B

7

9
8

B
A
A
A
A
A

Administrativa
Informática
Saúde
Transporte
Serviços gerais
Apoio especializado

15
14
13
12

c
c
c
c
c

Auxiliar

Engenharia
ArquitetUia
Orçamento
Controle interno

23

B
B
B
B
B
A
A
A
A
A

Processual
Pericial
Administrativa
Informática
Saúde
Documentação

25

cTécnico

Area

35
34

6

5

4
3
2
I

-·---···--

Administrativa
Serviços gerais
Apoio especializado
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ANEXO II
(Art. 4' da Lei n'
de

de 199
Tabela de Corr~lação

Situação Anterior

Situação Nova

Area
Processual

Cargo
Técnico

)

Cargo

Area

Analista

Processual
Pericial

Pericial
Administrativa
Informática
Saúde

Informática
Saúde

Documentação

Documentação

Engenharia
Arquitetura

Engenharia
Arquitetura
Orçamento
Controle interno
Administrativa
Informática
Saúde
Transporte
Serviços gerais

Administrativa

Atividade-fim

Assistente

Atividade-meio
Informática
Saúde
Transpone
Administrativa
Vigilância
Artesanato

Técnico

.....

Apoio ,:Specializado

Auxiliar

Administrativa
Servi(.os gerais

Apoio especializado

ANEXO III
(Art. 5' da Lei n'
de

de 199
Tabela de Enquadramento

Servidores ocupantes de cargos de túvel Sei'VI.dores ocupantes de cargos de nível
assistente previstos na lei n° 8.972, de 29 de técnico previstos na lei n• 8.972, de 29 de
dezembro de 1994
Situação Anterior
Classe
Padrão
III
A
II
I
VI

v
B

c

IV
III
II
I
VEVI
III EIV
I E II

v
D

III EIV
I EII

Situação Nova
Classe
Padriio
25
c
24
23
22
21
20
19
B
18
17
16
15
14
A
13
12
. II

dezembro de 1994
Situação Anterior
Classe
Padriio
III
A
II
I
VI

v
B
f:"

c
D

IV
III
II
I
VEVI
III EIV
I E II
IVEV
II E III
I

Situação Nova
Classe
Padriio
35
34
c
33
32
31
30
29
B
28
27
26
25
24
A
23
22
21

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

511

ANEXO IV
(Art. 6° da Lei n°
de
de 199 )
Tabela de Vencimentos*
ANALISTA
TECNICO
AUXILIAR
Classe Padrão Vencimento Classe Padrão Vencimento Classe Padrão Vencimento
369,40
35
25
616,97
15
221,18
34
24
350,93
586,12
14
210,12
333,39
c
33
556,82
199,61
c
23
c
13
316,72
32
528,97
189,63
22
12
300,88
31
180,15
21
502.53
11
285,84
30
477,40
171,14
20
10
271,54
29
19
453,55
9
162,58
257,97
B
28
430,85
154,45
B
18
B
8
27
409,31
17
245,07
7
146,73
232,82
26
388,84
6
139,40
16
221,18
25
369,40
132,43
15
5
24
350,93
14
210,12
4
125,80
199,61
A
23
333,39
119,51
A
13
A"
3
189,63
22
316,72
113,54
12
2
21
300,88
107,86
11
180,15
1
.

*Valores relativos a outubro de 1995 .

.· ANEXOV
(Art. 14 da Lei n•
de
de 199 )
Funções Comissionadas - FC
Correlação

:

Cargos/Funções da
Situação Anterior
DAS-101.6
DAS-101/102.5
DAS-101/102.4
DAS-101/102.3
DAS-101/102.2
DAS-101/102.1-CCA
FG.1
FG.2EOFill
FG.3 EOF-I Ell
GRG-AUX. I E fi

Funções Comissionadas
FC
FC-10
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06
FC-OS
FC-04
FC-03
FC-02
FC-01

--~--

-- ·----- ----·-
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ANEXO VI
(Art. I6e l7,lll,daLein'
de
199)
Fatores de Ajuste da Gratificação de Atividade
do Ministério Público da União
GAMPU
Cargo/Função
FC-10
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06
FC-05
FC-04
FC-03
FC-02
FC-01
Analista
Técnico
Auxiliar

Fator
3.78
3.14
2.58
2.10
1.9Q
1.81
1.66
1.66
1.66
1.66
2.85

Incidência
Ultimo Padrão
do Cargo

de Analista

Ultimo Padrão do
Cargo de Técnico
Ultimo Padrão do Cargo de
Auxiliar
Padrão em que
estiver posicionado

o servidor

ANEXO VII
(Art. 17, i, e§ 2', da rtoi n' de
·de 199)
Funções Comissionadas - FC
Valores-Base(*)
~

FC

Valor-Base

FC-10
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06
FC-05
FC-04
FC-03
FC-02
FC-01

3.645,00

3280,00

Percentual sobre
o valor da FC-10
100%
90%

2.916,00
2.551,00
2.187,00
1.859,00
1.530,00
1.202,00
947,00
729,00

80%

70%
60%
51%
42%

33%
26%

20%

• Valares relativos a outubro de 1995
ANEXO VIII
(Art. I 7, II, da Lei n'
de
de 199 )
Incidência do Adicional do MPU para ocupante de FC
Cargo/função
FC-10
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06
FC-05
FC-04
FC-03
FC-02
FC-01

Incidência
Ultimo Padrio
do Cargo
de Analista

Ultimo Padrão do Cargo
de Técnico
Ultimo Padrão do Cargo
de Auxiliar

--------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães\
Passa-se, assim, à discussão, em turno único.
desconsiderando os dispositivos prejudicados.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE)- Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência esclarece ao Plenário que ainda poderão ser oferecidas emendas à proposição.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esse projeto, que expõe sobre o plano de carreira dos servidores do Ministério Público, foi de iniciativa do próprio Ministério
Público.
Já votamos aqui planos de carreira dos servidores do Judiciário, da Polícia Federal, da área de
Ciência e Tecnologia do Ministério da Marinha e outros. Votamos, inclusive, alguns projetas que o próprio conjunto dos Senadores entendiam que eram
projetas incompletos, projetas com problemas, que
vieram da Câmara com problemas, mas o Senado
preferiu votá-los dessa forma, para não atrasar a implantação desses respectivos planos de carreira.
A esse projeto foi acrescentada uma emenda
na Câmara dos Deputados que introduz um parágrafo único no art. 52 , nos seguintes termos:
"Aos servidores públicos federais efetivos da administração direta e indireta. colocados à disposição do Ministério Público da
União até 23 de abril de 1993, com atribuições correlatas às da carreira de apoio técnico-administrativo, criada por essa lei, fica facu~ada a sua lotação definitiva no quadro de
pessoal do respectivo órgão do Ministério
Público, desde que o requeira dentro de 30
dias da publicação dessa lei."
A Comissão de Justiça do Senado, acatando o
parecer do Senador Lúcio Alcântara, suprimiu esse
parágrafo único, entendendo que ele era inconstitucional.
Sabemos que o Direito não é uma ciência exala. Aquilo que é flagrantemente inconstitucional para
um jurista pode não sê-lo para outro. Este parágrafo
foi considerado constitucionaJ·pela Comissão de Justiça da Câmara do Deputados.
Foi considerado inconstitucional e, portanto,
suprimido pela Comissão de Justiça do Senado.
Na minha modesta opinião, de alguém que não
é nem advogado quanto mais jurista, acompanho o
entendimento do Senador Lúcio Alcântara, que, in-

513

c:us:•;e. ~:,exou dec1sões do Supremo Tribunal FeJerai em s1tuaçóes semelhantes, entendendo a matéria ccmo tnconstitucional.
Mas eu gostana de invocar precedentes já
ocorr:eos nesta Casa em situações absolutamente
semelhantes. Por exemplo, o plano de carreira da
área de Ciência e Tecnologia do Ministério da Marinha. qce dispunha apenas sobre os servidores de
nível superior. Eu quis apresentar uma emenda mediante a qual os servidores de 22 grau também seriam a:cançados, mas fui convencido pelo Senador
Romeu Tuma a não fazê-lo, porque a sua aprecia;:ão :rcplicana o retorno da matéria à Câmara dos
Deputados e isso prejudicaria aqueles servidores
contemoiados com a sanção imediata da lei como
estava.
Ora, nessa situação do parágrafo único, segunao informações. estão incluídos cerca de cento e
poucos servidores, ao passo que o Plano de Carreira geral contempia mais de sete mil servidores do
Ministério Público. Por que, então, o Senado não
pode aprovar o projeto da forma como está? O projeto irá à sanção do Presidente da República que,
analisando o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara, que entendeu a
matéria como constitucional, e analisando o parecer
da Corn1ssão de Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado, que entendeu a matéria como inconstitucionaL poderá. no uso de suas atribuições, vetar o
Parágrafo Único do art. 52 , se entender que é inconstitucional. Nesse caso, não estaríamos atrasando a imolantação do Plano de Carreira do Ministério
Público, não estaríamos prejudicando sete mil servidores em função de uma situação ainda discutível
desses cento e poucos servidores, que estariam
sendo contemplados no Parágrafo Único do art.
Isso resolveria o problema.

s•.

Vo~o a dizer que esse procedimento foi adotado em diversos outros projetas. Lembro mais um: na
Lei Pelé havia um artigo flagrantemente inconstitucional, conforme entendimento da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Foi
aprovada depois de um acordo no sentido de mantêla como estava, não retornando à Câmara, desde
que o Presidente vetasse o artigo considerado inconstitucional. Assim foi feito. Pergunto: isso foi feito
só porque se tratava da Lei Pelé? Só porque era
uma lei que interessava ao então Ministro Edson
Arantes do Nascimento, pessoa importante - reconheço-o como tal -? Por que não adotamos, no caso
dos servidores do Ministério Público, o mesmo entendimento havido em relação ao plano de carreira
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da Marinha? lllaquela ocas1ão. entena1a-se que a
emenda faria voltar o pro1eto à Câmara e iria atrasar
a implantação imediata e a contemplação de alguns
servidores.
Nesse caso específico. por causa de uma situação indefinida, controversa, relativa a cento e
poucos servidores, o Senado vai acatar essa emenda, implicando o seu retomo à Câmara dos Deputados e prejudicando sete mil servidores.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora acompanhe o parecer do Senador Lúcio
Alcântara, segundo o qual o Parágrafo Único é inconstitucional, em nome da justiça e do procedimento que o Senado adotou em projetas semelhantes de
outras carreiras, entendo que o procedimento mais
correto, mais justo e de mais rápida solução seja o
de aprovarmos o projeto como está. sem a emenda
que veio da CCJ, para que vá à sanção presidencial.
Fui infonmado de que se o projeto fosse aprovado e sancionado com esse parágrafo, o próprio
Procurador-Geral da República tomana a iniciativa
de entrar com urna Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação a esse Parágrafo Único. Então. por
que o Senado não aprova o projeto como está? O
projeto irá à sanção e o Presidente da República,
após analisar os pareceres das duas Comissões, auxiliado por seus assessores. tomará a decisão, com
base na Constituição, de vetar ou não o artigo.
Sabemos que, aprovando esta emenda, o projeto voltará à Câmara dos Deputados, e é óbvio que
aquela Casa não vai votar nada antes do dia 4 de
outubro, e talvez nem antes do segundo turno das
eleições, pois, embora já tenha passado a eleição
para Deputados, sabemos que eles estarão envolvidos nas campanhas estaduais e na eleição presidencial que, com certeza, terá segundo turno. Dessa
fonma, vamos provocar um atraso injustíficâvel de
mais de dois meses na votação de um projeto de iniciativa do próprio Ministério Público, projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. O problema da inconstitucionalidade poderá ser plenamente resolvido
pelas atribuições constitucionais do Presidente da
República, que poderá vetá-lo, caso entenda que
seja inconstitucional.
Faço, portanto, um apelo às Lideranças dos
partidos majoritários desta Casa, no sentido de votanmos o projeto e rejeitanmos a emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
para que o projeto possa ser sancionado pelo Presidente da República. Caso contrário, estaremos prejudicando sete mil servidores em função da situação
indefinida de cento e poucos.

_________________ _____ ____
._

..

............... .
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Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arru·
da para discutir.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o projeto foi votado ontem na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Votei contrariamente à emenda Lúcio Alcântara, porque não estou
convencidc da inconstitucionalidade do parágrafo.
O projeto veio a plenário. Em realidade, não temos mais quorum e temos que caminhar para um
acordo de Lideranças. O Senador Sérgio Machado
encaminhou os entendimentos para a direçâo da
tese de que deveríamos votar o projeto com a emenda Lúcio Alcântara. O projeto, então, vottaria à Câmara dos Deputados. Conversei, ontem à noite, com
o Dr. Geraldo Brindeiro, que me falou sobre a possibilidade do entendimento que será necessário para
aprovar o projeto na Câmara dos Deputados e também do entendimento com as lideranças dos Procuradores que, na Câmara dos Deputados, trabalham
nos projetas que dizem respeito a esse assunto. Claro está que essa não é a solução ideal. Pessoalmente, estou convencido da justiça do projeto e gostaria
de vê-lo aprovado o mais rapidamente possível.
No entanto, tendo em vista os fatos que relatei,
o caminho que nos parece melhor é a votação do
projeto, sua volta à Câmara dos Deputados, a busca
do entendimento até a sessão que se realizará naquela Casa no dia 1 2 de setembro. Pessoalmente,
vou me envolver para que esses entendimentos se
realizem. Tenho certeza de que essa é a única atternativa que nos resta no sentido de buscar a aprovação final do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Há um requerimento para ser votado. V. Ex" prefere encaminhar agora ou espera o requerimento?
O SR. JOSÉ EDÚARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Quero encaminhar a votação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra V. Ex1 .
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, rendo-me aos
números. Vou votar contra a emenda e não vou pedir verHicação de quorum, porque vai cair a sessão,
o projeto vai ficar no Senado mais dois meses, o que
atrasaria o seu retomo à Câmara. E sei que, mesmo
que venha a ter quorum, como o Governo quer que
o projeto votte à Câmara, acabaria prevalecendo a
vontade do Governo.
No entanto, é preciso que se diga o que está
por trás desse retomo do projeto à Câmara. Na verdade, o Governo está querendo utilizar esse projeto
como poder de barganha para discutir um outro projeto de iniciativa do Executivo que está na Câmara e
mediante o qual se retiram atribuições do Ministério
Público. O Governo quer que o projeto votte à Câ·
mara para, num processo de barganha, conseguir
aprovar algumas das tentativas de retirada de prerrogativas do Ministério Público que foram detonadas
de antemão no ~latório do Deputado Jarbas Lima,
do Rio Grande do Sul. Essa claramente é a intenção
do Governo. Se não fosse assim, poderia perfeita·
mente ter adotado o procedimento que adotou em
relação a projetas semelhantes.
Infelizmente, tenho que me render à maioria.
Vou votar a favor do projeto e contra a emenda, em
votação simbólica, porque o pedido de verificação de
quorum teria efeito contrário e atrasaria ainda mais
a sua tramitação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara, como
Relator.
O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.
Como Relator. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não pretendia mais pronunciar-me sobre esse projeto. Já o
fiz na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o debate foi longo, os posicionamentos foram bem definidas. Na Comissão, fiz .questão de
mostrar dHerentes aspectos da questão. Ainda que
não tendo formação jurídica, arrimado no bom senso
e no que colhi da Consuttoria do Senado e das decisões do Supremo Tribunal Federal, opinei pela inconstitucionalidade do dispositivo.
Mas o Senador José Eduardo Outra agora traz
uma outra questão. S. Ex' diz que concorda comigo,
ainda que admita que questões de constitucionalidade são controversas. S. Ex" fez uma proposta na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
repetiu agora, neste plenário. A Comissão não aco-
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lheu a sugestão de S. Ex', no sentido de aprovar o
projeto e de o Presidente vetar aquilo que julgasse
inconstitucional. Porém, S. Ex' trouxe um elemento
novo ao debate, e me vi na obrigação de falar para
que não ficasse a idéia implícita ou explicita de que
me prestei a algum tipo de manobra para retardar a
tramitação do projeto. Tenho certeza de que S. Ex•
não pensa assim, mas, amanhã, examinando essas
notas ou assistindo à sessão, alguém poderia che·
gar a essa conclusão.
Recebi do Senador Bernardo Cabral, Presidente da nossa Comissão, no último dia de funcionamento dos trabalhos da Casa no semestre passado,
a designação para ser Relator desse projeto. Hoje é
dia 13 e, na sessão de ontem, já trouxe o meu parecer. Portanto, se eu tivesse interesse em adiar, em
procrastinar a votação, eu teria argumentos sustentáveis; eu diria que continuava estudando, exami·
nando a matéria, pois sabemos que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania possivelmente só
irá se reunir após as eleições. Ninguém poderá ale·
gar que tive qualquer intuito de sustar, de retardar a
tramitação do projeto.
Fui muito claro quando mostrei os dHerentes
aspectos da questão. Este mesmo Congresso já
aprovou leis que continham dispositivos como esse
e que estão vigorando, porque nunca se argüiu a inconstitucionalidade dessas leis. Mas quando, em casos semelhantes, a inconstitucionalidade foi argüida,
o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, julgou inconstitucionais os dispositivos.
Portanto, julguei-me no dever, até por uma
questão de honestidade com meus colegas, de
transmitir esse fato, para que amanhã não se diga
que soneguei a informação. É meu dever, como relator, examinar a matéria com a minúcia e o alcance
que ela requer. Mencionei o problema, movido por
esse desejo, por esse espírito de deixar os fatos
bem esclarecidos.
O Senador José Eduardo Outra acabou de dizer que o próprio Procurador-Geral da República poderia argüir a inconstitucionalidade da lei. Ora, o Ministério Público é justamente o fiscal da lei, representa a sociedade no que tange ao seu direito de saber se as leis estão sendo cumpridas, se os ditames
constitucionais estão sendo obedecidos. Como ficariamos amanhã se o próprio Ministério Público viesse a argüir a inconstitucionalidade do projeto que
aprovamos? O dispositivo em questão não constava
do projeto original encaminhado pela Procuradoria;
foi uma emenda da Câmara dos Deputados.
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da Marinha? Naquela ocasião. entendia-se que a
emenda faria voltar o projeto à Câmara e iria atrasar
a implantação imediata e a contemplação de alguns
servidores.
Nesse caso especifico, por causa de uma situação indefinida, controversa, relativa a cento e
poucos servidores, o Senado vai acatar essa emen-

da, implicando o seu retomo à Câmara dos Deputados e prejudicando sete mil servidores.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora acompanhe o parecer do Sen.ador Lúcio
Alcântara, segundo o qual o Parágrafo Unico é inconstitucional, em nome da justiça e do procedimento que o Senado adotou em projetes semelhantes de
outras carreiras, entendo que o procedimento mais
correto, mais justo e de mais rápida solução seja o
de aprovarmos o projeto como está, sem a emenda

que veio da CCJ, para que vá à sanção presidencial.
Fui informado de que se o projeto fosse aprovado e sancionado com esse parágrafo, o próprio
Procurador-Geral da República tomaria a iniciativa
de entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação a esse Parágrafo Único. Então, por
que o Senado não aprova o projeto como está? O
projeto irá à sanção e o Presidente da República,
.após analisar os pareceres das duas Comissões, au-

xiliado por seus assessores, tomará a decisão, com
base na Constituição, de vetar ou não o artigo.
Sabemos que, aprovando esta emenda, o projeto voltará à Câmara dos Deputados, e é óbvio que
aquela Casa não vai votar nada antes do dia 4 de
outubro, e talvez nem antes do segundo turno das
eleições, pois, embora já tenha passado a eleição
para Deputados, sabemos que eles estarão envolvidos nas campanhas estaduais ..e na eleição presidencial que, com certeza, terá segundo turno. Dessa
forma, vamos provocar um atraso injustificável de
mais de dois meses na votação de um projeto de iniciativa do próprio Ministério Público, projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. O problema da inconstiTucionalidade poderá ser plenamente resolvido
pelas atribuições constitucionais do Presidente da
República, que poderá vetá-lo, caso entenda que
seja inconstitucional.
Faço, portanto, um apelo às Lideranças dos
partidos majoritários desta Casa, no sentido de votarmos o projeto e rejeitarmos a emenda da Comissão de Constttuição, Justiça e Cidadania do Senado
para que o projeto possa ser sancionado pelo Presidente da República. Caso contrário, estaremos prejudicando sete mil servidores em função da sttuação
indefinida de cento e poucos.
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Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF) Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda para discutir.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB DF. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o projeto foi votado ontem na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Votei contrariamente à emenda Lúcio Alcântara, porque não estou
convencido da inconstiTucionalidade do parágrafo.
O projeto veio a plenário. Em realidade, não temos mais quorum e temos que caminhar para um
acordo de Lideranças. O Senador Sérgio Machado
encaminhou os entendimentos para a direção da
tese de que deveríamos votar o projeto com a emenda Lúcio Alcântara. O projeto, então, voltaria à Câmara dos Deputados. Conversei, ontem à noite, com
o Dr. Geraldo Brindeiro, que me falou sobre a possibilidade do entendimento que será necessário para
aprovar o projeto na Câmara dos Deputados e também do entendimento com as lideranças dos Procuradores que, na Câmara dos Deputados, trabalham
nos projetas que dizem respeito a esse assunto. Claro está que essa não é a solução ideal. Pessoalmente, estou convencido da justiça do projeto e gostaria
de vê-lo aprovado o mais rapidamente possível.
No entanto, tendo em vista os fatos que relatei,
o caminho que nos parece melhor é a votação do
projeto, sua votta à Câmara dos Deputados, a busca
do entendimento até a sessão que se realizará naquela Casa no dia 19 de setembro. Pessoalmente,
vou me envolver para que esses entendimentos se
realizem. Tenho certeza de que essa é a única aiternativa que nos resta no sentido de buscar a aprovação final do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis·
cussão.
Passa-se à votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Sr. Presidente, peço á palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Há um requerimento para ser votado. V. Ex" prefere encaminhar agora ou espera o requerimento?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Quero encaminhã.r a votação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
-Com a palavra V. Ex".
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, rendo-me aos
números. Vou votar contra a emenda e não vou pedir verificação de quorum, porque vai cair a sessão,
o projeto vai ficar no Senado mais dois meses, o que
atrasaria o seu retomo à Câmara. E sei que, mesmo
que venha a ter quorum, como o Governo quer que
o projeto volte à Câmara, acabaria prevalecendo a
vontade do Governo.
No entanto, é preciso que se diga o que está
por trás desse retomo do projeto à Câmara. Na verdade, o Governo está querendo utilizar esse projeto
como poder de barganha para discutir um outro projeto de iniciativa do Executivo que está na Câmara e
mediante o qual se retiram atribuições do Ministério
Público. O Governo quer que o projeto volte à Câmara para, num processo de barganha, conseguir
aprovar algumas das tentativas de retirada de prerrogativas do Ministério Público que foram detonadas
de antemão no .relatório do Deputado Jarbas Lima,
do Rio Grande do Sul. Essa claramente é a intenção
do Governo. Se não fosse assim, poderia perfeitamente ter adotado o procedimento que adotou em
relação a projetas semelhantes.
Infelizmente, tenho que me render à maioria.
Vou votar a favor do projeto e contra a emenda, em
votação simbólica, porque o pedido de verificação de
quorum teria efeito contrário e atrasaria ainda mais
a sua tramitação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara, como
Relator.
O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.
Como Relator. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não pretendia mais pronunciar-me sobre esse projeto. Já o
fiz na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde o debate foi longo, os posicionamentos foram bem definidas. Na Comissão, fiz .questão de
mostrar diferentes aspectos da questão. Ainda que
não tendo formação jurídica, arrimado no bom senso
e no que colhi da Consultaria do Senado e das decisões do Supremo Tribunal Federal, opinei pela inconstitucionalidade do dispositivo.
Mas o Senador José Eduardo Outra agora traz
uma outra questão. S. Ex" diz que concorda comigo,
ainda que admita que questões de constitucionalidade são controversas. S. Ex" fez uma proposta na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
repetiu agora, neste plenário. A Comissão não aco-
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lheu a sugestão de S. Ex", no sentido de aprovar o
projeto e de o Presidente vetar aquilo que julgasse
inconstitucional. Porém, S. Ex" trouxe um elemento
novo ao debate, e me vi na obrigação de falar para
que não ficasse a idéia implícita ou explícita de que
me prestei a algum tipo de manobra para retardar a
tramitação do projeto. Tenho certeza de que S. Ex"
não pensa assim, mas, amanhã, examinando essas
notas ou assistindo à sessão, alguém poderia chegar a essa conclusão.
Recebi do Senador Bernardo Cabral, Presidente da nossa Comissão, no último dia de funcionamento dos trabalhos da Casa no semestre passado,
a designação para ser Relator desse projeto. Hoje é
dia 13 e, na sessão de ontem, já trouxe o meu parecer. Portanto, se eu tivesse interesse em adiar, em
procrastinar a votação, eu teria argumentos sustentáveis; eu diria que continuava estudando, examinando a matéria, pois sabemos que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania possivelmente só
irá se reunir após as eleições. Ninguém poderá alegar que tive qualquer intuito de sustar, de retardar a
tramitação do projeto.
Fui muito claro quando mostrei os dnerentes
aspectos da questão. Este mesmo Congresso já
aprovou leis que continham dispositivos como esse
e que estão vigorando, porque nunca se argüiu a inconstitucionalidade dessas leis. Mas quando, em casos semelhantes, a inconstitucionalidade foi argüida,
o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, julgou inconstitucionais os dispositivos.
Portanto, julguei-me no dever, até por uma
questão de honestidade com meus colegas, de
transmitir esse fato, para que amanhã não se diga
que soneguei a infonmação. É meu dever, como relator, examinar a matéria com a minúcia e o alcance
que ela requer. Mencionei o problema, movido por
esse desejo, por esse espirita de deixar os fatos
bem esclarecidos.
O Senador José Eduardo Outra acabou de dizer que o próprio Procurador-Geral da República poderia argüir a inconstitucionalidade da lei. Ora, o Ministério Público é justamente o fiscal da lei, representa a sociedade no que tange ao seu direito de saber se as leis estão sendo cumpridas, se os ditames
constitucionais estão sendo obedecidos. Como ficariamos amanhã se o próprio Ministério Público viesse a argüir a inconstitucionalidade do projeto que
aprovamos? O dispositivo em questão não constava
do projeto original encaminhado pela Procuradoria;
foi uma emenda da Câmara dos Deputados.
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Sem entrar no mérito da matéria, que é o aproveitamento dos funcionários que lá estão prestando
serviço há muitos anos, julguei que deveria levantar
essa questão. Por sua vez, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania declarou inconstitucional o
dispositivo e o suprimiu do texto.
Estamos aqui, em processo de votação, e, em
nenhum momento, nem o meu Líder, o Senador Sérgio Machado, abordou-me para dizer que a opinião
era essa ou aquela, que eu deveria fazer isso ou
aquilo. Deixou-me inteiramente livre. Propus a urgência, e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deliberou unanimemente pela urgência do
projeto. Agora vamos deliberar. O Plenário, naturalmente, vai dizer se o dispositivo deve permanecer
ou não, mas ninguém poderá acusar o Senado de
ter retardado a tramitação da matéria. Somos céleres e, portanto, agora estamos em condições de votar.
Senador José Eduardo Outra, V. Exª me conhece e sabe que eu não me prestaria a uma manobra dessas. Em sã consciência, nem mesmo entre
os Líderes que representam os partidos que apóiam
o Governo vi interessados em obstaculizar a votação
do projeto, até porque, se o quisessem, teriam con,Pições de inclusive derrubar a sessão agora, e o projeto ficaria aqui.
O que há é uma matéria que suscita opiniões.
Evidentemente, temos a obrigação de conhecê-la e
decidir-lhe o destino. Vamos, portanto, fazê-lo em
seguida. Mas que fique bem claro: ninguém deseja
retardar o projeto, ninguém deseja dificultar a sua
tramitação, mas temos o dever de deliberar sobre as
matérias que vêm ao nosso exame. Seja qual for a
decisão, teremos que acatá-la, porque será o resultado da vontade soberana do Plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Tem a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para não deixar dúvi·
das, tenho absoluta certeza de que o Senador Lúcio
Alcântara fez o seu papel de Relator. Isso ficou muito
claro. Em momento algum fiz qualquer insinuação - o
que seria injusto - de que o Senador Lúcio Alcântara
estaria participando dessa trama.
Na verdade, se o Governo tivesse a intenção
de adotar o mesmo procedimento que adotou em re-
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lação a outros projetas semelhantes, a matéria ficaria como está. Inclusive, no debate na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Jefferson Péres, ao defender a inconstitucionalidade, disse claramente que se houvesse um compromisso
expresso do Presidente da República em vetar o artigo, votaria a favor da matéria como eslá. No entanto, não há esse compromisso, porque ao Governo,
que usará a sua maioria legitimamente, interessa
que o projeto volte para a Câmara.
Retiro qualquer insinuação que tenha parecido
desfavorável, na minha primeira intervenção, a respeito da atuação do Senador Lúcio Alcântara como
Relator. Quando levantei a questão, S. Ex' inclusive
estava disposto a concordar plenamente se aquele
encaminhamento fosse um consenso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 493, DE 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o
art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado do art. 28 do
Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1998 (n•
3.066/97, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre a Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, fixa os valores de sua remuneração e
dá outras provid-encias, para adequação ao art. 9"
da Lei Complementar n• 95, de 1998.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à votação do projeto sem prejuízo do
destaque e da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto sem prejuízo do destaque e
da emenda.
Votação do art. 28 do projeto destacado para
adequação ao art. 9 da Lei Complementar n• 95198.
Os Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

------~-----

o

É o seguinte o artigo rejeitado:

-

,,_.---------~-·-.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

"Art. 28. Revogam-se as disposições
em contrário"
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Votação da Emenda n• 1 da CCJ, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com o voto contrário dos Senadores
José Eduardo Outra, Eduardo Suplicy e Ronaldo Cunha Uma.
A Emenda vai à Comissão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora a oferecendo redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1998, que será lido
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Uma.

É lido o seguinte:
PARECER N• 501, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final da Emenda do Senado
ao Projeto de lei da Câmara n• 38, de
1998 (n2 3.066, de 1997, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 38, de 1998 (n• 3.066, de 1997, na Casa de origem), que dispõe sobre a Carreira de Apoio TécnicoAdministrativo do Ministério Público da União, fixa os
valores de sua remuneração e dá outras providên-

cias.
Sala de reuniões da Comissão, 13 de agosto
de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo C&rlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECER N• 501, DE 1998
Dispõe sobre a Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, fixa os valores de suaremuneração e dá outras providências;
Emenda n 2 1
(Corresponde à Emenda n•1-cCJ)
Suprima-se o parágrafo único do art. 52 •
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vmação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Item 8:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 15, de 1998. tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que a~e
ra o inciso VIl do art. 29 da Constituição Federai (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal), tendo
Parecer sob n• 473, de 1998, de Plenário, Relator: Senador Jefferson Peres, favorável, nos termos da Emenda n• 1-Pien
(substitutivo), que apresenta.
Transcorre hoje o terceiro dia da discussão em conjunto da proposta do substitutivo, em primeiro turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a discussão
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 39, de 1997 (n• 85195,
na Casa de origem), de autoria do Deputado
José Coimbra, que dispõe sobre a prática
desportiva da capoeira e dá outras providências, tendo
Parecer lave rável, sob n• 735, de
1997, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Abdias Nascimento.
(Em virtude de adiamento)
A Presidência retira este item de pauta, nos
termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 365, de 1998, do Senador Odacir
Soares, solicitando, nos termos regimentais,
a tramitação conjunta das Propostas de
Emenda à Constituição n•s 63, de 1995, e
19, de 1998, por versarem sobre a a~eração
da composição do Tribunal Superior do Trabalho- juizes classistas.

~
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A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa do dia 16 de junho,
quando teve sua votação adiada para o dia
de hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 494, DE 1998
Requeiro, nos termos do disposto no artigo
315, combinado com o artigo 279 do Regimento lntemo, o adiamento da votação do Requerimento n•
365/98, constante da pauta de hoje, para 14 de outubro de 1998.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1998. -

-&~·"··--·'·~

EM/LIA FERNANDES
PDT-RS

~.....,c.-':.-4 ~.

\'

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 11:
Votação, em turno' único, do Requerimento n• 458, de 1998, do Senador Emandes Amorim, solicitando, nos termos regimentais, audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto
de Resolução n• 47, de 1998, que autoriza o
Estado de Rondônia a contratar operação
de refinanciamento de dívidas do Estado,
consubstanciada no contrato de confissão,
assunção, consolidação e refinanciamento
de dívidas, celebrado com a União em 12 de
fevereiro de 1998, com base no protocolo de
acordo firmado entre a União e o Governo do
Estado de Rondônia, no âmbito do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, no valor total de cento e quarenta e seis milhões, novecentos e cinqüenta mil,
cento e um reais e noventa centavos.
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução n• 47, de 1998, vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o período destinado à Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, por cinco minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como todos sabemos no Senado Federal, o Banco do Estado do Paraná encontra-se falido. O melhor dentre todos os bancos, públicos e privados do País, nacionais e internacionais,
durante a minha administração, está totalmente liqüidado devido a desvio de recursos públicos e má administração.
Vou ler um trecho de uma denúncia feita na
Assembléia Legislativa, com base na leitura das atas
da diretoria do Banco:
Um banco falido, que procura R$2 milhões por dia para suprir as suas necessidades, está financiando alguns corredores de
automóveis nos Estados Unidos. Um chama-se Cristiano da Matta, de Minas Gerais valor: R$1,8 milhão; outro, de Curitiba, chama-se Sérgio Paese e recebe R$2 milhões;
e o outro chama-se Alfredo Garcia, que,
para correr na lndy Lights, nos Estados Unidos, recebe R$4 milhões.
As operações de patrocínio do Banco do Estado do Paraná para corredores de automóveis nos
Estados Unidos somam cerca de R$7,8 milhões. E
esse Banco, proximamente, deverá dar entrada, no
Senado da República, a um pedido de saneamento.
O Deputado Luiz Cláudio Romanelli, na sessão
de 24!7/98 da Assembléia Legislativa do Paraná,
deu publicidade a uma série de atas do Banco do
Estado do Paraná- da Diretoria do Banco e da Diretoria do Leasing -, mostrando de forma explicita um
continuado processo de corrupção.
Posteriormente à leitura dessas atas, fez a elas referência o Senador Osmar Dias, numa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. E jornais do Paraná,
como A Gaziets do Povo, Diário Popular e O Estado
do Paraná, de 28 e 291411998, abordaram o conteúdo
dessas atas, vazado provavelmente por funcionários do
Banco indignados com o que está ocorTBndo com as finanças do melhor banco estadual do Pais:
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A minha intenção, nesta sessão, era fazer a le~ura
das atas, mas por economia de tempo e para não esgotar a paciência dos Srs. Senadores, solic~o à Mesa a
transcrição, nos Anais do Senado da República, do seu
conteúdo completo (Requerimento nº 495, de 1998).
Para isso, passo às mãos da Mesa as atas do
Leasing e da Diretoria, que já enviei ao Banco Central
há algum tempo, bem como ao Ministério Público do
Estado do Paraná, sem que nenhuma providência tenha sido tomada. Enviá-las-ei, hoje, ao Chefe do Ministério Público Federal, Dr. Geraldo Brindeiro, na esperança de que aquele órgão tome as providências necessárias para que os ladrões do Banco do Estado do
Paraná respondam ao devido processo e, posteriormente, sejam recolhidos a uma enxovia pública.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 1
Secretário.

º

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) V. Exª será atendido, na formÇt regimental, art. 210,
p<lrágrafo primeiro.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
por cinco minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, já em mais de uma oportunidade falei
a esta Casa sobre documentação que trata da necessidade de ressarcimento do Estado do Rio Grande do Sul pela União.
Quando se fez a rolagem da dívida e o encontro de contas entre o Governo Federal e o Governo
estadual, essas questões, que apresentei, não foram
anotadas, porque ainda não houvera entendimento
entre os dois Governos. Mas no momento em que
votávamos a rolagem da divida e o acordo de contas, na Comissão de Assuntos Económicos e no plenário, deixei claro que o Rio Grande do Sul tinha crédito junto ao Governo Federal, que deveria ser atendido, em compensação de contas.
O primeiro deles deve-se à privatização do
pólo petroquímica, em cujas obras o Governo do Rio
Grande do Sul gastou U$250 milhões. Uma vez privatizado o pólo, não há por que o Estado não receber a sua parte. O segundo relere-se à Aços Finos
Piratini, construída pelo Governo do Rio Grande do
Sul e transferida para o Governo Federal, que a privatizou. Sendo assim, também não há por que o Governo do Estado não receber o que aplicou na obra.
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Além desses, há um terceiro crédito, que é o motivo
que me traz à tribuna neste momento.
Quando eu era Governador do Estado, à época
do ex-Presidente Sarney, foi leito um convênio entre
o Governo Federal - que não tinha dinheiro para fazer nada - e o Governo do Estado a para a construção de estradas federais. O Governo do Rio Grande
do Sul construiu-as e, agora, buscamos a devolução
do dinheiro empregado.
Estou entregando, para que laçam parte dos
Anais da Casa, cópias das atas dos convênios celebrados entre o Governo do Rio Grande do Sul e o Governo
Federal. Também vou entregá-ias ao Ministro dos
Transportes, o ilustre e competente Ministro Padilha. Esses convênios relerem-se ao trecho Capivari-Tavares; à
rodovia BR-392, trecho da Avenida Fernando Osório; à
BR-287, trecho Santa Maria-Camobi; à BR-453, de Teotónio a Garibaldi, a chamada Estrada do Sol; e à mesma
Estrada do Sol, BR-471, trecho Caxiasi-Lajeado Grande,
todos de responsabilidade do Governo Federal e construídos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
durante minha gestão como Governador.
Esses são alguns dos convênios, entre outros
que apresentarei, graças aos quais foram realizadas
obras, pelo Governo do Estado, antes de ser firmado
convênio com o Governo Federal no qual ele concordava que o Governo do Estado fizesse a estrada e o
asfalto, e, posteriormente, seria reembolsado.
E a quarta, Sr. Presidente, refere-se à reforma
agrária. Numa crise grave que houve no Estado do
Rio Grande do Sul, o Governo do Estado comprou
cerca de 25 mil hectares de terra, à vista. Creio que
é a primeira vez que se tem conhecimento de que se
tenha feito reforma agrária e assentamento de terra
para agricultores comprando terra à vista, porque
não havia outra saída - na época ainda do Presidente Samey à frente do Governo Federal. Mas, antes
de fazer isso, porque não tínhamos condição de fazer reforma agrária, que é missão do Governo Federal e não do Governo do Estado, Sr. Presidente,
também assinamos um convênio com o Governo Federal autorizando o Governo estadual a comprar terras
para fazer o assentamento de agricuttores - e o Governo Federal pagaria a indenização. E nós, inclusive,
const~uiriamos um fundo especial para, com a votta do
nosso dinheiro, comprar mais 25 mil hectares.
E até agora nada, Sr. Presidente, por isso estou aqui. Daqui saindo, vou falar diretamente com o
Ministro Eliseu Padilha. Temo certeza de que o Governo do Estado receberá a indenização a que faz jus.
Muno obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:

522

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 1998

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR PEDRO SIMON
Di-:l.l·I~ÇAO llL

CDWVI!6l0 11i
i\~

,\ ;.:.:O:I~~t'(''.l.'

~UCARCO~

P

J•l·' _IH:K-~l.ÇÜ~_-t OBRAS ~

ROllDVl/\ nit-.1,~·-0lt.~-;- 'l'!ttÍ:llo CAXIAsJ: NT til:

Q U1-:

ÇtU,fl!Jl",

I,A.li~AUO

S J· ·.. I' A

7.El: ll llHAlt1'Aili·.IITtl )IAClONAJ, ll): j;S'I:J(

...

u~\s

t)J-: lU.IIIAt:tn-r u

u;:~!t'l'!'Ht:wrn

Au1·

lJE- lHIIÚ\çj~t.l 1>0 J.;STA
-- u.·l KI\J)l\~;
··-·· -------- .··-·f'flltH

Not-l0 DE

-··

J\~A

J X O·: • );. • ;: .• x • ;i.

• h , j; •

x •x ,

X.

r. •.·x • X

• X .. X

!:R"g!_~~
!l~_\,_2:_~R'l'"S E DO

I) ~r.~.E.:!·EE_:

u IJI::PARTM!Eil'J:O NAC!OHAI. UE ESTI<AilA~

\)('r di.nntc dt!numiuadtJ ilt~ER,
n~'l Cidotde> c.lo

IH.o _eh~

11

1~>:-vi."

cot!\.sed.c

J..,_ut~iro.

prcsent.ad•J JlOr -~r:;u ll_irctot:
l~Hl\\~,

t'llNIIMIE_!!~!,~

o1

1\v.l'rr.:oidt'"Ítl<:

Capit:al d(;. f.stadl' du Hiu _de:

~

dnttuj

Av.Uor,:(·::

tlu-E!:t~clo

d,·

dt>

pc.1r

fh•d~.:j

t!i•,

,

t'!

1!1~5.,

nn Cid;~c.Jc

------

de

t~~-·r.uc.lc.• ~-' SIJl_,_.~·c..:ptc:J•!Ul<lt.l 1 _,

Ent~l'11hl~il"o) .:]_~~~~_l'~.~~ ..l!~~ ..X:..:!:_f.:_-~~ 1

CUIII

I"•OÚct:c:.;

wetllc nr•l~tivn~lu 11~ l'rucut;ttlttl'ln tio lJNER.

c

u

110 t:S..T/\fJO 110 .P.l_2~~
UAt-:H/!!~:,

c:um sclic

J'.url:n All~t;rc·_,

C:q,i.tnf

\\iant.c dcnumiu.at.l") JJI:LI:Gt\IJO
rt1s .. n 1•1

S~2

-.JaJ~c;tiro,,

i nci.~õo 11 du art..Gl du ;,;cu ltt:f_~imcnlu lulcrno

do

t..lLTfit!Ui-10 DE ES.TgúlJ/\S n1: ltt.lD/\GJ~:-1
------·-·------·.-·---·-------·:-·----···

~~.!:_.!2..'!..1!~:·

V.1rea·s u?

Gur.al~- t-:nr,C!nh•.~iro A_t~~ •..!)~IIT.O CM1i\.-

UI~J.'!triTh:IJ:NTO

-·-

UE llOUAGI:Il,- UII!Jui

1'''1

tt\l

:te.·~ ll.lr•..:l.or

h;:l;t.;lni:C'!~

Cor~l

t:.)I\ÍVfiiiCi:

tiOCt;

...

~.~.x.~.~.x.x.;c..=.x.x.x.x.~
.'

'•
3\' Uo hrl.l"3 da Con:;tituiçi"iu F•.!Uc.ral; o i·it:l.10
crcto-L~i

at·t .

.::!.

tt?.

2U0/67,

iur:isn

:<.

·~

0 i

1

S lrt,' lclr:1 ~~do Ur

1Y (lo art.29 tio u~crc~o-Lci nY ~l~/6Q

?!lt=j•;r:lf.., ~Íni·:D •io i:lcH.:-•!to· i . ..! L n'.'

~]01)/36

reulc di ~ut~~i~~~~u ~o 3r.~ir~tcr C~~al d11 DNlR ''c~-vi''
. do 3rt·.6J

do

•
itct,illlr-nto I.ntc~ruo do

:n~:;mn l:l-tLH,

t·x~•tõlda :ic

i2 /lJ/OC".

•t

c

u

.J=cn.t::_

incl~o ll!i

íl!l.

do

x.>.. x.x.x.x.x.::.x.l.

Cl.ÁliSUL!t l - I:Jf411.l.fli.'.'H: 1·. (li:JE'!·.n
-----·-·-----------..... -··· ···-·-

1) !_".!_i1f\!:}P\IlE:

(l

t"IJilV{>nt::~t• que !"'c·

:,1.\:Scnt·~·
l"ólt!

C~'nv(·t:io·

t:ntJc' ....1:..o

t·('.lit

por

fjn:llltloui_t: 1urUJn-lizu·r

n

po:~:-t.r.:-: nu ~;t.·ulÍ,..It• dl: uni.n:m seu$-cç.Í.!Jf•..

Agosto de 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

_:! ~~-y :

2 )

dO!i

1\:),

rcutc.s

Jll" C

!õ l.'

C o t\ V(: 1\ i O

11 l ('

d~

!'ICl'ViÇU!i

c

l

e lil p ~: r

t~rrnpltl\<'f':Ctn,

'=

cr.peciaj!;

do Gram.lc,

çao.

0

j

C' t O

da Hodovia l3R-C:.5J/RS,

<I

C X':!.

ilüVi~:~t•.nt<J~··'o,

coml'lc::HlnJ:;;n~t'~:

::.erviços

C.:.

U \" ,\O ,

ob~·as

11U

trc.cla,

jl C

DAEI\/

10

de artC!S

cor·

CaxÍ.llS- Laje_!

l'l.:tno l~acional tlc VLa-

intcgrrtnle d<.1

x.x.x.~.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.K,x.x.x.s.

CLÁIJSULA l l
J.)

C l1

523

y_A_~.9.!~=

o v<llor dC"o prcs•!ut~

(vinl~•(ld]hÜt·s

(\(-!

cru:-.;1dos),

:-: D!'l'J'A~
-·-··-----·-···-

-

!JALOl\

C.:onvêniu e:

i:i.x.;d<l

lntegrnln1cntt!

l:!ll

(.:?.$20.()00.000,00.

n t"~spon::ol..lilida.Ue

sob

d•

vraticudu:
JICio

UNER.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.~.x.~.x.x.x.xox.x~x

dn dotnçin do verbo ~.l.l.D.02.00.00.J.~Jl.OOO.UOD, do Orç~~cnto

J,

LJNl~R pu1:n

cJ,

Cl'ta~udo~;),

J987,

~t~

j;-rtt•t•Ctllt:ltl~

l 1 i1·ct:oric1 de=

l)f,, ilS,

(vinte milhÕe11o

limite de Cz$20.UOO.()Oú,ü0

l'

~m

p~l~a

Noln de EmJIClll\o 11\' 001688-U cuaitialo pc)

03/11/ 8 7 .

X, X , X •

jt • ); •

X , >; • X • X • X. X. X , X

A conc(l.f.S<.lo d(.· nuttH!rariu pelo DUl~H ao DAEI~/P.!3,

t·ul

oX oX o)( , ~ , :

t.lccurrEnci;;t

dust·

Couvê~~lo, ter,, proccr.~;aUa. pclv regime.~ dt! .indcn.izoçilo de det»JlCH(!O

CQ~

Herviç.oc executado;;., x.::.~\..x.x,x.,x.h.x.x.,x.;.;,j.i,;;,;;,:..,#~.~:.::.~.~.~.;~.~
,.J.:l.~\IJSI.ILA

~\i - ~;lj)'~-:;{V I!),\0
-----------·-···
··-···
~

(!

flllER

"J."Itl TO

n..::tH~tp;.liiÍI.:tl"Zi

l!U!.J<.\\" .lÍ.l\lü

)J~

~orr<ltiÇ;~,

tlu~

;,tt:

DJ$l'0Sl.çt·n·:~

:-t

C'.X('Cll)•-'0

FJ:ilJ;!tJ\1. o

~rrviçu~

ta:RAI:i

dos

!õC'.I'Vi.Çll!.

Í.nlcrm-!dio clu

por

109

DlS·

X o>:. X. X, X. X o'·.>:.>:.;:.>: o Y.. Y. ,:; o X o Y. o X o X o X • X o X o:

oJ,j~to deste

-=~~t;.lb!!lt·cidas

nu

ColtV~Jliu

'lcver~u

C/11''i.'l'llto

ll UA

- - - - - · - - - - ..·----------- -- ... ..

ser obc~a,id~.
J.Htl1'JlUÇl~O

...- - · -

Ui

524

ANAIS DO SENADO FEDERAL

J..~~~: o 1 ~ ~:,... 1 ·v).1. ..,s
tntlull

cuuiulluid.:.hiU

<'m

ob:-:lt.:

0

cot1\

Ql.tjcl;o

uao

!\!;

J.:i e i t .,,.. ~;n•').

dr..

\'O!':

11Nl-:R n-:1

pc,Jv

,.-. x.

hhL.ufa"

C~CC\.Ilhd'-U!o

lt

)li'C.(jU~

nu

V"lumL'- 11

(Ane:x.v

x. x·.x. ~- x, x.

M.,

CU!J·l~:o...-.ltudu~i~r!_o~·l't'L

x. :x. ·-~~~•......~~_-.

recur~;p!;

,Jo

r:io -prou•oVic.lns

put), aindn mez.;mo

l'tÓpritJo ;t"hà:.: Ucloe,;:i.~O

<:(Ui::

pc_lo I>AER/RS em nom_e do

ftkOC-'

vi.Hcld.~~ ~-Q.-llNl!

:.<,

:x.; _x! )' .x~x.

de:onpr<.•princ.;Üc~ de-. b~ns alingiJ~_s pel.1 !:lixa -de: tfolulnio

quando int:êqp·élnL!!. do l'.N.V.
tlc

d.~V'll-~.29- s:ar

n

ltcc,i(iC'l
'l(.

C..:oU\.'tq,.io

uJ:pcc.iflC:~Ii~c.i.t:.

<'(.'1\ll"~ll:.ldOG

Jll':tt·i~.::u.Jt.'s

Jc::.lc

Agosto de 1998

po_r c.ont

·sf!···f-;·7:~·t'<·-iu·-~nitcCscii·L'±-a~:s~-- &·c
Jí~'lc.r:io

llHER c

comunicada

Sl!l"

~ J'ru~u1:udorin du 100 URF·, obTig3udo-sc o tlAJ~It/R~ a entreu3r ~
rtUCIIrnciori~ ns

x.x • ~

't"Odo_~i

tlll

corrnm

_tp.l:nHio

X•

C~critUfUN dn~ JoaApfOJili~~~~~·~

~migivei~

•aum

OU das

dua

ç~es obtitlas.baa3 como as. c~rla~ de s~~ttnça ~a~ ~~sa,,ropr&nç~~s

jud

devi<l-'lluen~(~

c_inL!;,

ço.Õo 1!t! cnda.

hr.n~,

l:(~gi:~tr~dt\S

proenoveutlu;

uo .Rcc,i:;;tru G1.!f;1l

também,

o UAtlt/llS.

~·

,te

J.m.Óvr.js dil-

aitu

·dus:.

·ato

.l.Vorb_.6lc;iiu

dc.·cJn.r"~õ,·io:....tn uti.J..icJ:ul·a púbJic:~. parn.!i.na; <.le d<~BIIIlrO},riaÇiu expedi
tl1u1_ pc lv I>Ul:R. x·.x .x. x.x .x ._X ....x. x·. x .x .x. x. x. x .• :;.. x_--~··x·. :x .x. ~. x. X: • .J:. x .x

O Ut:tR ('. u nAt::Jl/RS~

Cot'v~uio,

potli!rno,

~ru ca~v de

ol

toclu o momenlu, d<~·nuuci.:lt' o

presente

iuud.lmplem~llto de qt•alqtter ltma ~as su~s Cliu•uuLê
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o~

•
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ent.re

j_J.r.'OV idc:-:111•.:i o"l!·l

ü.~

enl

purt:e:!:!l
(!011\Utrl

!:,.(:ntl.c..lu

:10

d~:

LLn.il~t..:m

<..·.•a:<..:~:·~<:u ~J.uu

pi.lL'.:l

1

~u:f{>l:

!_:U\,.l!;

i;UJ.'\1 :1.c_;Os.t

Ct

0-

-. -.~~=!!=:!~- O J.nc:~C.:IlLl.! Çonvêni.o

2)

tQm por oUj t";Lo .:\ L~};.uvu<;_~~u,

p(.~lo lJl\f~U./

RS, dos sel'Viço:; <.h.: Iutplantuçilo, I' a v íman taç ão, Obr i.lS clc 1\l"I.P.s Corre!!.
les" c r:spo<;iai:; o" Serviços Coml_)J.emenln:t:es
153/RS- Garibaldi-TeoLônia,

l1Q!j

'J'J:UdiO~.: de n.odov;i.as BR

lll<- 471/HS- C<•J>]Vdr.i.Lu- J::ncru:<i.lhd<.lu

Sul, lJR- 480/RS-' Src:<im- Goio. l:N

cru;

dc1

4Ul.- C:<llld(d.nria- ~;<JlJradinho.-·.

~lt~l:!§Hfifl,,~L.:;~ll!}l.!Çlll=~=l?<,I!;[}r;;i)\i

•

o

1) VJ\J...Oll=•;:a;nr.=

vnlnr. do presente Cohvl!nio

õ

(qunreu la ~ cinco ml.J hÕc!i c.le cruzo.don) ,

t.1.xado

(!11\

cz~ i]!).OüO.OOU,OO

tu LccJJ~êll.tnen t.c .GC>b

i1

I

responG~

hilltlade do Ut-JJ;;H, Jt~iu podt:"!ndo os pr.eç:ou uni tZ"tr.io:.:.o ul trnpa!;~:nr aqueles
pra Licadus pelo DNF.H. -. -.-. ··.-.-, -. -.-, - .. -. - ~ -·.-.-, - ..... - · - • - • -_.- •- ·

<.;ouvúntn, lliL p-:0:(.·cl~1. SC..'b'
a reaponf-'ilh.l.li<lu.dc~ Uo DNl~n., corrcn:E.n,. nc) <.!(H"TlHatr.! <.•x~.::relc.i.o, :i conto'l
da <lotação di> Yt:r.ba nç• 4 . .l..l.O:I.OO.OO.j530.oO(l,liOO,do orr,:<unt,nto
<lu
2)

!JQ:~~~{}Q-· IH> de:spr~StJ.H decorrentes clor.Ln

!Jl~lm para 198'1, até u limH:e uc C:l$ 45.000.000,00
ut:llhÕc!~ d

C!

c:ru?.u.don) ,

:Hi.

(CJU<\l:ent.v ~' ci.nc"'

empc:-nhitdil pela~ NoU.L!.i ch"'l J·:mp<!nhut; 1••:•:-; NO

007G83.0, dP. 0~.11.137, no vnlor dn t:;:$ Jo.oo.o,ooo,_oo iE,ez •nilhÕ<os <ln
~ ..
c:ruzudos), NO n~· 00.7G!lG.4, de 03,11.87 1 no y;,)or d" C:ó$ . . . . . . . . . . . ..

-----·

cz~;

10.000.000,00 (dr.~ milhÕes de cruz.:u.los), NO n'~ 007(,85.6, de

03.11.87, llo vnlor. <k C7.f. E,.OOO,OOO,OO

(rtuin'l.<·

c uo n~· 007GU1.B, <h.: 03.11.8'/, no valor. rlt: c;;:$

milho<.::.• dt: t:ru.-.;>tYml
Jo.ooo.ooo,oo ...... '

(dez milhÕes d·~ c..:.tu,ados) emitidas pela DiroLm·l.n de Obl'i!:< ns~:im
dbtribut<la::;:

ui

BH- •153/RS -c:;$ lO.OlHl.OQO,•JO

zaãos); b) IJR- 411/RS- C7.$ !>J.<lOO.OOO,O•J (<.l.,;;
c:~' !IR- 480/JUJ- t:ll$. l.!>, 000 ~000, 00

milhÕ""

<.!e cru::adcst

(qui.nzc mJ .l.h(ic'" de cruzn<lon)

1\R, 481/m;, C:O$ 1.0.000.000,00 (<\ez rnilhÕc:> d<>
w·.---.-,-.-,-.•·,-,-,-,-,-.- ..

(•.le;; :nilhÕ!!:> •.ie •:=-

-.-.-."'f-

c cJ)

CJ:l1<;,1,ÕOS) . - . - , - . - . - . - ,

-,-,-,-,-,-~-.-.-.-.-,-,.-,-,-

................ -.-.-.-·
-. -. -. -.-. -.-. ..... - - -.-. -. - ..... -. -. -. -.- . -- ..
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J1'1r.!!OIIO

-CJUO.n~1o cot'r.:tm
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u~a:n ~~ t,]tJ:V<trão

Pr.ocu.t;~doria ..c.1~ l.Ot;., DKF,. oh~~i'lill11.lu-se ,_, IJhl.:R/HS,

g:C'tttr~qaJ~ ii mé!~ltln !'rÕc.:urndo.rin ·a:J c~criLUlcl~~ dd.:; cle~Htpr.oprinçõ~s
,·uni gflvciu 01.1 d.'Hl d(>a,;f~c~!.l (.)bLl.dau bc.::1.1 comu n!l Ci.r t.aB d.•.:!:
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jiHLi.c.:i;tis, d.l.r~tar.; ou .1ru1J,,_.~-~IE,

ri!!Vitl~1mcnte

rtH.Ji~tr:~u1.'l~ uo ltt~':l-i t",t.r~\ c:,~~rü.l ~,t.~ lrnóvci~ d~' :;).1.\JiH~:i'lo Uu C:dcla h<'m,
prQtuOVl:tl•lo,

I ,;u\bém,

n

L1li.J·~'R/H.!}

HVCT

ü,

h,'lçf'io (!nn

c\

[·.o:.~

(.h!C

ldl"~\lÚl:j U!J

llr: \tt.i ll·.l~<lc í-'llhlica 1'01"a L.inH du dn~~q~,.·npr.i.t,r;;·;,_, C!X[':ICtlidas p~.lu

-.-

lJNl·:lt ..... - • ·- • - , -- • - • -- • - • -· • •• , - ........ , - • - • - •

-.- .. -.-.·
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o nNJ~lt c o DJ\LH/ns, ptJ<l~J.-~0,
te Cdnvênlo,
clúunultls.

L\

..

. ..

·-.- ...... -.-·.-,··.-.-.
- -.... -

{loHurH·L:u· o prc!le~~

t.rJdu u mo!!\(\ li tu,

crn c.:.:s!.5o de it,adimplcHnento Ue qnt' l•JUel~ uma elas sun:t
al:t~ GO

O IU\.EH/IH; su obrigu a l"lprc:.H.;!lll.tlr,

d!as da data da dcntincL.1., a~ c'ontn:J do:;
aintln n~o indnni;r.~H.lo9 pc!lo DNEH.

:;Cl"V i

( ~t-.!!HJC!lta

\~o!; j" cxccutur.lo:s

e

Cc.msidc!rH\'-!H!~..Í, <.'JUL.ronsim, res

c:.:d.ndido o pr.cncntc Convênio, c cu~o Uc !;upcr•;cuit!nc.:;i.a lle li(!!

que:

o torne matcrütl ou fol:lnul.mente impraU.cúv"l---.-.-.-.-.-.-,-.-·,-,
• -.-.-.-.-.-. -

..... - . - • - . - . - . - . - . - . - . - . - . - •••• - · . .

-.-.-.-.-.- t-

-.-

o prnzo de vigência dcAt.o Couv&nlo, que J.e.ri1 iiLl.ç:io J:!!.i clnta. tln
sua public.ayi.io no Diário Oficial

obj•Jtivos

c.lê1

UnJ.il.o, !nn: i\ u

llcl

con:.;cc.:uç;io elo~.;

t'rOfH."l!sto~.- .- .-. -.-, -.-.-,- .-.-.-. ·-. ··.-. -.-.- .-.- • -. -.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-·7·-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.·- -.-.-.-.-.- ---
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cidaô.e elo Ri.u de· Ji.uil~iro, F.staclo c1n niv.dr! ,J.·,no.il:u.-.-.-.-.-.-.-.o •• o - o - o - o - o.,. o - o - o ... o - o - ' -

E, pt'll:
t><,r

il~~irn .c~~;t:art:w

St:!ll~

I

...

o - o - f'"'

o~·

o.,. o - o - o '

convnnt~lofl'"\tl~tg

rt:~~u.·t'~H~nl'.u.nt:c~I

lequ.i.!J,
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lJ~~F.R J;U

~1

~tê

i tl'i

r i o do!-; ·i

DfLEGl'lNTC! com ·seti-_c u /;v.

au Lâ rqu_ ·j c o
.
por tcS, ú~H'CIVt! ntc tlc

r:1n~;

!'!'t!:.:.·i_ér~!lt-r:_ V_org~-};.,_522

Capital do i:st<>do i.Jõ Rio··ue Janeir·o·, rcpas\•r:L<\:o pe·Ju

>C:~J

na

D~retor· C~

rül, Engcnlleir·o AtnS,llll_O· ALBERI_~-.!:=.,\r<,;~Ri\YP., "i•:·:-·vl" incioos 1 '' II do
Ht.6,1 do Regiutcn~c lntar·no baixado· pel;r f'or~<<ria f11/Gb-3G, de 13!01.
7 5;, X, X. X, .Y., X, X.• X .. X, X. X ~-:-·x ~--X:·,'(-, X. Y., X, X ~X, X·. x·. X. X: X, X""':"Y.. X. Y., X, X., X, X.
1.2) DEP.',RTAI·1E:ITO 1\UIÜNUNO DE t:STRADf,S Di' i<UUJ\~;íH UO c~iADC DO
:;JJ<G,~üO

GRANDE DO SUL, daqui por. diante dcno!llinadu
~edeircs

sede 5 Av.Borucs de

nQ 1555,

pital do Es_tado c!u Riu Grande do Sul,

Ci~il~t·

11a

d~

ou DM;R/RS,

Gerol, Enge-nheiro JOSt CMIUO!Il ~..1_§_/\S, u):~: ···cd(·I'I'S D<lotilr:ties

eo

2)

FUNllA!·'E~i:O

~!.i

cor; for

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..

LiG.~!

_.0 rr~sente C:~!1V~n!o tcr:1 fundar.l'entu ·lt.:~:,~:

!"Jl· :~ ::>~'- Jo vrt.13 da Ccn-:;t~

(~ n0 ôr't.lO do Decr·eto-L(:·i

tllição í-eder·ul

iHli._P..

cor..

Pt>rto Alegre, cn
Diretor
Jl(lt· seu

··~pre~<>nt;rclo

me documento ar-'-iciv2ldc na.,. f'ro~.:.ur-adoria

RlO

:/1 t:~fJ,

(~~ (~:.,;c-?JG7,

c~;lllb_~

.

r.a<.!cs com o pi?.ri:_;:"t~ftJ Ü11ico· dO art.-(9 do De:.::·(·~:~:· L~ i n9 51 i::, ?.1 /03 /
59 e foi r::ç_;.J-lu~·11:Qr;t:~ ~utori·,:ilt_lo ;:t·io) f~j,·:...~.<;!' f,:~r;,-1 r:n I!NI~H (f•llf•~r•:•r

c<• o I' r··. v,
...... ,.,~.
·:·o
(·o"st·
•
•~
LI
~OJ •'
3 ';

f1
•
:.JH

\..'

• •

')QJr·.",
.. , .... ,. "7(}'"l.rf.'""'-:
'•
.;.~.,.•• \,;~i;J•Iu, 'f""l ,,.

I
.

.,.,.·~--·-· · - - - - -

.

f'l

r·~~

r'J.;1l:.t._t.:!·.L_;.._
.... , - - ... "

'

• ~

~~ l "'

.

-

s (;,\,; n "'~ . . . ""r. e rl·.;
.. • ,.,'.- .•tI'\._,l r ,'r
I• ....

I',....

;o-:

I 1

I

na C I 3u s u 1~ • /-'r i :u e i
r'~ Ç..! ~~

.

C cJ C 1 .:! ~a

Ç a ·:.J

I" a

dc

,

o >; • 7•

• X •

r"

,.n \., .;
I

\

! a , \,J...1 a 1.:..l ~

... •
I

·r ,• 1 ·.1
,.

"·I

·,

r,

'

I

;

.,,

·i n te r e s s c r c c; 1 n t~ c cu , ~.
X • >'. o ;.: • X .

~

.

r•

-

c: r t!r;J i r; c d ,_, ,_.c:: p p-

t· !

;< • X . X . X . X . J; • X . :-: .

,.

.\.i·>

~: . ;r, •

X

o X • Y. • ::. • '1.

•

X o:.c • X

______

CLAUSLLA
PHIMLI!!A
.. ...
..
,

!JO fJHJFT0;

LEGí\~0, elos

~~r•::oliluJ

(Jbjtt{) do

p1·~:::.~.:11L(' :..:v•ivl:rtr~:

.~

t:xc.t~.:uc.;..;.o,

~·L·Io ;1h

i.:""at,aihos ~baixo. dt.?scr·;tos: xo,~.;.:o:-.. z.x.x.x.z..t~.x.x.xol.•
Qe .. ·.:~.J':•!RS

x.x .. x.x.x.x.x.x.x.x.x ...\..

X.XoX.X.t..x.x.x.x.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

536

Agosto de 1998

.rdüREZA COS TRJ~3{\LI!OS -

terrap1enage::J:, pavi!:JC'ntilÇ~l<.!, ot;r't!S da ar
tes corr·cntcs c c~peciuis e serviço5 coJ~lp.\t:l~P:rtctrcs . . x.x.Y.. x.x.x.
CLAUSULA SECIJNUA

DA__E}_~CUÇ!~Q: :;a_ execu\·à·o, conduçao c fisc<1l i J<•Çilc• dos
Conv~nio,

to du prescn:a

tt·au~l

hos objE_

o DELEGADO observar~ •s disrosiç6cs de

Uc-

mudific~

-çÜe' =do t:ecreto l·t;UQral n\1 93872, de 23nZ/f!G
d·if-i(.;açõ(!s; .:~

çOEs:

e

~
ÇOE ':·"

r.:o:r;

pucir(:es,

.. N~RMAS E.-,:rn'OcEUHiENTOS .f\!iH1tn~;-rru\·1 iVOS:)OBI\::: LIC!TA-

r'NQRMAS E

as

posteriorcsm~

SUiiS

t!

v HJCr

?ROClDIM~NTOS

Dt~EK;

no

ADMINI~1RA':1V0S

outras Normas

e üS

l~pr~~:

SOURE

i r·i cZlçÕes

insLruç(;es e demais z:.tcs ncrmat.ivos .:· tCcni;;.:os õjo:a~os

lo DI·IER, os qudiS ficum,

;•i!r~.t;

todos eles, faz(Or.do

; 1• •

tr~1baihos otj(!lr.;

§ l<.J- Ni.l P.Xet:uc;i1o tios

cJu

integr.,ntc

do

X. X. X. X. X .X. X.'<. X.

prc-~l_·r:tf!

CouvCnLl;,

ú

GADO adc·tar2. c obscrval-á o"s- Projetes 3âsico r/•-':1 LxQcUti'lO, ele
genharia,

<.!1aboradu$

se1~1 :.Tévi~l

§

~9-

O

l_ ;11,: :; ~~

expres~u

DEL~GAIJO

pt·ati-:.:dcs
L;ci

~

~l1lo

s; ,

··i

r:~o

~n!::a

;:!:'~

~

a;;t·ovados pede: Dl.:i=.it,
~qn·ovaçZio'Uo

,·egi~io

üLLf.

rr:-

;:o<ic·ndo lllOdificã-lcS

lHti::R. x.Y.. Y
.. I.. x.:v,.x.x.x.x.x.x.x.x

pcderi adotar cu
na

ni~r.,

P!

ac~ilil~

(Ve1un:('! ~:u~~-..~~'

:~r-cços

su;;cricres dOS

Lr_.{",..~v i~t··io~

c 1 ~1 •.o s tr 1 a s u u c c 11 d ·j ç :) c s r (: f ·! ,. !.'r. t r·~:

io

j

L.:

- i'r·c:ços de

r· v~-:

cu r r'-'

ou

outras que nãc SQjar!

da- r·oclovi\r,

GAlJrJ,

J·ir:d~'

Gc·lct.. ao

l•~:lu

Cfll}YC'Ilr;-:lr.l- ~uõli~avel
111\.1.

cot·r·uul a conti.l dc

rut:!-.mo D'ELEG.Al)O
UU

DNF:R,

q~Je f1c;;n: Tu:zc-ndo·parte

e·n te

<l c t

s~:r·

c!oaç~o,. :::i~YUUdO

in ... tr·umt:nl.t;:.; normativos

is

p e n.c!

qua11do

OtJ

'v; ,,,·~·•.1!:.

C:l!l

jH'C.:J:HiV1l'.t.•.

at

tCc.:nico~.

j..!~·Uprrus
Ji-o;;l(~

ttO

tlt:'· DEL_l
ll~_~.R,_pol

~·/~r·::l•::._,. 1ns_Ç!.l1ÇÔ·C-~,
'i i~lt':l:.t·~;

integrante co

e adc_tados_

(1:·

dt!·

_pe i c

i't'_t~!·l'Í1-tC ConvCnio fnéc

r a r.~ c~~ i ç ii o . · x . x . X. x ·. x . x . x . _x . x . :-:-. >: • \

·:x .-A • ·x • x . x_. x .·x • x •x .

i

dH
---
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d~stipropri-2-ç~P.-!:;,
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as
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11

de

<.:DiiH..:

CU~;Lt!io", o·n·r!:.EGr

::! e: :; u c :. ;··a t ·a a ·C

.§ 29-- Par~ os fir~s do disposto 11es~c Çl~usuli:,

•

·;·a Us u l a

DELEG~8:

n

QLi i n ta
i~-

fica

v c s t t ú o do :. p ~ cJ c~· u ~ b as tu r. te s · e n t~ c e s. ~ ir ·: c s ;o.a r ii r c p r c s e n ta r o

ü NCR

pc1"anl~

Tabc1 ior1ntos, Cilrtõrics ,c aon~_n ilia~.::; !:-l' f~çu indi!ipens-ãve1 ,
pod~nda b"inar escrituras publicüs <li! doapo \,u ·dr. dcsa?r.opr'i~ção p.

mi_g5ve1, "· iuc:lusive, at.iva ou püssicameu:c, ;,cpa.nte a Justiça Fede
ral d~_ P~im~--ir·cr Inst_ilnc~a, ·pãru o -que lhr:! s:.io, ·tambêul,·-out.ctgadÓs o~
poderes "ad judilia". _x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.;;.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.

§. 3(1-- :la nu da-s comissõe-s-

de ilYalia·çi'lo l!cls ~:Pns.

dcsapropriar,cor.~

J

titu1da·s pelo ~FLeGJiDO • .farã pa1·te, obrig~tn•··i·olil"ntc, um

!:nlJCilheiro

indicado .pelo Chcf~. ci<> 109 Distl'ito Rodov·i:iric l'cd~ral. x.x.x.x.x.x.
§ 40- O pugnnltll~O_-das -M'fãénifaÇOc·s· ~f!::!t.i'-vadc

-

.
t'F::

cadil ::1ês~ devcriis_cr

comun'ic~du ã l)rocurat!Ol'ia do lOQ Distrito ~~''''''vi~ritl Fcder~l, com

a

~ntrega dos

ir.strurncntos de desúpropriação "dt' do_açiio regularmente
formalizadosi 1·egistrados~ inscritos e ~vertla~t:s nos. CartE~ios
de

Registro d~-In:Õvi2~S- x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.):.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x

F!_scr~uzr._ç_r~c: o~ t-r"abalho--s ar.ecutados c~;, c0rorrCncía éo ;)tcsentt!
Co_nveni.o sc>·no C\l;:>~p<Jr.hudos e tiscal_izlldC> IH'/:,· :c9 Distrito Rodovi_a_
J·io ~ed~•·al, inne>pe!1dcntcn:ente da fiscal ~zaçJu do prôprio
DELEGi\QO
ou· da supc;v~-s~o· que o ['ELEGAlJO ~ntcnda c~ cor.ti·:~··oté'.r corn tcrc.c·iro~ •

Dl\

CllnL OUI'igutÔl"io

·;,ar·t~ c i pação -n·at~~r·m;~~IJP.S

CL71USüLf, 0U!~i!;

------~

-;.o; - ·--

·"\/

{_,

--·

,-_--- ---;.-~
~~

--~

.

' \
1) º-O~_t~Lq.~: ~. ,:aJ~)r -o:l ~~-c~ente -tcnv~n-it; e· ~j~: ~ ,-siO.(:CJo.v:.:O,:'O (écz
111ilhOC:; Út!' ..:.ruz~,Jc!~·; ;,,t,c·p·al;actJtt.::: :iob;,;. Jt:~·iJ~·I·:.. .. !..tilid;.lc.!c du LIHt::lt. x
purt~

rlt·

dotação ú!'(;<u···<.·n:.~:·,:! DNEft/1901-

000. ~i cont~ d~,

!:t..:i!!·

foi emit~c.!u a

Vc:J·ba 4.1.1.0.0~.0(.1.00,:1.~32.000.
scgu-itllt: thJt1:

Orç~.o~mcntdt·iu/Lmpc-

nho: .110 n\' ooqt::9-l, dotada de 05!12/87, tii>itic';' pela Di releria
Obras no valor'Jc.C;$10.000,000,00 (dez r.1ilhocs de ,ruzados).

de

!los.
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excrc)cios scguin~.c:.s,

!Hl(]tranto

vi~ente o pl·csl::·;tc Cunvenio, a

c:crr·e!"':\ i> ~onta r..!c;s recursos ol·çun:t~r.tãJ··ic-s cor~:;i\n~adns-.pat·~ o:.; traL~illil<.l~ c;t;jctc do
prasente
na

SJ,

put·te de

r·e~pons<lb·li i_tlude

despe--

Co

DN[P,,

~onvênio, vint:olando~sc mediante a lavrutur·a do t.Drmo aditivo. x.x.x

CLAUSULA SEXTA
---··---····
l} DA ,ÇONCt.SSii.Cl__ D[ í{_~~:.JRSOS: /1. cuncess&·o c:u ,·e~·;.;:\se de rccur~os, pelo DN~r<

ao D!LlGAD~). em dQCC.)rrênciu c ~Hn·a c~ ~ ~11$ do prese!~tc

Co!!

vinio. se proc~ssar~ scourtdo plano de al>licaç~o tJruviamcrtlc ~provado
tendo por bose o c:·on~gr~ma de execução fhica, condicionando-~e as

entregas subse~u8nles üo regular emprego d~ parcrl~ antcriomente lcb_c r <1 da .

X , X • X • X • X • X • X • X • X • X; X , X , X • X , X • X • X • X • X • X • X • X , X • X • X , X , X • X • X ,

X~

2) P~ .. PRF,S_Igf-0_ JL .~O!ITA_~: O DELEGADO·, indc;>Pnrlcnte da pt•cs tilçao d!!
cont~s que, pot· 1 e i ou regulamento, dovn prr.s l<ll' aos õrgiios ou auto-

ridados competc~tes ~u Estado ;e/ou do Municipin), prestari
captas
ao DNER da aplicaçio dos recursos rccebi~os em razio do proscnte Cc~
Vê n i O •

X • X • X • X • X , X • Y. • X , X , Y. • X • X , X • X , X , X • X • X • X • X •

§ lQ - Para accr~;~at~ttarr:cnto e controle de f!ux(!

>: • X

• X • X • X • X • X • X ·X , X , X

recurslJS e
das
a~licaçücs, i11c'1i.JSivc :!va·J·iução dos r~:~:u:tadc;~i (1btido~. c DELEGADO a
presentará ao LHlEK, tr·imesttulmante, rela!~rios part:~aís, c,
finul
quando conclu~dc ou r~xt.·into c Convênio. ~s quu i!. st• farau acoJUpanhar·
de dt·monstra:.;:óc-s financeiras, sc!r. preju~!.(; ·(lt\ f·i.(.c:ii1·iza,.;5'o irH.!ispcn~;~ivc1 sol.lr~! u i!XC·~U•;;!t• l0ca1. x.x.x.x.x.x.x.r..:•.. x.x.x.x.x.x.x.;<..x..x.
t!tJi

..

§ 2Q -Na eventuali~ade de aenünciD do presente C~nv~nic, a DELEGADO
se obriga a prcsL~r Cl'!l!~ns ao DNEH dent~·o do ;~~··:J;··J Ca notifica;:~o prE_
vista r1a C.1á~s:.J1J :~l..:;:1u. x.x.x.x.x.x.x.r...x.x.x.:·.. x.x.>:.x.x.x.z.x.x.

ClliUSliLA SF.TJJ~A
- -- ·-----·
P.~'\ ~1[~J_]~·lClJ\:
o

t:u:~\.:·.:lr

~í..:.

f.s

p1·csw•1tt:

>L:.~~C!nt~)

_p.,;._:·a

d.

d·ii.l.~

l(

DNER c LiELtGtd)Q. __ l)~ldo·l';):;.

,.-~;..J:ver11o,
- ·
danc'o-·:•·
_.., , ....
v

J

!.<'I'·'····~· ..·<·

v ..lllSE:cutivo~ de i:\lltcce:J~:••t.ii:.

todo :J:c:nc!~:o,dH ...

,.o,·.:,
....

il"'••·
t::crtu~
...
...

L~n:;i"i1.uc.:w

,;aot.f.Vos

dCtlÜt:Ci.J.:

t;( 11 :d~~·ücs;
viJ.ve1

;:_:1r~-~~s.

O

J

~UiJC!l'vc.-_r,·itirtcia

pr·c:~l:ll!.L.:

Cu!tvén.·io;

deu.!:~
êl

ou id!.t;. "'--'l'-ul.

Cof!VCIIiC:IL'i:.:

:ci -q~·l:-:..;.;r~:lc

·ir.

~~\!llc'f,;~,:_l·\lt·iv~c . . ~o..X.X-,;.>,)1..
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.
de

!;;õJtl

publ-í~,;açiHJ,

e1:1 exLrato.

tat-mentc, .:ts pt:rtc~ st: Qbr'igar~l

data
no J·iãt·io c~·ic:c:·l ti~ liniiio. ~:ompi~me!!_
ê·

subn~ctê-lo Jo:-. :'t!~!HÚ;L"iv·c~.

õrgãos

_ou u.utoridades que-, por lei ou regu1u.mentc,t.lev;~:i; dt-!·1c coadu~cer e a•
.
prova-r ou ~omolorlal-. t::e til.iS a-Los, ilS pnrtc·!>_ c~ill'· sc-~·o 11iútuo conheci
mente, dentro de 20 (virrLe) dias a partir da dnto da assinatura
do
~rescntc Co11vinio. x.x.x.x.x.x.x.~.x.x~x.x.x_x._x.~.x.x.x.Ã,x.x.x.x.x

consecuçno
·dos saus ob~etiv_os. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.:<..x.r.-.Á . .x.x.x_.r..x..x.x.)t.x.

Cl.iíUSULA r;ONi\
_DO I-OR9_: As·pat-t~s c1l:~fL,!I, de·comum-acor·dÕ, cu:·1 rer.um.:iü a qua1quc~r oulro,

para

dit·imir· as que~ tOe!, dcccrrentes do prQ~ielal~ CunvCr:io quÊ· _riu o; encontru:a só luçifo vi<1

udr:li_nist.rai·ivi!,O i·or·o r·~dtiral- du Capital. tio ::s-:..dc.ic dv Rio t!(~- Jdneiro ..x.x.x.x.x.x.
E, pur assim cstart:11:. conveJ:cio'!TaUbs· c1S · Pa1·tes õsSifwul (:~te CÔnvêniQ,por ~eu:; rt!prcscnt~ntcs 1cgaü~ ,juntaut~nte

Com i!S :csto~1unhas Glh~ i~o nouH.:i1dils •. x.x_.-:<.x.x.x.x.x
lu, ELISA!!.Lf[ 8APTIST!.,c~n cxerdcio na Pr·ocuraór~a uó ur;U{,dJtilogr~fei o prcscn
te Conv€nio <.~ o·a!is·ino per UltiJ:JO. x.x.x.x.x.x.x.xJ.. X.x.>:.x.x.h.X..x.x._x.x.x.x.x.x

~-

Ri c de Jar.ei r o. 2:L J;~. ::a.

~ütliJ Wua" ____

_\ UIHETOR CERI\l: l'O D:·i!::ll
,\

) I

. / / ' ,.

_ __.,.:;.1-~.:;.:..-·-d.._l.

(.-

't~-~-.....

•

-----

TF.S Tn!~, ~-!I !.f!

:
~G.

1\DMlN!STRr;TIVq ..
/

--------r------------~-
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11
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\.t

..;

u :;:- .•,\,~.T:\~~-:_~..:~:~--~;- ::\'.'_-.r~:ll.Y!:~. ;n.
!•: .!J.::!::~::.::._2_l.: ___ ~;_~::i..:': '.. ;:>I IJ (I 1-: :; '! A lJ l!.~_ll!~~-'RtlLJ/\(!i-::: ;_

(.;it.;!:_l!!:"·

~:~'::,

lJU

::.\

FI)!~!:A

/,Uill:-:::.1: .x.x.

l'Hl::Ã:·!Ut'j.O

prC!;i::ltüdc

VA

1

''~:..::t:--:vi '

pc:r.
d;.>

:,(•!;

:1!.1L'l01."

ilu:.::~CJ

Jj

c.!r.1

Ccrnl, Eur;cul~t.·i :·o !~_:,.-.·n;~J o __ _t._l._~l:~l~:r_;) .5:/::J:!.!~--~~!..~
.at·t.ó1
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JH:l.EC:\;~;:·

li.,=-,,5., 7 _n:l.C-iU.-~d~

ci..,

•,HL

•·

llt\,·.J:,·~~s,c.._,tu
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P•"•l

rcpr:e:;.C;--nl..::a1u

n
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t {:: :rn
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u b .i r,

t.

co:~.tp i ;;i.!•(:l1 ::~1l'.:: ;;

in te t;,~:J. lu1e:n

pc lo

u;in podl.":~do
lJNI~R.

:-:

, :-:. :.:. • :-:: • ): • ;..: • :; • -~ • Y. • >: • :";.. X • :-: • Y•• ::-: , X •. X •

~·

D.n.:R/
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C:•.$

UHEl~.

., ._,

i.H'{'•)C\4

C"!i

uniL~iios ul cr:.;,:l!.;:;;tr

X,;". )0:. X.":.;, X, X, X •• X, X,>:, Y., X,>:. X, • :·:, ); , ;-.,

rcspo1ü:ublildnüc~ ..::iu

D:~:-:R,

c..:or~c.rl!n,

000. DOO, CU

!·r.•::po~l!.iõtbÍ

;,

t. i.'

~-~0.

a(pt~it::;

z.

llt!:iÜ•' dr:

\IL"i1ti1~nclv~;

h, • X.:< • .ii.. ;1. ._};,;o;.,

nc.r_ corrv1:l:.: ~-x~_Fc)ci.CJ,_

cruz..:tdos),

l<J!n,

~~tt:·

:Hil.!:~;~:;

d~

oo7:1~iG-· 1.l,

t~ml.tido

P.=.

t:Tu-,:-:t. 10 .~l3'7 ·. X.)~. X o A.~~ ..-:.;:.:'.;):. x---:---x o:<. X~ • x·.

Y. • .X.

t!l'!

Cz~:~OoOOO.~lll(/,(l~l

já C!lli)'-:nh,,-,1n pt~la Not.'l de 1~mpcn:1v

lu D j :·c Lt..'ri'a de

a~\l.'õ..l-~

I

J CJ

t tl

r>·::vcnt.:l

li:u.L\.c

:l

:r.

i.1

da do t n ç ~o c! a v i: r~ a 4 o l o 1 • O . U2 • OO . oo. J.. 5 1 1 o OO(l . O:J O , do ,..J r ç iJ :r.t::ll
UNEH. para

:-t,

ctAi.!st::.~·\
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) • Concedo a palavra-ao
nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) · Sr. Presidente, Senador Ronaldo Cunha Lima,
Sr§s e Srs. Senadores, recebi do Presidente da Abimaq e do Sindimaq ofício sobre
as mudanças na política de compras da Petrobrás, em que encaminha um
documento elaborado e divulgado por uma das empresas nacionais de engenharia,
contando a relação de projetas por ela conquistados, nos quais praticamente todos
os equipamentos e componentes estão sendo ou foram encomendados a empresas
do exterior.
Visitei a Abimaq e, na oportunidade, ouvi aquilo que está ocorrendo
em relação aos fabricantes brasileiros de equipamentos para a prospeção,
produção e refino de petróleo e para a indústria petroquímica.
Pareceu-me que a mudança na política de compras da Petrobrás
merece uma melhor discussão, uma vez que a indústria nacional, a indústria
brasileira de equipamentos vem se preocupando muito com as diretrizes que a
Petrobrás vem desenvolvendo.
No documento encaminhado pela Presidência da Abimaq temos o
histórico, que passo a relatar:
O grande esforço nacional, implementado a partir da
década de 60, no rumo da auto-suficiência na produção de petróleo
e da implantação de um completo complexo petroquímica, de um
lado, e a necessidade da manutenção de um equilíbrio cambial, de
outro, permitiu o surgimento de uma forte parceria entre a Petrobrás
e a indústria brasileira na produção local de equipamentos para
aquelas atividades.
Mesmo na vigência de regimes especiais que
permitiram, durante anos, que a empresa estatal de petróleo
importasse seus equipamentos sem o pagamento de direitos, ela
teve a ousadia de aceitar o desafio de induzir a indústria nacional a
produzir uma gama bastante ampla de equipamentos, tanto para
prospecção, produção, transporte e refino de petróleo quanto para
a indústria petroquímica.
Essa política não foi traçada pela Petrobrás apenas
em função da política de substituição de importações da época,
mas sim como estratégia de desenvolvimento de fornecedores
tecnicamente confiáveis para as suas atividades, dado o próprio
grau de responsabilidade nelas envolvido.
O desenvolvimento de fornecedores de equipamentos
resultou na organização de um cadastro, precedido de um rigoroso
processo de qualificação, tanto da empresa, do seu processo
produtivo, como do produto alvo.
No que diz respeito ao procedimento nas compras de bens e serviços,
diz o documento que:
Como empresa de economia mista, a Petrobrás
sempre realizou suas compras de bens e serviços mediante
licitação, segundo o que está regulamentado em lei, sem qualquer
reserva de mercado para fornecedores nacionais ou estrangeiros,
mas condicionada à prévia qualificação através do seu cadastro.
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:. ~1rtir c:s Emenda Constitucional n• 9, de 9 de
nowemoro :? ·nE . .:~e •iex:bii,zou a contratação, pela União, de
empresss r-are: ., .·ea1iz.::ão de atividades ligadas à prospecção,
produçã:J. refina e ecmercializacão de petróleo e seus derivados, a
Petrobr;is vem muaar;co seus procedimentos de compra, sobretudo
de bens de capitel. sob a alegação de que ela, para ser
intemacionalmeme c omoeiitiva. precisa realizar seus investimentos
de forma àqil e racional. Essa dita racionalidade está levando a
empresr;. a c:Jmcrar cens de capital em forma de pacotes, tipo
"projete ;~.Jrn key '. ·;::m as seguintes conseqüências:
3.S :!citações são, em geral, vencidas por grandes
empresas de enaennaria:

emccra os "pacotes" tenham suas especificações
~r.egarr: ">té o mvei dos respectivos componentes;
os ~omoonentes.
independentemente da sua
imponância ~o c~njumo ao "pacote", acabam sendo comprados
pelas empr-:=sas Je 9ngenharia com base tão-somente nos
respectivos orecos.
Quai é o :m;:oz.=1o ~os fabricantes ::>rasileiros de equipamentos de tal
técnicas. não

diretriz?
Segundo a Abimaq e o Sindimaq:
A indústria brasileira de equipamentos não quer e nunca teve reserva
de mercado para os fornecimentos dirigidos à Petrobrás, mas entende que as
empresas cadastradas não podem ser alijadas dos fornecimentos, depois dos
esforços e dos investimentos realizados durante os vários anos de parceria. A
absoluta maioria dos fomeceaores ae máquinas, equipamentos, acessórios e
componentes estabelecidos no País possui hoje produtos aprovados pelá própria
Petrobrâs e com projetas e processos homologados por ela e por certificações das
Normas Técnicas da série ISO 9000.
Todavia, a maior pane dos fabricantes brasileiros de equipamentos
vem perdendo os seus fornecimentos em virtude de as empresas de engenharia,
conhecidas corno "empresas pacoteiras", estarem levando em conta apenas o fator
preço nas suas aquisiÇões de equipamentos, componentes e partes dos projetas
encomendados pela Petrobrás.
É claro que as empresas fornecedoras dos "pacotes•, não havendo
especificações por parte da Petrobrás no que se refere aos componentes, tenderão
a adquiri-los de supridores que cotarem os menores preços corno forma normal e
natural para aumentarem as suas margens de lucro. Não seriam essas empresas
que deveriam ponderar, por exemplo, o peso dos fatores do chamado "custo Brasil"
incidente sobre os fabricantes brasileiros, nem a confiabilidade em relação aos
mesmos fabricantes quando homologados e cadastrados pelo Serviço de Materiais
ou pelo Serviço de Engenharia da Petrobrás, respectivamente o Sermat e o Segen.
Como fica a responsabilidade dos fornecedores de equipamentos?
E: inquestionável a responsabilidade inerente aos fornecedores dG
componentes em relação à garantia de desempenho do "pacote", sejam plataformas
de perfuração ou de produção, ou unidades de refino de petróleo. Uma pequena
válvula de segurança, de valor unitário de algumas dezenas de dólares, pode
comprometer todo. um equipamento de milhões de dólares, podendo causar
incalculáveis prejuízos de ordem material e até danos pessoais.

·--------
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Há indícios de que alguns projetes de alta responsabilidade, como
plataformas de perfuração e de produção de petróleo offshore, executados nesses
últimos dois anos, deixaram de incorporar componentes como válvulas, bombas,
compressores, redutores etc, produzidos por tradicionais fabricantes brasileiros,
homologados pela Petrobrás e detentores de certificações de qualidade
internacionais, tendo sido substituídos por equipamentos fabricados principalmente
na China, sem os requisitos e exigências aprovadas e homologadas pela Petrobrás.
Qual o efeito disso em termos de ociosidade na indústria nacional? A
mudança havida na politica de compras da Petrobrás provocou uma larga
ociosidade na indústria nacional de equipamentos voltados ao setor petrolífero e
petroquímica. Os fornecimentos primários destinados a plantas e projetes novos
praticamente desapareceram, restando os decorrentes da reposição dos
componentes para instalações construídas há mais de dois anos.
Os fabricantes têm desenvolvido intenso trabalho de prospecção de
novos mercados, com parcos resultados, diante dos fatores de ordem sistêmica,
que oneram o produto nacional (câmbio valorizado, elevadas taxas de juros, carga
tributária etc). O mais promissor mercado, o argentino, encontra-se rigidamente
reservado aos fabricantes locais, por força da politica de compras das suas
principais empresas de engenharia, configurando uma situação exatamente oposta
da existente no Brasil.
É importante se perceber isso. Nosso parceiro no Mercosul está
tendo, com respeito à política de compras das suas principais empresas de
engenharia, diretriz diferente daquela que, agora, tem sido promovida pela
Petrobrás na avaliação da Abimaq e do Sindimaq.
Com respeito à revisão da atual política de compras, longe de pregar
o retrógrado protecionismo ou reservas de mercado, os fabricantes pleiteiam que a
Petrobrás, como empresa de economia mista, fundada e desenvolvida com
recursos financeiros da sociedade brasileira e que atua ainda com absoluta
hegemonia no mercado nacional, incorpore algumas condições nas licitações de
execução de projetas ou "pacotes" de novas plantas ou unidades de produção:
1. especificar que os equipamentos a serem incorporados nesses
projetas sejam adquiridos, obrigatoriamente, de fornecedores, nacionais ou
estrangeiros, devidamente cadastrados no Sermat ou Sergen;
2. exigir, no cadastramento de fornecedores estrangeiros, as mesmas
condições de habilitação aplicadas aos fabricantes locais de equipamentos,
componentes, partes etc.
Há um caso concreto ilustrado pela Abimaq e Sindimaq: no
documento anexo, a relação de projetes vencidos por uma empresa de engenharia,
a Marítima, que poderão confirmar os fatos apontados neste relatório. E aqui está o
registro de compras efetuadas:

1) Petrobrás 47 (FSG- Floating Storage and OIT-Ioading), no valor
de US$128,400,00, de julho de 97 a abril de 99: aquisição e conversão de
embarcação "Eastem Strenght", um 267.577 dwt VLCC, incluindo sistema de
ancoragem tipo "turret" (para 1.150 metros de lâmina d'água) para operação no
campo de Roncador, com aproximadamente 1.800.000 hhl de capacidade de
armazenagem de óleo cru.

-- ----·-
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2) Amethyst 4, de US$295 milhões, de outubro de 97 a julho de 2005,
correspondente à construção de uma plataforma de perfuração de poços de
petróleo offshore em lâmina d'água de até 1.000 metros.
3} Amethyst 5, US$315 milhões, de outubro de 97 a agosto de 2007,
para a construção de platafonna de perfuração sarni-submersível de
posicionamento dinâmico, com contrato de afretamento e operação por oito anos
para perfuração, completação e workover de poços de petróleo offshore, em
lâmina d'água até 1.200 metros.
E há, ainda, outros contratos, que anexam ao documento para registro
completo, mas se trata evidentemente de documento indicativo do procedimento.
Assim, Sr. Presidente, diante desse documento da Abimaq e do
Sindirnaq, para que possamos ter o melhor esclarecimento possível por parte da
Petrobrás e do Ministério das Minas e Energia, estou encaminhando um
requerimento, nos termos dos arts. 49, X, e 50 da Constituição Federal, combinados
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, para que sejam
solicitadas ao Ministro das Minas e Energia as seguintes informações:
1 - A imprensa, a Abimaq e o Sindimaq noticiaram que, sob a
alegaÇão de melhorar a sua "competitividade internacional, a Petrobrás vem
fazendo suas compras na fonna de pacotes, tipo "projetas tum key". Essa
afirmação é correta? As especificações técnicas para aquisição de bens de capital,
inclusive para esses pacotes, detalham, também, os componentes? Em caso
negativo, qual a justificativa para a não-exigência de requisitos técnicos mínimos
para as partes e componentes dos chamados "projetes tum key"?
2 - Até há poucos anos, a Petrobrás exigia das empresas
fornecedoras que os equipamentos, componentes e demais partes das plantas que
seriam por ela adquiridas dispusessem de certificação pela IS09000. Tal exigência
continua a vigorar para as plantas novas? Em caso negativo, justificar.
3 - Com o argumento de garantir a segurança e confiabilidade dos
equipamentos adquiridos, a Petrobrás exigia, até pouco tempo atrás, que seus
fornecedores tivessem seus produtos homologados e cadastrados pelo seu Serviço
de Engenharia (Sergen) e pelo Serviço de Materiais (Sennat). Essa exigência
continua em vigor? Em caso negativo, qual a justificativa?
Assim, estamos aqui dando a oportunidade para o Ministro das Minas
e Energia encaminhar ao Senado Federal a justificativa para essas diretrizes, que,
na avaliação da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e o Sindicato de
Indústria de Máquinas, estariam preocupando sobremodo. Eis o motivo da
importância desse requerimento de informações.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR EDUARDO
SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:

.•..........•...•••••••................. ,...•....•...........
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EDUARDO SUPLICY

-fà\n ABMAO-

\U.\V-51NDIMAO

"'7_)

_} 1 _.

rrl!•idência -:

&Ou Puulu, <5- u~ ;:iyutol<l u• 19118.
!:IRE/1.15lml8

i:xcelentissimo _S_enhOr
Senador EDUARnO MATARA770 SUPLICY
São Paula;- SP

Assunto:- Mudanêa~ na POlitica de-compras da Petrobra& -

"

Prezado Senador S~plicy,
_
Dando sequêr:toa ao àssuntõ que tivemos a-opõrtunidade de tratar cem
Vossa Exccténcia por ocasião "da visita com-que nos tlonrou, há poucas semanas,
tomamos a liberdade de- encaminhar o do~mento anexo que descreve o que está
ocorren.Po eni relação aos fabricantes brasiletros de equipamentos -para prospecção.
produção e refino de petróleô e-para a indústna patroquímica. -·
Estamos anexando. também, a trtulo de exemplo, um documento
IJV' uou.O ,:j~~ ol.o\';j:..'66A6 l'lllei~BIS da 8PI§ePiharia, eePit&Piel& !!
relação de pro{etos por ela conquistados. -nos quais, praticamente todos os
equipamentos e componentes estão S8fldO ou foram encomendados a empresas dÕ
extenor-

.,I.J.,,.,,.aJ'.;,"' J;vul!.f..Jv

_
Na- certeza ae poaermos contar ·com a atençao com que vossa
ÜleelêPieia sempre rica diÕbnguo. •Joio mo- nqo do oncojo para ro_nov::tr :11: oxpranOai
do nosso melhor apreço.·
- -

Coraiatmente.

------------·--·--·----------------
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Mudanças na l'lnlltic:a de c:cmpras da Petrobra&
1. Petrobras e a Indústria Brasileira de Equipamentos

O grande esforço nacional implcmontodo o p:utir d3 déc:ada d~ 60, no rumo da
auto~suficiênCla na produção de petróleo- e. da implanta~o de um completo
complexo petroquímico. de um lado, e- a· neeessidade da manutenção de_ um
equlllbrlo cambial, dtt uuuu, ~""''"iliu u :ôut'yitllo&nto-d& uma: forte pereerie entre a
Petrobras- e a indústria brasileira, na produção local de equipamentos para
aquelas atividades.
Mesmo na vigência de regtmes especiais_ que ·permitiram, durante anos, que a
empresa estatal de petróleo importasse -~eus equipamentos sem o pagamento de
direitos, ela teve a ousadia de ace1tar o desafio- de induzir a indústria nacional a
prodUZir -uma sema !!estante amplo âo oquipomantoa; tnnto p:zr:a prolipecçAo.
f.Jowuo,Au. lo .."~l'""lc c odi11u <k .,.,t.viO..:., ~,.,,lo ~ara a indústria patre~uimietl.
Essa politica não foi traçada pela PetrÇlbras apenas em função da politica de
sub_stituição de importações da época, 111as - sim, como estratégia -ele
desenvolvimento de fornecedores teenicamente confiáveis para as suas
atividades. dada o próprio grau de resporiSabilidàde nelas envolvido.
O desenvolvimel'lto de fornecedores. de equipamentos resultou na organização
de um cadastro precedido de um rigoroso procasao de qualificação, tanto da
empresa. do seu processo produtivo, como do produto alvo_
2. Procedimento nas compras de bilns a serviços.
Como ompro!la do economia micta. a Potrobroc compro realizou Euss compras
dtt L.,.,,." ""'vl•;u~ ,,.,..jictll!o:-li,_,jl..,.~... .,....,.,.-;,,-~,,"1.1'"" .,..,fnlmlm'~,·lh.'l '""-IIIi_ MM
qualquer reserva de mei'cado pa~ fornecedores nacionais ou estrangeiros. mas
condicionada à prévia qualificaçao através da seu cadastro.

_A partir da Emenda ConstitUCIOnal n°. 9, de -9 da novembro de 1995. que
flexibilizoÜ a contretaçêo, pelo União, de empresas para a realização da
atividades ligadas é prospecçao, produçêo. refino e comercíalizaçao de petróleo
e seus_ derivados. a Petrobras ~em mudando seus procedimentos de compra.
sobretudo de bens de c:epital, sob ·a alegação de que sla, para ser
il'.tur.~.:.naln,ente .::.mpet•t•ve, preeisa realimr seus.il'lvelltilftonteo ao forma ógil
e raaonal. Essa dita nicionalidade esta levando a'empresa a comprar bens de
cap1tal em forma de pacotes. tipo "projetes tum k&y", com as seguintes
consequências:
• As licrtaçOés sao. em geral. vencidas por grandes empresas de engenharia:
• Embora os "pacotes" tenham suas especificações técnicas. não dlegam até o
nivel dos respectivas componentes;
• Os componentes, independentemente da sua importância no conjunto do
"!'eeote''. aubam senda comprado:~, pciOll- omproc:Jc do engennana. com
l!ese tãe !Jelllentc noa roapootivoo proQOC.
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ev!.li:::<:n~'õ'1tc:::.

A industria brasileira de equ1oamemos -,á:; c:;e" .:-.r.~c ;;unca teve reserva de
~ara os· forl'leelrr.Mies .J\~1~1!!:'!!
: '!!?~~;::!s. "~!!!!! emcmm ~:~uo ao
emcre:~iil:i cadastradas nao codem ~7r ~111<' m~ ::;:;; ~çm~çlm~nt~, depois dos
·esforços e dos Investimentos reailz.aaos .~o ~ ;cc:r"r '""' ninu:s <mu:o J,. p..u..••• i...
A absoluta. maioria dos fornecedores mnnt:;t:i:1:as. :::;u:pamemos. acessórios e
componentes. estabelecidos no Pais. ;;::saem ~::;a orc::utos aprovados pela
própria Petrobras e com projetas a procasscs í;cmo;ogados por ela a por
certifÍcaçõe& das Normas Técnicas da -l!!lria · ~ ') SC:C·J.
.

inereado

Todavia, .a. mo1or parto· doe f~bric::r.m~ :·~:l~!:a:ru:> ;:;a equipamanto& vem
perdendo. seus· fomecimaritos am -_,irtl;:::s '-'~ :s arr.presas de engenharia,
corinecidas como "empresas pacc:&.mi.-'. 3s":rarn :avsr.do em conta apemt5 u
fator preço nas suas aq!JisiçOes ne Acu:c:;'T!e:-rt::z. i-..omponantes e partes dos
prOjetas encomendados pela Petrobr::s
É claro ·que as empresas fomecec:::r;;~ :::::s- .··pacotes", não havendo
especificações por parte da Petrobm:J .r.: :>Js :a refere aos componentes.
tenaerao a aoqulrHos oe supridoras· <;:JB ::::o::rer.1 os memJr"'" pruçu,., wriKJ
forma normal nab.Jral para aumentarem. ES ~\.laS _margens de lucro. Não seriam
essas empresas· que deveriam ponasrar. ;::::r ?X<lrnplo, o peso dos fatores do
chamado· "custo Brasil" Incidente sobre -:;3 fabricantes brasileiros. nem a
confiabilidade em ret:~ç5o aos mesmos :abncantas quando homologados e
cadastrados pelo Sermat (Serviço de Màten;;1s \ JU pelo Segen (Serviço de
Cngenharia) da Petrobras.

e

o&. A rusponsabilidade dos
fomoccdorus de componentes •
.
~-

t: inquettionavel 11 responsabilidade ínerent"' ?.OS fo!T1f'!r..RiinrA~ r1A mmpnnAntR!I
em relação à garantia de desempenho do ·•pacote". setam plataformas de
perfuração ou de produção, ou de-unidades de retino de petróleo. Uma pequena
válvula d8 segurança. de valor unitário ae algumas dezenas de dólares, pode
Wtn..,auult:rlt:n

;, ...:~1..-ul-.v..i•

lWu u111 t:J\.4UiJJattlclliu Jo .u;ii\ln:r~ ~C J~i6a'66, ~6r.de
J.lt..;u_ÍLI.I~ d• 1111 laiu;, r\'hitllirr'ÍAilir .-lÃ r111.1Val f\11'11\nlli,

.:au.sar

Hó !lónoo 1ndíoíoo do quo 01,9um: ~rojetm: de 31!3 reapom;abllidade, como
.plataformas de perfuração e de produção de CJetróleo off shore, executados
naetec últimos do1s ::mos. deixar:>m de inc:orpor:r componentes como válvulas,

bombas. compressores. redutores. etc. pradiJZ!ccs ?CJr tmdicionais fabricantes
t,, aoil.,;, v:. . I •vo uvluy..Ju.:. f"'la P.,l, .;.l.:n'.!.o ~ ;J!lõl't~fl!! .:1& ~ltifiee~es de
quaüdadi' intamacionais, tendo ~IdO '5tril'5titllirlm; fi1V AfllllfiAmAnfn'l fAhri171cl0!1
cnnCJIIiillmente. ·na China. ~em O:i re<;~\ll:ill\1~ <J W~i«;~~n~'" ·l)provadas a
homologadas peta Petrooras.
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!l. Ociosidade na indü&uia nacional.

A ,J.,..,,_, tlá t"t"uJt:fcu·u:.a l"•"'lih1A M ru"\litil"-'1 .1~ ,·.nml'lf'/1!\ dll Plltmbl'e:s I'I'QVQCClU uma
larga acosidade na •ndústna naconal de eQUipamentos voltados ao setor
petrolífero e petroquimico. Os fornecimentos primários destinados a plantas e

. prcje!Qs novoS. p~atieàmenie desaJ:)areceram, -restando os decorrentes da
reposição der wm!!.U!'""'l'"" ]Jil•"ll ;,',stalaç6es ecMsti'Uides há moi!! do doi& ::mo&.
Os _fabricantes têm desenvolvido intenso traDalho de prospecção de · novos
mercaaos. com parcos resunados,- diant"e du:; f<tluuo" J,. ut J..," ,.;,.[ó,•,•,;u. ~u~
oneram -õ produto nacional. (câmbio valorizado, elevadas taxas de juros, carga
·tnOutãrlã. etc). o·mals proml:;:;ur nltft=úu, u ciy,.,-,(;,·,.:., ~~~contra-se rigidamente
reservadÕ aõs fabricantes locais. por forçã da política de compras das suas
-..,.;..._;!'..;•- ;,u,:0•'6~ ~6 6!'1~a"Piàri11,: eenf1gurondo UnlO OitUOQ{IO ox:rt2mant8
~sta ~existente rio &rasil. .
·

u. · K6il646 (18 4'W~II potl'!!ea-dã eampras.
-

Longe -de· pregar o retrógrado. prctecionisma ou reservas de mercado, os
fabricantes pleiteiam que a Petrcbras. coma empresa de economia mista.
fundaQa e d_esenvqlvida co~ recurso~ financeiros da .soçiedade brasileira e que
atua, ;linda com absaluta hegemonia, no mercado nacional, incorpore as
seguintes condi~es, naa iicitaçOes de_ execução "de projetas ôu "P.acotés" de
nQVas plantas ou unidades de produção:

' F:;pflr.ifirar que o:a cqÜi~mcntc~ · a ~e~m inwrwmdo~ n~lises
S8J&m_ âdquiridos, obrigatoriamente, de fornecedores,
e~rangeiros, devidãmente ~dastrados no Sermat ou Segen:

projetas
nacionais ·ou

• _Exigir. no cadastramento de fornecedores estrangeiros, as mesmas con_diçOés
de · habilitaçao -aplicadas aês fabncantes 1oca1s de equipamentos.
componentes, partes, etc._
.

_7. caso.conc;:reto.
No_ documento ane110; a relação de proJefos vencrdos por uma empresa de ·
- engenharia (Marítimà), que poderao confirmar os fatos apontados neste relatório.
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SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) - A
Mesa aguarda o requerimento de V. Ex" (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 496, DE 1998

Senhor Presidente,
Requeiro no termos dos artigos 49, inciso X, e
50 da Consmuição Federal combinados com o artigo
216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam
solicitadas, ao Ministério das Minas e Energia, as seguintes informações:
1. A imprensa noticiou que, sob a alegação de
melhorar sua "competitividade internacional, a Petrobrás vem fazendo suas compras na forma de pacotes, tipo "projetes tum key". Essa afirmação é correta? As especificações técnicas para aquisição de
bens de capital, inclusive para esses pacotes detalham. também, os componentes? Em caso negativo
qual a jus@ca!iva para a não exigência de requisitos
técnicos minimos para as partes e componentes dos
chamados "projetes tum key"?
2. Até poucos anos atrás a Petrobrás exigia
das empresas fornecedoras que os equipamentos,
•componentes e demais partes das plantas que seriam por ela adquiridas dispusessem de certnicação
pela ISO 9000. Tal exigência continua a vigorar para
as plantas novas? Em caso negativo jus!Hicar.
3. Com a argumento de garantir a segurança e
confiabilidade dos equipamentos adquiridos a Petrobrás exigia, até pouco tempo atrás, que seus fornecedores tivessem seus produtos homologados e cadastrados pelo seu Serviço de Engenharia (Sergen)
e pelo Serviço de Materiais (Sermat).
Essa exigência continua em vigor? Em caso
negativo qual a justnicativa?

Justificação
Equipamentos, partes e componentes utilizados na prospeção, produção e refino de petróleo e
na indústria petroquímica exigem atto grau de confiabilidade, pois um pequeno defeito pode causar danos irreparáveis com relação a perda de vidas e ao meio
ambiente. Visando atender tais exigências empresas
brasileiras fabricantes de máquinas e equipamentos
para a indústria do petróleo desprendeu. nos últimos,
grandes esforços, humanos e financeiros, no desenvolvimento de novas tecnologias, atingindo padrões internacionais, conquistando, inclusive, o ISO 9000.
Até 1995, a Petrobras exigia para suas aquisições de máquinas e equipamentos elevados padrõ-

---------

-----~-----

es tecnológicos. Atualmente, uma série de acidentes
parecem demonstrar que a empresa vem colocando
de lado tais exigências frente a desculpa de melhorar sua "competitividade internacional". Grandes
plantas têm sido adquiridas, ao que tudo indica, sem
que rigorosas normas de segurança estejam sendo
seguidas. Tendo em vista, ao que tudo indica, a Petrobrás não exige das empresas internacionais os
mesmos padrões de qualidade e segurança requeridos dos fornecedores brasileiros, tal procedimento
está sucateanao a indústria nacional de Bens de Capital para o setor petrolífero.
Considerando ser este setor de grande importância estratégica e econõmica para o desenvolvimento brasileiro, as informações aqui solicitadas objetivam fornecer maiores detalhes para que possamos embasar nossos estudos e apresentar soluções
para os desafios que nosso país atravessa.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1'998. Senador Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento lntemo, o requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão.
OS' Srs. Senadores João Rocha, Odacir Soares
e Francelina Pereira enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - Sr: Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a opção pelo sistema
préprio de Previdência Social, a partir de 1990 _ com
a vigência da Lei n• 8.112, que instituiu o Regime
Jurídico Único no âmbito da administração pública _
acabou colocando centenas de municípios brasileiros numa encruzilhada. Fazendo a opção para reduzir encargos sociais e fugir da pesado ônus com o
recolhimento de contribuições previdenciárias·do sistema federal, esses municípios transformaram a esperança de solução em um pesadelo a mais na gestão da máquina pública.
Dos mais de 5,4 mil municípios, cerca de 20
por cento já implantaram o Fiegime Jurídico Único,
adotando com isso sistema próprios de previdência,
através de fundos municipais. Criados, porém, sem
qualquer base atuarial, esses fundos municipais caminham para a total inviabilidade, apesar de já contarem com servidores inativos e sua folha de pagamento. Os municípios que enveredaram por esse caminho, na expectativa de estar reduzindo gastos,
hoje enfrentam dois dilemas: como garantir a viabili-

dade a longo prazo de fundos deficitários e mal gerenciados ou como retomar o vinculo com o lnstttuto
Nacional do Seguro Social (INSS).
A situação é tão grave que o então Ministro da
Previdência, Reinhold Sthefanes: chegou a definir
esses fundos previdenciários como "uma irresponsabilidade criminosa" cometida por ex-prefettos mais
preocupados com a liquidez imediata de suas administrações e muito menos com o futuro de inativos e
pensionistas vinculados aos municípios. E o caminho de votta torna-se ainda mais penoso e praticamente inviável se levarmos e conta o nível de endividamento das prefetturas para com a Previdência Social e a elevação desse passivo a partir da opção
desses municípios pelo Regime Jurídico Único.
Trago esta questão à consideração desta Casa
por entender que, no momento e que entra na reta final a discussão sobre o projeto de Reforma da Previdência, o Legislativo deve colaborar na busca de
solução do problema que angustia centenas de prefeitos em todo o Pais e antes que a situação se torne irreversível.
O próprio Ministério da Previdência acredita
que os municípios não terão escolha senão retomar
ao sistema federal de Previdência. Isso porque a
maioria dos fundos municipais, ao serem constituidos, tomaram por base cálculos atuariais equivocados levando a administração municipal a definir aliquotas de contribuição, próprias e dos servidores, insuficientes para dar sustentabilidade ao sistema previdenciário alternativo e, assim, arcar com os benefícios futuros dos inativos e pensionistas.
E o problema não se limita aos equívocos dos
cálculos atuariais. Estudos do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comprovam
que a taxa de população idosa no Pais, e relação às
demais faixas etárias, vem crescendo signfficativamente. Passou de 3,1 por cento em 1970, para 4,8
por cento em 1990, e sendo estimada em 7,7 por
cento no ano 2020. Esses números representam um
risco até mesmo para o regime previdenciário federal e, por isso mesmo, se constitui um dos motivos
principais para a batalha que trava no Congresso
Nacional visando a reforma do aluai sistema.
Com o crescente aumento do número de aposentadorias, estima-se que nos próximos anos munes
estados e municípios terão despesas com inativos praticamente iguais à dos servidores em atividade, agravando o nível de endividamento em relação à recetta liquida e pondo em risco a própria liquidez dos tesouros
estaduais e municipais para honrar os compromissos
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com os servidores na inatividade ou seus pensionista, sem falar nos demais compromissos.
Estudo realizado pelo Governo paranaense revela que no Estado, enquanto as receitas liquidas
cresceram uma média de 31 por cento em cinco
anos (de 1991 a 1996), as despesas com o pagamento de inativos subiram BB por cento no mesmo
período. Em Minas, estudo semelhante constatou
aumento de 48,7 por cento no mesmo período e os
inativos já consomem cerca de 37 por cento da folha
de pessoal. E projeções oficiais indicam que esses
gastos devem chegar a 50 por cento até o ano 2000,
inviabilizando todo e qualquer esforço no sentido de
se manter o aluai regime próprio de Previdência.

É evidente que um dos objetivos do Regime
Jurídico Único era exatamente desvincular os servidores do Regime Geral da Previdência Social. Ao
conferir autonomia aos estados e municípios para
adotarem o Regime Jurídico, a Constituição de 1988
adotou uma posição acertada e coerente. O problema está na Lei Orgãnica dos Municípios que, ao serem aprovadas, criaram uma série de vantagens e
benefícios para os servidores, incompatíveis com a
realidade do tesouro municipal.
E a solução definitiva do problema não está no
simples retomo ao sistema previdenciário federal. O
Governo, com o apoio do Congresso, deve retomar,
na próxima Legislatura, o projeto de reforma da Previdência, aprofundando as discussões sobre a Previdência complementar que, a nosso ver, é o único caminho capaz de garantir a liquidez necessária ao regime previdenciário, particularmente em relação à
complementação do pagamento de benefícios a
aposentados e pensionistas situados num nível superior de vencimentos que não deve ficar sob responsabilidade do poder público.
Entendemos que a previdência oficial deve-se
preocupar com benefícios nos limites pagos aluaimente aos trabalhadores da iniciativa privada, ficando o limite adicional por conta da Previdência complementar, cujo teto de beneficio ficaria a critério de
cada trabalhador. Além de assegurar mais liquidez e
estabilidade ao sistema público - com o fim dos privilégios das aposentadorias milionárias - a Previdência complementar tem uma vantagem a mais:
serile como alavanca para financiar o desenvolvimento do País, tendo em vista os expressivos volumes de recursos que passaria a gerir a partir da disseminação de inúmeros fundos de pensão que seriam constituídos a partir de então, a exemplo do
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que já ocorre com estatais como Caixa Económica
Federal, Banco do Brasil e Petrobrás.
Essas fundações de Previdência complementar, mantidos pelas empresas e pelos servidores, ostentam hoje invejáveis patrimónios líquidos, financiando empreendimentos comerciais e industriais em
todo o País, além de participarem dos leilões de privatização de empresas públicas. Esse, portanto, seria o caminho natural para a superação dos problemas de caixa da Previdência oficial, para a consolidação do sistema previdenciário e para a retomada
do crescimento económico.
. Além de não prever a repercussão dos fundos
previdenciários para as finanças do município a médio e longo prazo, as prefe~uras ignoraram que os
cofres municipais deveriam assumir, a partir da opção pelo regime próprio, o pagamento dos inativos e
pensionistas que antes era financiado pelo INSS.
Isso fez as despesas com pessoal disparar, tirando o
sono de centenas de prefe~os que, com a aprovação do instituto da reeleição, se viram compelidos a
pensar na gestão eficiente dos negócios públicos por
períodos mais alongados.
Portanto, o que no início parecia uma alternativa pos~iva para as prefeituras e uma solução vantajosa para os servidores, pelo menos em relação à
aposentadoria essa opção pode se transformar em
pesadelo. Não mais contando com a segurança e a
proteção do Tesouro Nacional, esses servidores estão hoje à mercê do quadro de liquidez das prefe~u
ras. Urge, por conseguinte, uma tomada de posição
desta Casa na busca de uma solução que melhor
atenda aos interesses dos municípios e dos trabalhadores.
....
·-~

Muito obrigado.
O SR. OOACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de acordo com as
conclusões da I Conferência lntergovemamental sobre Educação Ambiental, realizada em Tbilisi em
1977, "A educação ambiental é um processo universal e continuo que faz parte integrante da educação
geral, e tem por finalidade levar a todas as pessoas,
de todas as idade, os meios para compreender os
fenOme!Jos ambientais, além de facilitar o acesso a
conhecimentos ecológicos e técnicos mais específicos a· certas categorias ocupacionais, que têm direta
intervenção sobre a formação da consciência social
ou·sobre a manutenção da qualidade do meio ambiente".

No Estado de Rondônia, desde 1992, está em
execução o Plano Agropecuário e Aorestal de Ron-
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dônia - PLANAFLORO. O plano materializa o compromisso do Estado com o meio ambiente, compromisso determinado pelo Decreto Estadual n• 3.782,
de 14 de junho de 1988, que fixa: • ... uma política de
ordenamento ambiental para a ocupação das terras
rurais do Estado de Rondônia, segundo o Zoneamento Sócioeconõmico-Ecológico'.
O Decreto foi reforçado pela Lei Complementar
n• 52, de 20 de dezembro de 1991, aprovada pela
Assembléia Legislativa Estadual. Segundo o que estipula essa Lei Complementar, o Zoneamento fica
definido como: "...instrumento básico de planejamento e orientação de políticas e diretrizes governamentais necessárias ao desenvolvimento harrnônico e integrado do Estado'.
O Planafloro, Senhor Presidente, tem o compromisso de contribuir para o estabelecimento do
sistema estadual de unidades de conservação e de
promover um esquema abrangente de educação
ambiental visando à conservação dos recursos naturais e da biodiversidade de Rondônia.
No tocante à educação ambiental, definiram-se
ações em nível formal e não-formal como estratégias
para provocar impactos signHicativos na população
do Estado, abrangendo desde professores e estudantes até os produtores rurais.
A gestão ambiental será feita em nível municipal. Entende-se por gestão ambiental um processo
cujo objetivo é alcançar aproveitamento ótimo daquilo que oferece o ambiente existente em um determinado espaço territorial, em uma dada área ou região,
e minimizar, ao mesmo tempo, os impactos ambientais negativos associados às ações de desenvolvimento no ãmMo territorial.
·
O certo é, Senhor Presidente, que para as
questões relacionadas com o desenvolvimento sustentado acontecerem e se tomarem propostas efetivas e viáveis, não basta a edição de um decreto, ou
a aprovação de uma lei complementar. É indispensável que a sociedade como um todo tenha consciência da importância do meio ambiente.
Os órgãos responsáveis pela execução das
propostas de educação ambiental são a Secretaria
de Estado de Desenvolyimento Ambiental - SEDAM
e a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. A
essas duas Secretarias cabe efetivar atividades de
educação ambiental, nos níveis não- formal e formal, dentro de uma ótica de parceria, isto é, de forma cooperativa e articulada.
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As atividades educacionais foram definidas
como ações no entorno das nove unidades de conservação de uso indireto. Entre as unidades de conservação foram priorizados os Parques Estaduais de
Guajará-Mirim, Corumbiara e Serra dos Reis, a Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos, a Reserva
Biológica Rio Ouro Preto e os Parques Naturais Municipais de Porto Velho e Pimenta Bueno.

Art. 22 Integram a Comissão lnterinstitucional
de Educação Ambiental de Rondônia - CIEARO os
representantes dos seguintes órgãos estaduais:

Foram executados e divulgados diagnósticos
sócio-ambientais sobre as unidades de conservação
e foram consolidadas as avaliações participativas
das áreas do entorno ou da vizinhança dessas unidades,por meio da Sedam.

IV - Secretaria de Estado da Agricuttura e Reforma Agrária- SEAGRI;

A Seduc promoveu a capacitação de 450 professores, 50 supervisores e 100 alunos do curso de
magistério. Efetivou treinamento para as associações de pequenos produtores rurais dessas nove unidade de conservação, produziu materiais e divulgou
a realização de seis feiras ecoambientais.
Sr. Presiqente, Sr's e Srs. Senadores, essas
atividades educacionais têm o objetivo claro de passar conhecimentos, realizar treinamentos e cursos,
mas principalmente envolver, compromissar os pequenos produtores rurais do entorno ou da vizinhança das unidades de conservação com a proposta de
participação ativa na vida futura das unidades.
Em junho de 1998, Senhor Presidente, o Governador Valdir Raupp instituiu, via Decreto N2 8349,
de 12 de junho de 1988, a Comissão lnterinstitucional de Educação Ambiental de Rondônia - CIEARO.
A criação dessa Comissão lnterinstitucional alicerçou-se no art.219, item VIII, da Constituição Estadual. O artigo estabelece que: "É dever do Poder
Público, através de organismos próprios e colaboração da comunidade, (...) promover a educação ambiental em toda a rede estadual, a começar pela préescola e ensino fundamental, alcançando todos os
níveis, de forma interdisciplinar, e proporcionar à comunidade a informação das questões ambientais,
orientadas por um entendimento lógico das relações
entre a natureza e a sociedade".
Diante da relevância do ato governamental,
faço a transcrição dos termos do Decreto n• 8.349:
•Art.1 2 Fica criada, no âmtlito do Sistema Estadual do Meio Ambiente e do Sistema Estadual de
Educação, a Comissão lnterinstitucional de Educação Ambiental de Rondônia - CIEARO, com a finalidade de articular as instituições públicas e comunitárias na definição e execução da Política Estadual de
Educação Ambiental.

I - Secretaria de Estado da Educação - SEDUC;
11 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM;
III- Secretaria de Estado da Saúde- SESAU;

V - Secretária de Estado da Indústria, Comércio, Minas e Energia- SEICME;
VI - Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN;
VIl - Polícia Militar do Estado de Rondônia Companhia de Polícia Militar Florestal;
VIII - Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/RO.
Parágrafo único. Os representantes da Comissão serão indicados pelos seus titulares e nomeados
mediante Portaria do Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental.
Art. 32 O Coordenador da presente Comissão
poderá convidar, para compor a Ciearo, instituições
federais e municipais públicas e organizações comunitárias que atuem na área da educação ambiental.
Parágrafo único - O Regimento Interno definirá
o funcionamento da Comissão.
Art. 42 A Ciearo terá as seguintes competências:
I - assessorar, estudar e propor às instâncias
superiores do Governo a Política Estadual de Educação Ambiental;
11 - formular diretrizes básicas que permitam a
articulação e o fortalecimento das ações comuns das
instituições-membro, no que concerne à educação
ambiental;
III - apoiar técnicamente a execução de atividades relacionadas à educação ambiental, no âmbito do Sistema Estadual do Meio Ambiente e do Sistema Estadual de Educação.
Art. 52 Caberá ao representante da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
a coordenação da Comissão lnterinstitucional de
Educação Ambiental de Rondônia - CIEARO, ficando incumbido de articular os membros da Comissão,
para a elaboração do Regimento Interno, no prazo
de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da oublicação deste Decreto.
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Art. 62 Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em centrário.•
A iniciativa tomada pelo Excelentíssimo Senhor
Governador Valdir Raupp amplia muito as políticas e
propostas que antes vinham sendo executadas pela
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
- SEDAM e Secretaria de Estado da Educação SEDU C, no bojo do Planafloro. A administração das
unidades de conservação, execução da 21 Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico e
outras medidas se atêm à especificidade da ordenação do uso das áreas rurais do Estado de Rondônia.
Com a criação da Comissão lnterinstitucional
de Educação Ambiental - CIEARO, a abrangência
da política da educação ambiental fica ampliada e
deverá destinar mais atenção, talento gerencial, recursos humanos e financeiros às questões relacionadas com a degradação ambiental o crescimento
desordenado das cidades (grandes, médias e pequenas), que extrapola atualmente o universo dos
especialistas para tomar-se um tema freqüente nos
meios de comunicação e difundir-se por todas as camadas da sociedade.
A qualidade da água consumida, a coleta de
lixo, a absoluta indispensabilidade da construção de
rede de esgotos, são algumas ações mais diretamente responsáveis pela prevenção de endemias e
melhoria da qualidade de vida dos habitantes de
Rondônia.
Sugiro que a Comissão lnterinstitucional de
Educação Ambiental de Rondônia - CIEARO se valha de consuttorias externas, como, por exemplo, a
Universidade Livre do Meio Ambiente - UNILIVRE,
de Curitiba, Paraná, que desde a sua criação, em
1992, vem sendo um instrumento quaiHicado e sempre disponível para a dHusão do conhecimento ambiental.
Segundo a professora Ellen Nunes, da Pontifícia Universidade Católica-PUC, do Rio Grande do
Sul, por ocasião da primeira Teleconferência sobre
Meio Ambiente, realizada em 14 de junho de 1998,
em Belo Horizonte: ' ...Não dá para vir com essa história de salvar baleias, salvar mico-leão. Claro que
isso é importante para a biodiversidade. Mas a grande questão é a formação da cidadania. A grande
questão é a formação política do indivíduo. Educação Ambiental é uma educação política".
Concluo chamando a atenção para a importância dessa polftica para o desenvolvimento de Rondõ-
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nia que deve ser a conseqüência. Não quero política
ambiental para tolher o produtor rural, mas para
apoiá-lo e estimulá-lo. Tal política não pode ser adotada para prejudicar, não pode ser restritiva. Ao Governo Federal, compete prover o homem do campo
em tudo: terras, crédito, tecnologia e assistência técnica.
Muito obrigado.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL - MG) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tive o prazer
de, recentemente, visitar a cidade de Regeneração
no Estado do Piauí, onde conservo o íntimo do ser,
sólidas amizades cimentadas pelo tempo, antigas
te muras que se solidificam com o passar dos anos.
Lá, em homenagem que foi prestada pela Câmara Municipal, ao ex-prefeito Francisco de Paula
Teixeira Nunes, em seu centenário de nascimento,
pude reencontrar algumas dessas afeições, e com
elas reviver os momentos da mais pura emoção,
idos e vívidos.
No rápido cantata com a terra natal, disse algumas palavras sobre a grandeza humana e territorial
deste nosso imenso país, a complexidade dos seus
problemas, suas grandezas e seus desafios e a
grande ventura que é ter nascido no Piauí e lutar
com todas as forças para participar do esforço tentativo de transformação do Brasil na grande nação do
próximo milênio.
Aproveito a oportunidade Sr. Presidente, para
juntar a este meu pronunciamento o discurso que fiz
perante os vereadores da Câmara Municipal de Regeneração, no Estado do Piauí:
Meus caros Presidente da Câmara,
Vereador José Flávio Carvalho, Vereador
Eduardo Carvalho, Vereador Nestor Moreira.
Meu amigo Celso Barros. Minha prezada Nileide Soares, lembrança de seu pai Antônio
Soares, abraço a Luzia, sua mãe. Meu amigo Moacir Campos. Cito apenas os oradores
que me antecederam nesta tribuna.
Meus amigos, começo por pedir desculpas a minha terra e a minha gente pelos
anos de ausência, porém, reguardando o
apreço e a fidelidade a tudo que aprendi na
infância no meu estado natal o que me permitiu sonhar, descobrir e trilhar os caminhos
da vida no meú Estado de Minas Gerais.
Senhores, este País é sem dúvida um
desafio e, por isso mesmo, em todos esses
anos, o tempo me tem sido extremamente
escasso para prender-me somente às recor-
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dações e às lembranças do passado. Estou
sempre efl)lolvido com as angústias, as inconformidades, os projetos de vida, o exercício da democracia, os desafios do futuro.
Hoje porém não posso deixar de cantar a
minha terra natal, saudá-la, envolvê-la nos
meus sentimentos, abraçá-la com emoção,
carinho e gratidão. Meus amigos, tenho um
grande encantamento, uma paixão imensa
pelo Brasil. Não há nada mais fascinante
neste mundo de Deus do que nascer, viver e
lutar neste país. Não há nada mais agradável e, ao mesmo tempo, desafiante, não pelas comodidades da vida, mas exatamente
pelas intempéries que esta nação imprime
na mente, no coração e no destino de cada
cidadão.
Ao contrário, não nos encanta tanto
nascer e viver nos países attamente desenvolvidos - França, Inglaterra, Alemanha, ou
em Roma, ·onde estive há pouco mais de um
mês, com os meus familiares, para assistir
na Praça de São Pedro, no Vaticano, ao
lado do Papa João Paulo 11, a posse dos novos Cardeais do Brasil, representando o Senado da República. Gilberto Amado dizi•
que é triste nascer na Suíça, a mais bela civilização do mundo. Nesses países, como
em tantos outros, os horizontes da vida são
de certa forma fixos. Lá os meninos nascem
e os seus pais sabem o que lhes vai acontecer. Já imaginam o destino de cada um no
mundo ao seu redor.
Onde, nesses países, os desafios da
vida? Onde, o imprevisível? Não, o melhor
mesmo é viver, é pelejar, é lutar no Brasil,
pelo Brasil, pela construção desta nossa
grande nação de mais de 160 milhões de
seres humanos, hoje a oitava economia do
mundo, mas, ao mesmo tempo, desafiadoramente, a quadragésima oitava nação da terra em indicadores sociais negativos. Difícil,
perversa, é a nossa distribuição da renda e
da riqueza. A nossa pobreza absoluta ainda
atinge a cerca de vinte milhões de brasileiros. O desafio maior é encontrar e abrir os
portões da igualdade. O Brasil ainda é um
país injusto.
Por tudo isso, posso afirmar que no
Brasil os horizontes da vida não são fixos.
Quanto mais a gente anda, quanto mais a
gente corre, para alcançar o horizonte, mais
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o horizonte se distancia das 'nossas mãos,
dos nossos olhos. Nunca se alcança o horizonte. Gerações se sucedem. Os desafios
se alternam. E aí é que está, exatamente aí,
o fascínio de nascer, seguir rumos e contribuir para a alavancagem do processo de desenvolvimento económico e social do Brasil.
Severino, Severino Nunes, meu amigo,
em sua residência, ali perto desta Casa, os
olhos postos na criança,- você Armandino,
meu amigo, - buscando divisar o melhor
destino para você, Amandino, que estudou,
venceu, hoje aqui entre nós, recebendo os
aplausos de sua terra pela dimensão intelectual de seu nome. Os filhos de Gonçalo Nunes, vencedores como o pai, em meio a tantas incertezas. Você, meu caro Paulo Nunes
e seus irmãos, o Mestre Velho, - ele sempre
me distinguiu com muito carinho, - buscando nos horizontes os ttinerários existenciais
de cada um de vocês. incertos, mas, afinal,
definidores do sucesso de todos os irmãos.
E este seu amigo, que a todos fala desta tribuna, ao fazer-se mineiro, não perdeu a graça que Deus lhe concedeu de ter nascido no
Piauí, no pequeno sítio de Maria e Venâncio, logo depois do riacho, no marimbondo,
na tórrida, mas abençoada terra de Angical.
Direi, amigos, que a vida politica tem
os seus encantos. Porém, desvia, e muno, o
destino das pessoas. Quando saí de Angical, buscava os estudos do diretto, os caminhos da advocacia, e me apraziam igualmente as letturas, o romance, a critica ltterária, a literatura, a imprensa, a mídia, o vasto
mundo das comunicações. Amandino Nunes, ao meu lado, ou eu ao seu lado, tanta
coisa eu escrevi para o jornal que edttávamos em Teresina, e depois tudo joguei fora,
para esquecer. Chegando a Minas Gerais,
em plena ditadura Vargas, o exercício da
política era quase nenhum, e os jovens se
dedicavam mais ao debate literário, além
dos estudos jurídicos. Muttos, porém foram
à luta, dentro e fora da Faculdade, para acabar com o despotismo e fazer renascer em
Minas a Política da plena devolução constitucional que a nação exigia de seus filhos. E
lá estava o jovem piauiense, igualmente mineiro, a presedir sucessivamente o Centro
Acadêmico Afonso Pena, de estudos jurídicos; o Diretório Acadêmico, de lutas demo-
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cráticas; e a representar, nos três anos seguintes da faculdade, os seus colegas nos
congressos nacionais dos estudantes na
praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, e em
Salvador, na Bahia. Sempre eletto pelo voto
direto e secreto dos seus colegas e lutando
J'leie J'lieAe elEereície Ela aemesraGia no pais.
Venho da geração mais torrencial da UNE,
das lutas contra as dttaduras.
Meus senhores, vocação, não sei, talvez destino, a forma mais fácil de explicar e
convencer. Ainda na Faculdade, a política
partidária, instigante, desafiadora. As nossas
· caravanas de estudantes lutando eleição de
Mi~on Campos ao governo de Minas. E logo
mais, instantes e anos seguidos, vereador à
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Secretário no Governo Magalhães Pinto; o fugaz
exercício da advocacia e do magistério; deputado federal por quatro sucessivos mandatos; presidente nacional da Aliança Renovadora Nacional; a grata e grave missão de
governar minas e os mineiros; de presedir a
Acestta- empresa estatal de siderurgia; de
presidir o Banco do Brasil; fundador e lidador da Frente liberal e do partido da Frente
Liberal, que presido em Minas Gerais; e
agora, desde 1994, em Minas o mais votado
Senador da República.
Gente minha, inclusive esta nossa família Nunes- hoje envolvida pelo parentesco com a minha gente de Angical -. não, não
tenho do que me queixar. Já se disse que
quem rouba o sonho, rouba a vida. Minas,
desde o dia em que lá cheguei, umpulsiona
e realiza os meus sonhos. Aos mineiros -ah,
não vou deixar de falar -, do mais pobre ao
mais rico, de seus feitos históricos, de todas
as suas vastas regiões, quase 900 cidades,
quase uma centena de metrópoles, mando
desta tribuna no coração do nordeste, minha
palavra de gratidão e respeito por tudo que
vocês mineiros fazem pela minha história de
vida.
Senhores, abomino o abuso do poder
econômico e a corrupção. Mi~on Campos dizia que 'governar é sobretudo resistir". Resistir à utilização indevida dos bens públicos,
ao brutal fascínio do roubo e do furto públicos, no exercício do poder. Em todos os
mandatos, no executivo e no legislativo, tenho presente a advertência de Rui Baribosa:
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"... em política não se calcam impunemente
as leis da moralidade". Vocação, destino,
não sei. Acredito mais na força do acaso,
desde o fato de ser, lá em casa, aqui bem
perto, de ser o ú~imo irmão, o filho caçula,
até este instante que me move nos olhos de
todos que me ouvem em silêncio neste plenário da Câmara dos Vereadores da cidade
de Regeneração.
No instante em que o Paulo Nunes me
telefonou para participar desta solenidade,
revi na lembrança distante a figura singular
do Mestre Velho. Mais tarde li que ele nasceu fé em Oeiras, Salinas. Talvez Florinda e
Diolindo, seus pais, a criança nos braços,
não imaginassem que ele viria a ser ourives,
Prefeito, deputado estadual, líder político e
comunitário, hoje homenageado por esta cclenda Câmara Municipal e pelas lideranças
da região e do Estado, além da eloqüência
da participação da Academia Piauiense de
Letras, centro da inteligência e da cuttura da
nossa terra natal.
Meus amigos, 'não ponha o chapéu
onde a mão não alcança', dizia meu pai ao
filho que deixava a porta de sua casa a caminho de Minas. Na casa de palha onde
nasci, os pingos de água fina caindo sobre o
menino caçula, deitado na rede pequenina.
Quando a palha envelhecia, a goteira caindo
no menino dormindo, meu pai dizendo, por
toda a sua vida, este refrão, que nunca mais
saiu da minha memória, sobretudo nos momentos intransttáveis da vida: •... e dorme
com uma goteira dessa! Mais tarde, a casa
de telha, _ que conforto, minha gente, _ depois a mim atribuída por herança como sede
do terreno meu: seis hectares e 100 centiares. Este, o meu único pedaço de terra neste país, nesses imensos latHúndios do Brasil.
Senhores, nos estados geograficamente pequenos, os caminhos da vida são mais difíceis, ínvios. Não sei se aqui tivesse permanecido, o destino teria sido dfferente. Lá nas
planiceis, nos cerrados, nos vales e nas
montanhas mineiras, nas cidades e nos
campos nós, _ 17 milhões de mineiros, _ falamos sempre 'que o mundo é grande, mas
Minas é muito mais. Talvez por ar, por lá, o
destino fosse mais generoso para o menino
mais moço de Maria e Venâncio, meus queridos pais, para a criança irmã dos meus oito
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de do convite para viver e me envolver nas
lembranças e nos edificantes exemplos de
vida de seu pai, Mestre Velho, que me trouxe, ele sim, a esta tribuna do povo da antiga
Vila que conheci bem e da cidade renovada
que estimo e respeito, a nossa acolhedora
Regeneração.
Amigos meus, ser vereador é sem dúvida um bom começo. Em Minas, como no
Piauí, em todo o Brasil. Senhores: aí vem, já está se aproximando, -o novo milénio.
Entendê-lo e nele viver e lutar com dignidade, será sem dúvida o novo e fascinante desafio da História. A minha cidade de Angical,
um permanente e claro olhar de amor.
Com estas palavras, agradeço comovido a esta egrégia Câmara, aos seus dignos
vereadores e dedicados funcionários a honra que me concedem de falar de coração
aberto, a palavra soHa, ao povo irmão da terra piauiense. Muito obrigado. Até a vona.

irmãos, que se uniram na simplicidade, na
pobreza e nos sonhos, para fazer do filho e
do irmão caçula o Senador de todos os mineiros. Do Senador que hoje se desprende
da distância da terra dos libertadores do
Brasil dos Inconfidentes de Ouro Preto, para
falar do ano da tribuna da Câmara Municipal
da minha antiga Vila, desta bela, ainda moça
e real cidade de Regeneração, no coração
do nordeste do Brasil.
Senhores, não posso deixar de registrar que as minhas rápidas presenças nesta
cidade se deveu ao caminho que me levava,
· por mais de um ano, a bela cidade de Amarante, na busca do diploma da escola primária, onde conheci pela primeira vez o maior e
mais bravio rio do mundo, o rio Pamaíba, as
águas revoHas que me assustavam; os primeiros carnavais; os primeiros filmes de cinema; os braços abertos de dona Germana
e Ouincas .Castro; de seu Lega e Mariquinha, e seus queridos filhos; do professor
Costa e Silva, afinal, o primeiro diploma de
minha vida, que me levou ao ginásio no Liceu Piauiense, em Teresina. Esta lembrança
é também para não esquecer nunca mais.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

Meus amigos, quem mais influiu na minha vida?, perguntam-me sempre. E eu respondo, onde quer que eu me encontre: primeiro, meu pai, que deixou na família a marca e o carma dos .venâncios. Segundo, o
meu estado de Minas Gerais, as suas instituições, a sua história, o seu povo, leito de
muita inteligência e coragem. Também influi
a minha tamma: a Latilinha e os nossos filhos Luiz Márcio, Maria Eugénia e Paulo
França, mineiros como os pais, mas sem
perderem jamais o vínculo com a terra calorosa e amiga do Piauí. Toda instituição,
meus amigos, é, como já se disse, a sombra
alongada de um homem. Pois bem, somos
lá em casa, na terra mineira, a sombra alongada de meu pai, assim como a sombra da
terra da liberdade e dos nossos sonhos, as
Minas, - Minas não é uma só, são muitas, que todos os brasileiros admiram e respeitam, na múltipla unidade de seu perfil e de
seu ·impressionante sentimento. Que ninguém viola impunemente.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 46
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
13-8-98
Quinta-Feira

1Oh -Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
12h15- Entlaixador Luiz Felipe l.afr4:>reia, Ministro
de Estado das Relações Exteriores

16h- Sr. Edward Amadeo, Ministro de Estado
do Trabalho

16h30 - Senhor Oscar ScfÍmidt

17h- Senhor Carlos Augusto Salles, Presidente

É assim, cantando a terra natal, sem

da Xerox do Brasil

me desprender dos desafios da vida, que
agradeço ao Paulo Nunes pela generosida-

- - - -----------------------·

17h30- Deputado Salvador Zimbaldi

...

-----------·
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Ata da 89ª Sessão não deliberativa,
em 14 de agosto de 1998
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jefferson Péres e Nabor Júnior
(Inicia-se a sessão às g horas}

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício. Senador Nabar Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO
DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

N2 509/98, de 7 do corrente, encaminhando cópia da Decisão n' 495/98, daquela Corte, bem como
o Relatório de Auditoria realizada na Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais, em resposta ao Requerimento n2 825, de 1997, do Senador José
Eduardo Outra.

A Decisão e o seu Relatório foram encaminhados, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

AVISOS
OE MINISTROS DE ESTADO

N' 293/98, de 11 do corrente, do Ministro de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, encaminha.<do as informações referentes ao Requerimento
n• 433, de 1998, do Senador Romero Jucá.
N' 377/98, de 6 do corrente, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n• 432, de 1998, do Senador Epuardo Suplicy.
·N• 649/98, de 11 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento n2 390, de 1998, do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
EXTRAORDINÁRIO DE
POÚTICA FUNDIÁRIA

N' 64/98, de 10 de junho do corrente, esclarecendo que as informações referentes ao Requerimento n• 249, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy, encontram-se à disposição em meio magnético.
Os esclarecimentos foram encaminha-

dos, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
H" 40, DE 1998
(N' 51 B/95, na Casa de origem)
Dispõe sobre a autorização para Uti·
lização do instituto da consignação nas
operações de compra e venda de veículos automotores usados realizadas por
pessoas jurídicas cujo objeto social principal é a compra e venda de veículos e
dispõe sobre os direitos do consumidor
nestas operações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As pessoas jurídicas que tenham como
objeto social principal declarado em seus atas constitutivos a compra e venda de veículos automotores
poderão equiparar, para efe~os tributários, como
operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados adquiridos para revenda, bem
como dos recebidos como parte de. preço da venda
de veículos novos ou usados.

Parágrafo único. Os veículos usados referidos
neste artigo serão objeto de Nota Fiscal de Entrada
e, quando da venda, da Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às
operações de consignação, em nível federal, estadual e municipal.
Art. 22 As sociedades comerciais autorizadas a
operar a compra e venda de veículos usados me-
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diante os sistema de consignação ficam solidariamente responsáveis com os consignantes ou proprietários anteriores, quanto à propriedade e encargos anteriores à venda e compra que promoverem.
Art. 3 2 Os consignantes podem delegar à sociedade comercial consignatária referida no art. 12 ,
no contrato de consignação que vierem a celebrar,
poderes para que, em seu nome, sejam praticados
os ates necessários à transferência da propriedade
perante o Registro Nacional de Veículos Automotores - RENA VAN, e perante o órgão de trânsito competente.
Parágrafo único. A inclusão da cláusula autorizativa a que se refere o presente artigo no contrato
de consignação dispensa a consignatária da prestação de contas perante o consignante.
Art. 4° Aos adquirentes dos veículos usados
objeto da forma de consignação a que se retere esta
Lei ficam assegurados todos os direitos expressos
na Lei n• 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que se apliquem às negociações da espécie.
Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO OE LEI ORIGINAL
N' 518, DE 1995
Dispõe sobre a incidência da contribuição para financiamento da Seguridade
Social - COFINS, da Contribuição Social
sobre o Lucro Uquido - CSLL, e da contribuição para o Programa de Integração
Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS-PASEP,
nas operações de cotn.era e venda de veículos automotores usados, realizados
por pessoas jurídicas cujo objeto social
principal é a compra e venda de veículos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A base de cálculo da contribuição social
para financiamento da Seguridade Social - COFINS,
instituída pela Lei Complementar n• 70, de 30 de dezembro de 1991; da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL, criada pela Lei n• 7.689, de 15
de dezembro de 1988; e da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS; instituído pela Lei
Complementar n• 7, de 7 de setembro e 1970, e
para o Programa de Formação do Património do
Servidor Público, instituído pela Lei Complementar
n• 8, de 3 de dezembro de 1970, é de cinco por cento sobre o total mensal das vendas de veículos automóveis usados.

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,
Justificação
A atividade comercial de compra e venda de
veículos automotoras apresenta características que
a distingue de outros ramos do comércio em geral. É
do conhecimento de todos que na quase totalidade
dos casos de venda de um veiculo novo, a empresa
recebe, como parte do pagamento, um veículo usado, Na revenda do veículo recebido a empresa não
visa lucro. Ao contrário. Às vezes, para poder concluir a venda de um veiculo novo, vê-se obrigada a
receber um usado por preço superior ao de mercado. A praxe é não haver margem de lucro na comercialização de veículos usados recebidos como parte
de pagamento nas vendas de veículos novos. Quando há, é mínima. Somente o necessário para atender as despesas de seu faturamento.
Ocorre que, embora sem auferir lucro, a empresa vê-se obrigada a pagar uma série de tributos
na venda desses veículos, inviabilizando completamente a atividade. Além das taxas, da contribuição
sobre a folha de salários, dos impostos incidentes
sobre os imóveis e veículos de propriedade da empresa e dos custos de alvarás para o exercício da
atividade, são devidos os impostos de renda (IRPJ)
e sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS); e as contribuições para financiamento da
Seguridade Social (COFINS), sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e para o Programa de Integração Social e de
Formação do Património Público (PISIPASEP).
Para fugir de todos esses impostos, taxas e
contribuições, incidentes na venda de um produto do
qual não resuHa nenhum lucro, muitas empresas do
setor transferem o veiculo diretamente para o novo
adquirente. com isso, nenhum tributo é recolhido aos
cofres públicos.
Atenta a essas distorções, lei de iniciativa do
Poder Executivo admite que as empresas recolham
imposto de renda sobre um lucro presumido de 3,5%
sobre seu faturamento. Na mesma linha, os Estados, através de convénio, arbitraram em 5% o valor
agregado na revenda de veículos usados, testa ainda, entretanto equacionar a incidência das contribuições COFINS, CSLL e PISIPASEP sobre as vendas
do setor.
'
Nesse sentido, o presente projeto de lei.
Foomdo a base de cálculo dessas contribuições
em 5% sobre o faturamento, idêntica à do ICMS. o
projeto restabelece o equilíbrio entre os diversos tri-
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butos incidentes na atividade, contribuindo signijicativamente para o aumento da arrecadação, na medida em que desestimula a prática vigente de não
transferir para a propriedade da empresa os veículos
usados recebidos.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Económicos.)

PARECERES
PARECER N• 502, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o PLC n• 82, de 1996, (n• 968/91,
na Casa de origem), de autoria do Deputado Murilo Pinheiro, que "dispõe sobre a
unificação de preços de asfalto nos Municípios da Amazônia Legal e dá outras
providências".
Relator: Senador Carlos Bezerra
I - Relatório
Após aprovação pela Câmara dos Deputados,
foi encaminhado para apreciação pela Comissão de
assuntos Económicos do Senado Federal, o Projeto
de Lei da Câmara n• 82/96 (n• 968/91 na Câmara
dos Deputados), de autoria do Deputado Murilo Pinheiro, que dispõe sobre a unijormização de preços
de asfalto nos Municípios da Amazônia Legal e dá
outras providências.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia, com quatro
votos contrários; na Comissão de Viação e T ransporte, com três votos contrários; e na Comissão de
Constituição e Justiça foi considerado constitucional,
jurídico, e com boa técnica legislativa.
O projeto determina a ànijorrnização do preço
de comercialização de todos os tipos de asfalto nas
sedes dos Municípios da Amazônia Legal. Fica autorizada a inclusão do custo de transporte de asfalto
desde o produtor, ou do distribuidor-processado, até
a sede do Município, no Frete de Uniformização de
Preços de produtos derivados de petróleo.
O autor do projeto justifica sua iniciativa dizendo que, como só existem unidades de produção de
asfalto em Manaus e Fortaleza, a parcela relativa ao
frete na composição dos custos onera substancialmente o preço de comercialização do produto nos
Municípios da Amazônia Legal. Aprovado o projeto,
haveria um significativo reforço nas dotações dessas
mesmas Prefeituras e um real incremento na melhoria
das condições viárias dos Municípios dessa região.
Quanto ao ônus provocado por tal unificação, o
autor o imagina de pequena monta. Como se trata
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. de um pequeno volume do produto, se comparado
com a produção nacional, deverá haver um aumento
pouco significativo no preço do asfalto em todo o
País.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
O Projeto foi inicialmente apresentado em
1991, época em que vigorava a unificação de preços
dos derivados de petróleo. Diz a justificação que
"sob a alegação de razões econômicas, o País vem
praticando política de preços uniformes para os combustíveis, uniformizando os custos de transporte
através do Frete de Uniformização de Preços (FUP),
conforme estabelece a Resolução 16/84 do extinto
Conselho Nacional do Petróleo .. ."
Essa uniformização não vigora mais e a tentativa de uniformizar o preço do asfalto distoa um pouco
das políticas que estão sendo adotadas atualmente.
No entanto, diante do impacto reduzido que deverá
ter sobre os preços no País, e diante dos benefícios
a serem auferidos pelos municípios da Amazônia Legal, cremos que o projeto é oportuno e conveniente.
Em decorrência do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n• 82/96.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1998. Pedro Piva, Presidente - Carlos Bezerra, RelatorNey Suassuna - José Saad - Gilberto Miranda Esperidião Amin - José Eduardo Outra (Abstenção) - Casildo Maldaner - Vilson Kleinübing - Pedro Simon - Osmar Dias - Zanete Cardinal - Bello Parga - Levy Dias - Leonel Paiva - Jonas Pinheiro.
PARECER N• 503, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 103, de 1996 (n• 1.667196, na
Casa de origem), de autoria do Deputado
Arnaldo Faria de Sá, que "altera o art. 58
da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre os Registres Públicos e dá outras providências".
Relator: Senador Epitácio Cafeteira
1- Relatório
O Projeto de Lei .sub examine, de autoria do
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, pretende alterar o art. 58 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de
1973 - Registro Públicos - visando à possibilidade
de incorporar, de maneira legal, ao seu registro civil,
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o prenome pelo qual o indivíduo é conhecido na comunidade e sociedade.
A matéria foi submetida à apreciação da douta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
da Câmara dos Deputados, onde recebeu parecer
favorável quanto à constitucionalidade, à juridicidade, à técnica legislativa e ao mérito.
Nos exatos termos do artigo 134 do Regimento
Comum, cabe agora ao Senado Federal, como Casa
Revisora, através desta Comissão, apreciar o Projeto enfocado.
11- Voto do Relator
O presente projeto não merece qualquer reparo ·quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade. Relativamente ao mérito, entendemos ser oportuna e conveniente a alteração da lei
ora proposta.
Com efeito, é por demais sabido, especialmente por aqueles que tornaram conhecidos no meio social através de seus apelidos, o quão inconveniente
é ser obrigado .a usar seu prenome, quando este é
objeto de chacotas, ou derrota pela total ausência de
identificação com o seu usuário. A previsão legal da
imutabilidade do prenome não pode ultrapassar a individualidade da pessoa no meio social, sob pena de
..a lei não atender à mutação dos costumes e negar a
prestação jurisdicional.
A rigidez da norma tem sofrido ao longo dos
anos a influência de decisões judiciais no sentido de
torná-la mais modema, na exala evolução dos costumes dos jurisdicionados. Portanto, nada mais adequado que venha a sofrer alterações, permanecendo
a regra geral da imutabilidade, mas respeitando-se a
exceção expressa da possibilidade de substituição
do prenome por apelidos públicos notórios. Trata-se
de fazer justiça àqueles que, a exemplo dos que se
entregam à política, às artes e aos esportes, apenas
pretendam ser conhecidos pura e simplesmente por
seus apelidos, sem que isso cause qualquer malefício à sociedade, ou prejuízo a terceiros.
É bem verdade que não estava vetada ao Judiciário a análise de qualquer pedido de substituição
de prenome, sendo esta, prática corriqueira nos
meios forenses. Entretanto, com a modificação pretendida, amplia-se o alcance da norma legal fazendo
regra o que outrora era exceção. Trata-se de uma
medida saneadora e como tal merece toda acolhida.
Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto, redigido com boa técnica legislativa e em termos regimentais. No mérito, pela
sua aprovação, conclamando os ilustres Pares à sua
aprovação, tendo em vista que ampliará o alcance
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da lei, integrando o jurisdicionado e normalizando o
costume.
Sala da Comissão, 27 de maio de 1998. - Bernardo Cabral, Presidente- Epitácio Cafeteira, Relator - Djalma Bessa - José E. Outra - José Roberto Arruda - Romeu Tuma - Lúcio Alcântara Jefferson Péres - Beni Veras - Esperidião Amin
- Eleio Alvares - Edison Lobão- Leonel Paiva.
ADENDO AO PARECER N2 503, DE 1998
Relator: Senador Epitácio Cafeteira
Trata-se de proposição originária da Câmara
dos Deputados, já aprovada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, e que pretende alterar o art. 58 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de
1973, a Lei de registras Públicos, para ampliar a
possibilidade do cidadão incorporar, de maneira legal, ao seu registro civil, o prenome pelo qual é conhecido na comunidade e na sociedade.
Antes, esta proposição já havia sido aprovada
pela calenda Câmara dos Deputados, onde recebeu
parecer, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela sua constitucionalidade e juridicidade e,
quanto ao mérito, favorável.
Ocorre que o parecer aprovado pela CCJ, nos
termos exatos em que a matéria mereceu aprovação

da Câmara dos Deputados, não atentou para as disposições da nova Lei Complementar nº 95, de 1998,
que "dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação dos atas
normativos que menciona".
Em face de tal situação, o Presidente do Senado Federal, eminente Senador Antonio Carlos Magalhães, oficiou a este Relator, em 17 de junho último,
no sentido de que fossem procedidas as alterações
pertinentes no texto do parecer pois este 'precisa
ser adequado às disposições da Lei Complementar
n• 95, em especial ao disposto no art. 9º (cláusula
revocatória indicando as disposições revogadas)'.
Reitere-se, como já dito e reafirmado, da mesma forma que o fizera a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, que
esta proposição não merece reparos quanto à sua
constitucionalidade e juridicidade. O seu mérito, da
mesma forma, é inegável, por tornar mais fácil ao cidadão a resolução de um problema sensível cujo tratamento, na forma da lei em vigor, afigura-se algo rígido e complexo.
Há, entretanto, que proceder algumas mudanças no texto do projeto, de forma a adequá-lo às disposições da Lei Complementar nº 95, de 1998.
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Somos, portanto, favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1996, nos termos abaixo, com atterações em relação ao texto original que se resumem às mudanças formais necessárias à adequação pretendida.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 103/96
Altera o art. 58 da Lei n" 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe sobre
registres públicos, para possibilitar a
substituição do prenome por apelidos públicos notórios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 58 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 58. O prenome será defin~ivo, adtodavia, a sua substituição por
apelidos públicos notórios.' (NR)
"Parágrafo único. Não se adm~e a
adoção de apelidos proibidos em Lei.' (NR)
m~indo-se,

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senador Epitácio Cafeteira, Relator.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA,
NOS TERMOS DO ART. 250,
PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO

OF. N• 596/98-SF
Brasilia, 17 de junho de 1998
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR N• 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a aHeração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 8° A vigência da lei será indicada de forma
expressa e de modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.
PARECER N• 504, DE 1998
Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n• 19, de 1997,
tendo como 1• signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que "dispõe sobre a destinação de recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, para a implementação, funcionamento e gestão do Sistema Único
de Saúde, e dá outras providências".
Relator: Senador Esperidião Amin

Senhor Senador,
Dirijo-me a V. Ex' para comunicar-lhe que o
Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1996, relatado
por V. Ex' na Comissão de Const~uição, Justiça e
Cidadania, cujo parecer foi aprovado por aquele órgão no dia 27 de maio último, precisa ser adequado
às disposições da Lei Complementar n• 95, de 1998,
em especial ao disposto no art. 92 , (cláusula revogatória indicando as disposições revogadas).
Em razão do exposto, remeto a V. Ex' a matéria, a fim de que o parecer aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania seja adequado
às novas regras de redação legislativa, contidas na
Lei Complementar n• 95, de 1998.
Aprove~o o ensejo para renovar a V. Ex' os
meus protestos de consideração e apreço. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.

I - Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, em conformidade com o que estabelece o art. 356 do Regimento Interno do Senado Federal, a proposta de
emenda à Constituição em epígrafe com a finalidade
de garantir recursos ao Sistema Único de Saúde.
A proposição em análise pretende atterar:
a) a redação da letra e do inciso Vil do art. 34,
acrescentada pela Emenda Constitucional nº 14, de

1996, que garante a aplicação de um mínimo de recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando-a também para a implementação, funcionamento e gestão do Sistema
Único de Saúde;
b) a redação do inciso III do art. 35 para compatibilizá-lo com a atteração mencionada no ~em anterior, estendendo as hipóteses de intervenção dos
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Estados nos Municípios, ou da União nos Municípios
de Territórios, quando não for aplicado pelo município o mínimo exigido constitucionalmente para as
ações do SUS;
c) o inciso IV do art. 167, para ressalvar a vinculação de receita também quando se tratar de despesas para a implementação, funcionamento e gestão do SUS, retirando, no entanto, a possibilidade de
vinculação de receitas próprias dos Estados e Municípios ou provenientes de transferências constitucionais para prestação de garantia ou contragarantia à
União para pagamento de débitos para com esta;
d) a redação do parágrafo único do art. 198,
para estabelecer em dois incisos o percentual mínimo a ser aplicado pela União, pelos Estados e pelos
Municípios.
É o relatório.
11- Voto

A proposta em exame vai ao encontro da opinião pública que elegeu o setor da saúde, ao lado
dos da educação e da segurança, como os que mais
necessitam de melhorias.
A ação do Estado para o segmento saúde não
tem surtido os eleitos desejados, e à população carente que não pode dispor de um plano de saúde privado são oferecidos serviços ambulatoriais e hospitalares precários e ineficientes.
A destinação obrigatória de um pequeno percentual da arrecadação própria da União, dos Estados e dos Municípios, e da resultante de transferências feitas entre si, para a implementação, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),
constitui medida que, a curto prazo, deverá assegurar maior disponibilidade de atendimento e de mais
leitos hospitalares para enfrentar a enonne carência
denunciada pelos meios de comunicação.
De acordo com as diretrizes que presidiram as
discussões durante o processo de elaboração da
constituição de 1988, o constituinte configurou um
Sistema da Seguridade Social financiada, nas suas
atividades finais, pelas contribuições sociais e, na
sua infra-estrutura, por recursos de fonte tributária.
Sabemos que isso foi frustrado pelas políticas dos
governos posteriores a 1988, até a implosão da Seguridade em 1993.
Hoje- refém do pagamento da dívida- a Seguridade Social tem, ainda, um conjunto de sócios
que disputa as receitas das contribuições sociais.
Apesar de os problemas que afetam os serviços de saúde pública no Brasil não se deverem unicamente à falta de recursos financeiros, não se pode
negar a constatação de que o Brasil despende com
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saúde pouco mais de 100 dólares per capita - e isto
só recentemente, uma vez que, desde a recessão
de 1984, os gastos do País vinham variando entre a
metade e dois terços desse valor.
Não é preciso cotejar essa situação com a dos
países desenvolvidos, bastaria que se fizesse a
comparação com os países latino-americanos e outros de igual nível de desenvolvimento, para se comprovar que o Brasil é um dos que menos gastam, relativamente, com saúde.
Com a centralização política e administrativa
promovida desde 1864, estabeleceu-se, no Brasil,
um definido movimento de desmunicipalização das
responsabilidades sociais, em especial após a reforma tributária de 1967, que centralizou os recursos
em nível federal. Esse fato e o crescimento da oferta
de serviços de assistência médica pela Previdência
Social, na década de 70, tiveram, como conseqüência, a redução da participação dos estados e municípios no investimento e no custeio de ações e serviços de saúde. Tendência esta que vem sendo revertida muito lenta e dificilmente.
Outro ponto importante - a razão pela qual se
justifica esta PEC -, é o fato de que estados e municípios vêm, historicamente, retraindo suas participações no financiamento do setor.
Paralelamente à modernização do setor da
saúde, promovida nos úttimos dois governos militares, com a atribuição de instrumentos legais e do desenvolvimento institucional ao Ministério da Saúde, a
tendência centralizadora foi ainda mais reforçada.
Em 1995, os estados gastavam, em média, 6%
de seus orçamentos fiscais com saúde, enquanto os
municípios despendiam em tomo de 12"/o. Essa situação - segundo estudos recentes do IPEA -, melhorou um pouco nos úttimos anos, mas ainda é insuficiente a participação dos estados e dos municípios no financiamento do setor, ainda extremamente
dependente de transferências federais.
Não há dúvida, portanto, que o problema não é
apenas de falta de dinheiro; há que considerar que a
situação aluai decorre, em grande parte, do insuficiente investimento no setor da saúde no passado
recente, insuficiência que perdura até hoje.
Ademais, o objetivo desta PEC, obrigar os estados e municípios a destinarem mais dinheiro próprio para o financiamento do setor, vai ao encontro,
também, da recomendação da X Conferência Nacional de Saúde, realizada em setembro de 1996.
No entanto, alguns reparos devem ser feitos à
proposta com a finalidade de sanar algumas omissõ-

es que, a meu ver, podem provocar significativas alterações orçamentárias.
A redação dada ao inciso IV do art. 167, elimina, in fine, a expressão: "... bem assim o disposto no § 4º deste artigo;". Isso implica que as receitas próprias, inclusive transferências previstas
na Constituição Federal, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinadas à "prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de dêbito para com esta", possam vir a ser vinculadas a órgão, fundo ou despesa, o que poderia
estimular o aumento do déficit público dos referidos entes federados, além de comprometer a possibilidade de a União recuperar seus créditos junto a
eles.
Também a redação proposta ao parágrafo
único do art. 198 apresenta impropriedades técnicas relativas às finanças públicas, pois om~e o Orçamento da Seguridade Social - cujas receitas provêm em grande parte das contribuições sociais pagas pelos empregadores e trabalhadores e das geradas pelos concursos de prognósticos - como principal fonte do financiamento das ações e serviços públicos de saúde, contradizendo, inclusive, a defesa
que faz, na justificação, da inst~uição do conceito de
~egnstiturida~e Social, conforme estabelece o art. 195 da
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namento e gestão do Sistema Único de
Saúde."
"Art. 35 .................................................
III - não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manuteção e
desenvolvimento do ensino, e na implemen-

tação, funcionamento e gestão do sistema
único de saúde."
"Art. 167...............................................
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os
arts. 158 e 159, a destinação de recursos
para manutenção e desenvolvimento do
ensino, como determinado pelo art. 212,
para implementação, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, na conformidade do disposto no art. 198, e a prestação de garantias às operações de crédito
por antecipação de rece~a. previstas no
art. 165, § 82 , bem assim o disposto no § 4º
deste artigo;"
"Art. 198...............................................

UIÇ80.

Diante do exposto, opino favoravelmente à
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
n• 19, de 1997, seja quanto ao mérito, seja quanto
aos aspectos constttucionais e regimentais, nos termos da seguinte

Emenda n• 1 - CCJ
(Substttutiva)

No art. 12 da proposta dê-se a seguinte redação à alínea e do inciso VIl do art. 34, ao inciso III do
art. 35, ao inciso IV do art. 167 e ao art. 198 da
Constituição Federal:
•Art 12 ................................................. .
"Art. 34 .................................................

VIl- ..................................................... .
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino, e na implementação, funcio-

§ 1º O Sistema Único de Saúde será
financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social,
da Uunião, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras
fontes.
§ 2º A União aplicará, anualmente,
nunca menos de trinta por cento dos recursos do seu orçamento de seguridade social,
e os Estados e o Distrito Federal, pelo menos doze, e os Municípios, dez por cento, no
mínimo, de suas receitas, incluídas as resultantes de transferências const~ucionais da
União."
Sala da Comissão, 1º de julho de 1998.- Bernardo Cabral, Presidente- José R. Arruda- Ojalma Bessa - Ramez Tebet - Bello Parga - Edison
Lobão - Arlindo Porto - Pedro Simon - Beni Veras - Antonio C. Valadares -José lgnácio Ferreira - Romeu Tuma - José Outra - Fernando Bezerra - Odacir Soares - (;ilberto Miranda - Lúcio
Alcântara - Jonas Pinheiro - Leonel Paiva - Elcio
Alvares - Francelina Pereira -José Fogaça - Esperidião Amin, Relator - Levy Dias - Francisco
Benjamin - Jefferson Péres.
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EMENDA CONSTITUCIONAL N• 14, DE 1996
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212
da Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1• É acrescentada no inciso VIl do art. 34,
da Constituição Federal, a alínea e, com a seguinte
redação:
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Art. 42 É dada nova redação ao § 52 do art. 212
da Constituição Federal nos seguintes termos:
"§ 52 O ensino fundamental público
terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.·

Art. 52 É alterado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e nele são inseridos novos parágrafos, passando o artigo a ter a seguinte redação:

"Art. 211 ....... :...................................... .
§ 1• A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais
e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino
mediante assistência técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e ao Municípios.
§ 22 Os municípios aluarão prioritaria-

•Art. 60. Nos dez primeiros anos da
promulgação desta emenda, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios destinarão
não menos de sessenta por cento dos recursos a quase refere o caput do art. 212 da
Constituição Federal, à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino fundamental,
com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração
condigna do magistério.
§ 12 A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser concretizada com parte dos
recursos definidos neste artigo, na forma do
disposto no art. 211 da Constrtuição Federal,
é assegurada mediante a criação, no âmbrto
de cada Estado e do Distrito Federal, de um
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, de natureza contábil.
§ 22 O Fundo referido no parágrafo anterior será constrtuído por, pelo menos, quinze por cento dos recursos a que se referem
os arts. 155, inciso 11; 158, inciso IV; e 159,
inciso I, alíneas a e b; e inciso 11, da Constituição Federal, e será distribuído entre cada
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
§ 32 A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o § 12, sempre que. em cada Estado e no Distrito Fede-

mente no ensino fundamental e na educação infantil.
§ 32 Os Estados e o Distrito Federal
atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
§ 42 Na organização de seus sistemas
de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório."

mo definido nacionalmente.
§ 42 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas
contribuições ao Fundo, de forma a garantir
um valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente.

"e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino. •
Art. 22 É dada nova redação aos incisos I e 11
do art. 208 da Constituição Federal nos seguintes
termos:

"I.- ensino fundamental obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
11 - progressiva universalização do ensino médio gratuito;"
Art. 32 É dada nova redação aos §§ 1• e 22 do
art. 211 da Constituição Federal e nele são inseridos
mais dois parágrafos. passando a ter a seguinte redação:

ral. seu valor por aluno não alcançar o mí ni-
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§ 5' Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo
referido no § 1' será destinada ao pagamento dos professores do ensino fundamental
em efetivo exercício no magistério.
§ 6' A União aplicará na erradicação
do analfabetismo e na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental,
inclusive na complementação a que se refere o§ 3', nunca menos que o equivalente a
trinta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal.
§ 7' A lei disporá sobre a organização
dos Fundos, a distribuição proporcional de
seus recursos, sua fiscalização e controle,
bem como sobre a forma de cálculo do valor
mínimo nacional por aluno."
Art. 6º Esta emenda entra em vigor a primeiro
de janeiro do ano subseqüente ao de sua promulgação.
Brasília, 12 de setembro de 1996.
A Mesa da Câmara dos Deputados: Deputado
Luís Eduardo, Presidente - Deputado Ronaldo
Perim, 1º Vice-Presidente - Deputado Beto Mansu}, 2' Vice-Presidente - Deputado Wilson Campos, 1 Secretário - Deputado Leopoldo Bessone, 2' Secretário - Deputado Benedito Domingos,
3' Secretário - Deputado João Henrique, 4º Secretário.
A Mesa do Senado Federal: Senador José
Sarney, Presidente - Teotonio Vilela Filho, 1
Vice-Presidente - Júlio Campos, 2º Vice-Presidente - Odacir Soares, 1 Secretário - Renan Calheiros, 2º Secretário - Ernandes Amorim, 4º Secretário- Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário.

§ 2º Os municípios aluarão prioritariamente no
ensino fundamental e pré-escolar.
Art. 212 ............................................................ .
§ 5º O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação recolhida. na forma da lei,
pelas empresas. que dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o poder público desenvolverá
esforços, com a mobilização de todos os setores
organizados da sociedade e com a aplicação de
pelo menos, cinqüenta por cento dos recursos a
que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.
Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades, públicas descentralizarão suas atividades, de modo a estender suas unidades de ensino
superior às cidades de maior densidade populacional.

º

º

º

Redação Original:
Art. 208 ..............................................................
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclus1ve para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;
11 - progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio.
Art. 211 ............................................................. .
§ 1 A União organizará e financiará o sistema
federal de ens1no e o dos Territórios, e prestará assistência técmca e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento
de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário á escolaridade obrigatória.

º

PARECER N• 505, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 114, de 1997 de autoria do Senador Abdias Nascimento, que "dispõe
sobre a ação civil destinada ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não
fazer, para a preservação da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos ...
Relator: Senador Josaphat Marinho

Relatório
1. Submete-se a esta Comissão, para dec1são
terminativa, o PLS nº 114, de 1997, que "dispõe sobre a ação civil destinada ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, para a preservação da
honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos".
2. Destina-se, portanto, à instituição de ação civil que pode ser instaurada pelo Ministério Público

---------·----------·-·---········--· .....
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ou por entidades de sociedade civil organizada com
as finalidades de evitar ou interromper atas danosos
à honra ou dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos, e de obter a reparação de tais atas,
quando não seja possível evitá-los. Objetiva, assim, "dotar os grupos em questão de um instrumento ágil e eficaz que lhes possibilite enfrentar as
manifestações de racismo e discriminação que, in-

felizmente, ocorrem em nossa sociedade em vergonhosa proporção".
3. Justifica a necessidade da proposta para suprir lacunas dos diplomas legais existentes. Pondera\ nesse sentido, que:

"A Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, veio disciplinar a ação civil pública
como instrumento processual adequado
para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e dire~os de
valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico. O preceito constante do art. 1
da pré-falada lei visou, pois, proteger os interesses difusos da sociedade. A Constituição da República, no seu art. 129, inciso III,
estendeu esta proteção aos interesses dHusos e coletivos, incluindo aí os bens jurídicos
a serem tutelados pelo Estado, quando existente o dano praticado contra a integridade
física ou moral de alguém, em ofensa ao direito, decorrente de preconceito e discriminação racial.
Três meses após promulgada a aluai
Constituição da República. surge a Lei nº 7.716,
de 5 de janeiro de 1989, de autoria do Deputado Carlos Alberto Caó, e prevê punição para "os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor," mas tão-somente no que se refere a recusa ou impedimentos de acesso a serviços, locais públicos e privados, a empregos e transportes.
A Lei n• 8.081, de 21 de setembro de 1990,
autor o ex-Deputado lbsen Pinheiro, acrescentou o art. 20 à Lei n• 7.716/89, mas o
ato discriminatório ou preconceituoso ali
definido só se configura se cometido "pelos meios de comunicação social ou por
publicação de qualquer natureza. "Inegável,
portanto, a dispersão e precariedade da legislação aluai sobre a matéria, a qual exige
imediato aperfeiçoamento para uma aplicação eficaz".

º

4. Para tal fim, o art. 1º do Projeto confere
privativamente ao Ministério Público a iniciativa
para a proposição da ação civil cabível, e defere,
no seu parágrafo único, legitimidade subsidiária,
para o mesmo propósito, à sociedade civil que
preencha os requisitos enumerados nos incisos I e
11 do parágrafo único daquele artigo. O § 22 faculta
outras sociedades civis ou associações a habilitarem-se como litisconsortes de qualquer das partes. O § 3º prevê a substituição processual, em
caso de desistência ou abandono da ação, por sociedade ou associação legitimada pelo Ministério Público.
5. Prevê, nos demais artigos, normas processuais a serem atendidas pela ação civil pública. Estipula, no art. 5º, a cominação de penalidade diária, independentemente de requerimento do
autor.

6. O art. 7º remete a criação do fundo de defesa e combate ao racismo à Secretaria Nacional de
Direitos Humanos, no prazo de 12 meses a contar
da data da publicação da presente lei.
7. Já o art. 8º faz aplicar, subsidiariamente ao
disposto na lei, o "Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985".
É o relatório.

Discussão
8. A proposta examinada é compatível com os
novos parãmetros constitucionais em vigor. Entretanto, algumas modHicações ou reparos devem ser
feitos ao texto proposto. Acatamos, para tanto, sugestões apresentadas pela Associação Nacional dos
Procuradores da República, subscritas pela Subprocuradora-Geral da República, Dr' Ela Castilho, Presidente da ANPR.
9. Com efe~o. há que se afastar a restrição
configurada no art. 1• da proposição original, segundo a qual a iniciativa cabe privativamente ao Ministério Público. É a regra, neste tipo de legislação, que a
iniciativa seja concorrente e não sucessiva. Propõe-

se, para tanto, emenda modificativa ao caput desse
artigo.
10. Há que se afastar, também, a restrição segundo a qual o ingresso da ação subordina-se a
eventual inação do Ministério Público, propondo-se,
para tanto, emenda modHicativa ao parágrafo único
do art. 12 , que se transfonna no caput do artigo se-
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guinte (art. 2'). para conformá-lo à aludida regra da
iniciativa concorrente.
11. Também o§ 3' do art. 1º, deve ser ajustado a esta regra. Modifica-se a expressão "substituirá
processualmente", pois, sendo a competência concorrente, "o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa." Amplia-se essa possibilidade, pois se afasta a restrição de somente o Ministério
Público poder dar seguimento à ação. no caso de desistência ou abandono por parte do autor original.
A norma constitucional (art. 129, § 1') diz
quanto às funções institucionais do Ministério Público que:

º

§ 1 A legitimação do Ministério Público
para as ações civis previstas neste artigo
não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.
12. Propõe-se, ainda, modificação do art. 7º
do projeto, pois tal como está redigido, o artigo remete a criação do fundo de defesa e combate ao
racismo à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, quando estes podem apenas ser criados através de lei.
13. Por se tratar de ação civil, há que se
aj~star o art. 8º à legislação apropriada, aplicável
subsidiariamente. Às ações civis aplicam-se os
dispositivos da lei civil e processo civil e não a lei
penal e o processo penal, como consta da redação
original.
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"Art. 2º A ação pnncipal e a cautelar
poderão ser propostas pelo Ministério Público ou sociedade civil, cabendo a esta
quando:
I - esteja constitu ida há pelos menos
um ano nos termos da lei civil: ou
11 - inclua entre as suas finalidades
institucionais a proteção ou defesa dos interesses de grupos raciais. étnicos ou religiosos.
§ 1' O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, aluará obrigatoriamente como fiscal da lei.
§ 2º É facultado a outras sociedades
civis ou associações. da mesma natureza
das legitimadas. habilitarem-se como litisconsortes de qualquer das partes.
Emenda nº 3, CCJ
Dê-se ao§ 3º do art. 1º (renumerado para art. 2º)
a seguinte redação:
Ar!. 1º .................................................. .
§ 3º Em caso de desistência ou abandono da ação por sociedade ou associação
legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.
Emenda nº 4, CCJ
Dê-se ao art. 7º do projeto a seguinte redação:

Voto
14. Nessas condições, votamos pela aprovação do PLS n• 114, de 1997, que, em verdade complementa a Lei nº 7.716, de 5-1-89 e a de nº 8.081,
de 21-9-90, com as seguintes emendas:
Emenda nº 1, CCJ

º

Dê-se ao caput do art. 1 a seguinte redação:
•Art. 12 É cabível ação civil tendo por
objeto impor obrigação de fazer, ou não fazer, com a finalidade de:

Emenda n• 2, CCJ
Dê-se ao parágrafo único do art. 12 a seguinte redação, transformando-o em caput do artigo
subseqüente (art. 2º), renumerando-se os demais
artigos:

•Art. 7º Havendo condenação e dinheiro, a indenização pelo dano reverterá a um
fundo de defesa e combate ao racismo, a
ser instituído no prazo de um ano a contar
da data da publicação desta lei."

Emenda n• 5, CCJ
Dê-se ao art. 8' do projeto a seguinte redação:
•Art. 8' Aplicam-se, subsidiariamente
ao disposto nesta lei, o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n' 7.347, de 24
de julho de 1985."
Saia das Comissões, 20 de maio de 1998 Bernardo Gabral - Presidente - José Fogaça Relator - Josaphat Marinho - Arlindo Porto Leomar Quintanilha- Levy Dias- Jefferson Péres - José E. Outra - Antonio Carlos Valadares Romeu Tuma - Djalma Bessa- Lúcio Alcântara.
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TEXTO FINAL APROVADO PELA CCJ, AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 114,DE1997
Dispõe sobre a ação civil destinada
ao cumprimento da obrigação de fazer ou
de não fazer, para a preservação da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos
e religiosos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 É cabível ação civil tendo por objeto impor obrigação de fazer, ou não fazer, com a finalidade de:
I - evitar ou interromper atas danosos à honra
ou à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; e
li -obter a reparação dos mesmos atas, quando não evitados.
Art. 2º A ação principal e a cautelar poderão
ser propostas pelo Ministério Público ou sociedade
civil, cabendo a esta quando:
I - estejà constituída há pelo menos um ano
nos termos da lei civil; ou
11 - inclua entre as suas finalidades inst~ucio
nais a proteção ou defesa dos interesses de grupos
raciais, étnicos ou religiosos.
~ § 1 O Ministério Público, se não intervier no
processo como parte, aluará obrigatoriamente como
fiscal da lei.
§ 2º É facultado a outras sociedades civis ou
associações, da mesma natureza das legitimadas,
habilitarem-se como litisconsortes de qualquer das
partes.
§ 3º Em caso de desistência ou abandono da
ação por sociedade ou associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.
Art. 3º Convencendo-se o juiz da procedência
da ação, concederá a antecipação total ou parcial da
tutela, antes de ouvir a outra parte.
Art. 4º Qualquer pessoa poderá, e o servidor
público deverá, provocar a iniciativa do Ministério
Público, ministrando-lhe informações sobre os fatos
objeto da ação civil prevista nesta lei e indicando-lhe
os respectivos elementos de convicção.
Art. 5º Para instruir a petição inicial da ação civil, o autor poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que lhe serão fornecidas no prazo máximo de
quinze dias.
Art. 62 Na ação civil que tenha por objeto a obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz determinará
o cumprimento da prestação de atividade, ou da ces-

º

º
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sação da atividade nociva, sob cominação de mutta
diária, independentemente de requerimento do autor.
§ 1 A mutta será devida a partir do dia em que se
configurar descumprimento da determinação judicial.
§ 2º O valor da multa poderá ser elevado até
ao triplo se, fixado pelo máximo, não se alterar o
comportamento do réu.
Art. 7º O juiz, ao examinar o mérito, fixará o valor da reparação, considerada a extensão dos danos, desde que requerido na inicial da ação civil.
Art. 8º Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano reverterá a um fundo de defesa
e combate ao racismo, a ser instituído no prazo de
um ano a contar da data da publicação desta Lei.
Parágrafo único. O fundo de defesa e combate
ao racismo será institu ido em até doze meses a contar da data de publicação desta Lei.
Art. 9º Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto nesta Lei, o Código Civil, o Código de Processo
Civil e a Lei n• 7.347, de 24 de julho de 1985."
Art. 1O. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 20 de maio de 1998. - Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de
Const~uição, Justiça e Cidadania.

º

OF. Nº 29/1998/CCJ
Brasília, 20 de maio de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que
em reunião realizada nesta data esta Comissão deliberou pela aprovação, com as emendas de n•s 1 e
5-CCJ, do Projeto de Lei do Senado n• 114, de
1997, que "Dispõe sobre a Ação Civil destinada ao
cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer,
para a preservação da honra e dignidade de grupos
raciais, étnicos e religiosos".
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III -promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,
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do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;

§ 1• A legitimação do Ministério Público para as
ações civis previstas neste artigo não impede a de
terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o dispos-

to nesta Constituição e na lei.
LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989
Define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.
lEI Nº 8.081, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Estabelece os crimes e as penas
aplicáveis aos atos discriminatórios ou
de preconceitos de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, praticados
pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - So-~re a mesa ofício que será lido pelo Sr. 1ºSecretário
em exercício, Senador Nabo r Júnior.
É lido o seguinte:

OF. Nº 029/1998/CCJ
Brasília. 20 de maio de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada nesta data esta Comissão deliberou pela aprovação, com as Emendas de n•s 1 a 5
- CCJ, do Projeto de Lei do Senado Nº 114, de
1997, que "Dispõe sobre a ação civil destinada ao
cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer,
para a preservação da honra e dignidade de grupos
raciais, étnicos e religiosos".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- O ofício lido va1 à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com
referência ao expediente que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-à o prazo de cinco dias úteis
para a interposição de recurso, por um décimo da
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composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 114, de 1997, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência comunica ao Plenário que os Projetas
de Lei da Câmara n•s 82 e 103, de 1996, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o art. 4º da Resolução nº 37,
de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência recebeu, do Ministro de Estado da Fazenda, o Aviso nº 641, de 1998, de 10 do corrente,
encaminhando, nos termos do art. 3° da Resolução
nº 57, de 1995, do Senado Federal, Relatório de
Execução do Programa de Emissão e Colocação de
Títulos de Responsabilidade da República Federativa do Brasil no Exterior, com informações relativas
aos pagamentos de principal e juros ocorridos no período de fevereiro a abril de 1998.
O expediente, anexado ao processado do Diversos nº 34, de 1997, e, em cópia, ao do Projeto de
Resolução n• 112, de 1994, vai à Comissão de Assuntos Económicos.
A Presidência determina, também, a anexação
do Processado do Diversos nº 34, de 1997, ao do
Projeto de Resolução n• 112, de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência recebeu a Mensagem nº 220, de 1998
(nº 967/78, na origem), de 13 do conrente, pela qual
o Presidente da República comunica que se ausentará do País nos dias 14 e 15 de agosto do corrente
ano, a fim de realizar viagem oficial à República do
Paraguai, atendendo conv~e do Presidente Juan
Carlos Wasmony.
É a seguinte a mensagem recebida:

MENSAGEM N°220, DE 1998
(N° 967198, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá·
los de que me ausentarei do País nos dias 14 e 15
de agosto de 1998, para realizar vis~a oficial à República do Paraguai, atendendo convite do Presiden-

te Juan Carlos Wasmosy.
2) A visita ocorrerá por ocasião da cerimônia
de posse do Presidente eleito do Paraguai, Engenheiro Raúl Cubas Grau. ,
3) A excelência e a crescente complexidade de
nosso relacionamento com o Paraguai, parceiro do
Brasil no Mercosul e país com o qual partilhamos ex·
tensa faixa de fronteira, juslrticam a presença do
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Chefe de Estado brasileiro no pais vizinho, em data
simbólica para as relações bilaterais.
Brasília, 13 de agosto de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência recebeu o Oficio n' 239/98, e 4 do corrente, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, encaminhando, nos termos do § 2' do art. 2º da Resolução nº 62, de 1998, a documentação referente à
oferta pública dos títulos emitidos no último dia 3 de
agosto.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução nº 68, de 1998, vai à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal,
o Oficio nº Sf73, de 1998 (nº 133/98, na origem), de
13 do corrente, encaminhando, para os fins previstos
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia
do parecer da Procuradoria-Geral da República, da
certidão de trân"sito em julgado, do acórdão proferido
por aquela Corte e da versão do registro taquigráfico
do julgamento do Recurso Extraordinário nº 190363,
que declarou a inconstitucionalidade do inciso 11 do
art. 1º da Lei nº 8.033, de 12 de abril de 1990 (ISOF
sobre operações com ouro).
O expediente vai à Comissão de Constrtuição,
Justiça e Cidadania, em decisão temninativa.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.704-1, adotada
em 30 de julho de 1998 e publicada no dia 31 do
mesmo mês e ano, que "Estende aos servidores pú·
blicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem
de vinte e oito virgula oitenta e seis por cento, objeto
da decisão do Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos do §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Epitácio Cafeteira
Leomar Ouintanilha
DEPUTADOS
Titulares
Osório Adriano
Elton Rohnelt

Antônio Jorge
Vilmar Rocha

PSDB
Candinho Matos
Arnaldo Madeira
Aécio Neves
Jovair Arantes
Bloco (PMDB/PRONA)
Sandra Mabel
Confúcio Moura
Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Odelmoleão
Gerson Peres
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 14-8-98 - designação da Comissão Mista
Dia 14-8-98 - instalação da Comissão Mista
Até 5-8·98 - prazo para recebimento de emen·
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 14-8-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 29·8-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O Se·
nhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.711, adotada em
12 de agosto de 1998 e publicada no dia 13 do mes·
mo mês e ano, que "Dispõe sobre a restituição de
recursos correspondentes às contas de depósito não recadastradas, recolhidos ou não ao Tesouro Nacional".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolu·
ção n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comis·
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

SENADORES
Suplentes

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Djalma Bessa
Francisco Benjamim

Fernando Bezerra
Canos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Artur da Távola

Leonel Paiva
Canos Patrocínio
PMDB·

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes

Titulares

PFL

Fernando Bezerra
Canos Bezerra
PSDB

Osmar Dias

Sergio Machado
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Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Epitácio Cafeteira
Leomar Ouintanilha
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL
Inocêncio Oliveira
Álvaro Gaudêncio Neto
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
PSDB
Aécio Neves
Jovair Arantes
Arnaldo Madeira
José Thomaz Nonô
Bloco (PMDB/PRONA)
Geddel Vieira Lima
Wagner Rossi
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro
Marcelo Déda
PPB
Odelmo Leão
Gerson Peres
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-8-98- designação da Comissão Mista
Dia 14-8-98- instalação da Comissão Mista
Até 18-8-98 - prazo para recebimento de
l!mendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 27-8-98- prazo final da Comissão Mista
Até 11-9-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Serão feitas as devidas comunicações à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior,
por 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, a semana que chega ao fim foi marcada
por um fecundo e gratificante período legislativo, em
que o Senado Federal logrou concluir a tramitação
de importantes matérias pendentes, murtas delas
chegadas no mesmo dia da Câmara dos Deputados
e hoje a caminho da sanção do Senhor Presidente
da República.
Ao mesmo tempo, as intensas articulações político-partidárias, próprias do periodo pré-elertoral
que estamos vivendo, esquentaram os temas institucionais debatidos pela nacionalidade, inclusive no tocante às reformas das estruturas económicas e à
modernização empresarial do País. Dentro desse
contexto, a privatização de praticamente todo o setor
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de telecomunicações se destacou, na mídia e nas
discussões de todos os brasileiros, com grandes reflexos internacionais.
Esse tema, "privatização", foi abordado quartafeira nas páginas dos jornais. que aventaram sua extensão ao setor petrolífero e ao Banco do Brasil mas, felizmente, os repórteres estamparam desmentidos sobre sua implantação a curto ou médio prazo.
Pelo menos foi o que pudemos ler em dois matutinos
do Rio de Janeiro, O Globo, e Jornal do Brasil,
com base no sempre respeitável e fidedigno ex-Senador Jorge Bomhausen, Presidente Nacional do
Partido da Frente Liberal, em cujo socorro veio, mais
tarde, o próprio porta-voz do Palácio do Planalto,
Embaixador Sérgio Amarai.
Tudo começou com as notícias em tomo de
uma proposta, atribuída a dirigentes do PFL, no sentido de promover-se a privatização da Petrobrás e do
Banco do Brasil, num provável novo mandato do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, proposta que
despertou fortes preocupações não apenas nos corpos
funcionais e técnioos das duas instrtuições, mas em todos os setores conscientes da nacionalidade. Sim, porque não faria o menor sentido eliminar integralmente a
presença do Estado nas diversas instâncias da economia petrolífera para nelas estabelecer um monopólio
privado - assim como seria igualmente absurdo tirar
do Estado brasileiro o seu mais eficaz e confiável mecanismo de atuação no sistema financeiro.
Com a lucidez e a clareza de sempre, o Dr.
Jorge Bomhausen garantiu:
A Petrobrás não tem condições de ser
privatizada agora. Se ela fosse vendida, haveria apenas a transferência de um monopólio estatal para um monopólio privado. Antes
de privatizar-se a Petrobrás, é preciso criar
condições de competição nesse mercado,
mas quem não tem dons mediúnicos não
pode prever se isso vai acontecer no próximo quadriénio.
Na argumentação contra a venda do Banco do
Brasil, ele igualmente merece atenciosa audiência,
pois suas palavras se mostram embasadas em fundamentos vinculados aos interesses nacionais. Diz S. Ex":
O Banco do Brasil exerce um papel
fundamental de financiamento no campo. E
nenhuma instrtuição financeira privada se
dispõe no momento a assumir essa função.
Como o BB não pode ser vendido sem que
a carteira agrícola seja preservada, ele não
encontraria comprador se fosse a leilão.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sou
adepto racional e fervoroso da livre iniciativa; luto há
várias décadas pelo fortalecimento da empresa privada e pela concentração dos esforços estatais nas
áreas voltadas para o progresso social, como educação, saúde, incentivo à cultura e outras atividades
afins. Jamais esqueci, todavia, a necessidade de
uma presença responsável e disciplinadora do Poder
Público em campos estratégicos da economia, aqueles onde os empresários não tenham condições ou
interesse de atuar com a força que a Nação exige.
E é justamente aí, nesses importantes setores,
que hoje e sempre encontramos a Petrobrás e o
Banco do Brasil!
Fico feliz de ver que tal tese foi perfilada também pelo Presidente da República, Professor Fernando Henrique Cardoso, quando detenninou a seu
porta-voz que deixasse claro: Sua Excelência não
cogita da privatização da Petrobrás.
Há mu~os outros assuntos importantes na platafonna de campanha e futuro Governo, elaborada
pelo Partido da Frente Liberal e entregue ao Presidente da República. São propostas que vão desde a
ordem tributária até temas institucionais como a manutenção ou não das reeleições nos três níveis do
Pode~ Executivo, teses que se originam no próprio
programa do grêmio que reúne algumas das mais
importantes figuras políticas de nosso tempo.
Prefiro deixar a sua análise, se for o caso, por
conta dos ideólogos e líderes do meu próprio Partido, o PMDB, cujos principais próceres dividem com
o PFL, o PSDB e o PPB a tarefa de assegurar a govemabilidade no aluai mandato e propiciar base eleitoral para a renovação por um quadriénio, nas umas
de outubro.
Jamais reneguei minhas responsabilidades de
cidadão e de homem público - não poderia, portanto, furtar-me a obrigação de assumir a iniciativa do
debate, no tocante à preservação da Petrobrás e do
Banco do Brasil, por serem dois patrimónios inalienáveis do povo brasileiro, símbolos da nacionalidade
progressista e confiante que buscamos assegurar
para nossos descendentes.
Muito obrigado.
O Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. NaborJúnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
S. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu pronunciamento de hoje seguirá a mesma linha do discurso fe~o. há pouco, pelo ilustre Senador Nabor Júnior.
Creio que se faz necessário - parece-me que
já está ocorrendo - a desideologização do debate
em tomo da presença do Estado na economia. É
preciso não demonizar nem sacralizar as empresas
pelo fato de terem natureza estatal ou privada. Em
princípio, tal como o Senador Nabor Júnior, também
defendo a tese segundo a qual tanto quanto possível, ou de preferência, o setor produtivo de bens e
serviços deve ficar a cargo da iniciativa privada. Entretanto, não se deve fazer isso um dogma. Creio
que o Estado há de se fazer presente sempre e
quando necessário. Portanto, nem o Estado mínimo,
dos liberais; nem o Estado máximo; dos socialistas.
Eu diria que devemos buscar pragmaticamente
o Estado necessário. Uma empresa estatal, mesmo
lucrativa, se não tive· um papel a desempenhar que
não desempenharia se fosse privatizada, deve permanecer nas mãc3 do Estado. Do contrário, deve
ser transferiJa à iniciativa privada. Entretanto, considerar que uma empresa, em si mesma, é um mal por
ser estatal, a meu ver, é uma visão defonnada que
pode levar a políticas públicas extremamente equivocadas.
Faço essas considerações, Sr. Presidente, a
da anunciada privatização do Banco do Estado do Amazonas. O Governador, ao negociar as
dívidas do estado do Amazonas, premido pelo Banco Central, assinou um protocolo, prevendo que até
o dia 15 de novembro será tomada uma decisão a
respe~o da privatizaç.ão ou, se isso não for possível,
da liquidação do banco do Estado do Amazonas.
Trata-se de um banco que tem mais de quarenta anos, Sr. Presidente, que não é de fonna alguma um Banco falido. Tem dificuldades, mas que podem ser resolvidas perfeitamente com a capitalização e com recursos do próprio Estado do Amazonas. É um Banco que cumpre um papel que jamais
um Banco privado cumpriria e que os próprios Bancos federais não cumprem. O Banco do Brasil e o
Banco da Amazônia já fecharam a maioria de suas
respe~o

agências no interior do Estado.

V. Ex', que é do Acre, Senador Nabor Júnior,
Estado vizinho, Estado amazónico também, está
perfe~amente consciente das peculiaridades da nossa Região e da missão desempenhada pelos Bancos estatais principalmente no interior do Estado. Já
os 90% das operações de crédito do BEA são fe~as
em municípios do interior, a grande maioria provida
de uma única agência, que é exatamente desse

Banco estatal estadual. Trata-se de uma instituição
que emprega mil funcionários; um Banco que, se for
fechado, afetará seriamente a irrigação cred~ícia
nesses municípios mais pobres. Isso para não falar
nas dificuldades de toda ordem que serão criadas
em razão dos problemas que os hab~antes do interior enfrentarão para pagar contas ou receber remessas se não houver uma agência de créd~o na
sede municipal, considerando as enormes distâncias
que existem em nossa região. Municípios do Alto Juruá, vizinhos do Acre, estão a mais de mil quilómetros de Manaus, Sr. Presidente. Se o BEA desaparecer, nãO haverá uma agência de banco em toda a

calha do Juruá, em território do Amazonas. É fácil
compreender, portanto, os transtornos enormes que
o fechamento do BEA acarretará para a população
do interior, um interior já fragilizado, Sr. Presidente.
Na semana passada, estive em municípios do
interior do meu Estado, em campanha ele~oral, pude
sentir o inexorável processo de esvaziamento económico desses municípios. Em alguns deles, o quadro chega a ser mais do que preocupante, Senador
Gilvam Borges: é um quadro de enorme tragédia social, pela absoluta fa~a de atividade geradora de renda e de emprego; as populações ribeirinhas afluem
para as sedes municipais e vivem em tomo de pre·fe~uras que mal se sustentam das pernas, vivendo
apenas de repasses do ICMS e do FPM. A folha de
pagamento da maioria da população está com dois
ou três meses de atraso.
Como se isso não bastasse, o Governo anuncia agora a possível privatização ou, o que é pior, a
liquidação do Banco do Estado do Amazonas. Os
funcionários estão apreensivos, para não dizer em
pânico.Mais do que os mais de-mil funcionários daquele estabelecimento, assustadas estão as populações interioranas com essa perspectiva.
Vou aproveitar esse período eleitoral, nas poucas vezes em que vier a Brasília, para conversar
com as autoridades da área económica, principalmente com a Presidência do Banco Central, porque
saída existe. O BEA tem um crédito a receber de
mais de R$ BO milhões, proveniente do Fundo de
Compensação de Variações Salariais, que a União
deve e não quer pagar o Banco. Com esses recursos e com o aperte fe~o pelo Governo Estadual,
compromisso já assumido pelo Governador do Estado, o Banco pode perfeitamente sobreviver. É uma
instituição sadia - que eu saiba, não tem créditos
podres,. portanto, precisa ser preservada.
Esperamos que a política de saneamento do
sistema financeiro prossiga. Os bancos estatais in-
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viáveis devem ser fechados e liquidados. Mas aqueles que podem ser salvos devem ser mantidos, devem sobreviver, Sr. Presidente. E o Banco do Estado do Amazonas, assim como o BRB e uns poucos
outros, está incluído nesse pequeno grupo de estabelecimentos bancários estaduais que têm condições
de sobrevivência.
Vamos evitar as posições dogmáticas. Sabemos que os bancos serviram, no passado, de caixa
dos governos estaduais, que deles abusaram, inclusive violando disposições legais. Erros, como operações de crédito feitas de forma irresponsável para
beneficiar os amigos do poder, aconteceram em
passado remoto; isso já não acontece hoje.
O que o Banco Central deve fazer é cumprir
seu papel. O Banco Central é o órgão de fiscalização do sistema financeiro. Então, que faça uma fiscalização permanente, uma auditoria, e impeça que
os bancos estaduais realizem essas operações temerárias e se desviem de suas funções.
Sr. Presidente, não importa o fato de os bancos serem estaduais ou privados, porque, se eles
são malgeridos, a bomba acaba sempre estourando
em nossas mãos. quem paga o prejuízo é a viúva.
Como vimos em relação ao Proer, um programa mal compreendido, o Banco Central despendeu
bilhões, e não se sabe quanto desse montante será
recuperado. Haverá um resíduo que será coberto
com dinheiro público. Não condeno o programa, porque ele veio em boa hora. Se não tivesse havido o
Proer, o Brasil estaria hoje exatamente na mesma situação dos países asiáticos.
A crise da Tailândia, da Indonésia e, principalmente, do Japão é basicamente uma crise do sistema financeiro. O Japão não sai da crise porque o
Governo continua relutando em fazer um saneamento, em fazer um Proer japonês. Só que, a esta a~ura,
o montante de déb~os podres atinge a cffra astronómica de US$700 bilhões. Talvez, nem o Estado japonês tenha recursos para cobrir esse rombo, mas a
situação daquele país poderia estar melhor se o saneamento tivesse sido fe~o há dez anos, como fez o
Governo brasileiro, com muita coragem, embora pague muito por isso.

Ainda hoje, Sr. Presidente, há uma campanha
sistemática que lembra até a tática do Dr. Goebels,
do regime nazista alemão, que dizia que uma mentira repetida sistematicamente acaba sendo aceita
como verdade. Continuo. a ouvir que o Governo usou
o Proer para dar dinheiro a banqueiros e para salvar
bancos falidos. Ora, Sr. Presidente, qual foi o banqueiro que recebeu dinheiro do Proer? Eles estão aí

---------------~-------------
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com seu bens indisponíveis! Alguns eram até ligados, por laços de parentesco, ao Presidente da República; outros eram amigos pessoais, que financiaram a campanha do Presidente da República e estão insatisfeitos com o Governo, porque acreditam
que foi muito duro com eles;
O Governo salvou os bancos e, em conseqüência, os depositantes. A poupança de milhares
de pequenos depositantes teria evaporado se o Governo não tivesse tomado essa atitude. Pior ainda,
Sr_ Presidente: poderia ter sido gerada, inevitavelmente, uma crise de todo o sistema bancário, de
proporções gigantescas.
· O Proer, portanto, veio em boa hora. Graças
ao Proer, hoje o Brasil não está numa crise profunda. Essa é a verdade. O Governo, até por incompetência, não consegue comunicar esse fato à população. Não entendo como o Governo é tão falho na
comunicação.
Enfim, Sr. Presidente, o Banco Central deveria
fazer com os bancos estaduais o mesmo que deveria ter sido feito com os bancos privados: fiscalizálos, para evitar que eles se desviem das suas finalidades e fazer com que eles aluem estritamente de
acordo com a legislação. Mas fechar um banco esta~al, como o Banco do Estado do Amazonas, que
presta esse inestimável serviço a um Estado pobre
como o meu, será um enorme desserviço a toda a
população do Amazonas, principalmente à sofrida
população do interior.
Espero que isso não aconteça. Tudo que eu
puder fazer, dentro do limite das minhas forças, para
evitar isso, eu o farei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges por
20 minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB - AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Pais vivencia a plenitude da democracia. Alguns jornalistas
e alguns articulistas comentam, em suas análises,
que, de Norte a Sul, as camp3nhas estão frias. Já
não se vê mais o povo nas praças, e o desânimo e a
apatia têm tomado conta deste Brasil festivo, não só
durante a Copa do Mundo, mas em suas eleições.
Segundo analistas, o grave problema seria a crise financeira e a legislação dura, fazendo com que os
candidatos procurem adequar-se à situação difícil do
pleito eleitoral.
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Mas, Sr. Presidente, estamos, aqui, para louvar, para congratularmos-nos com os brasileiros de
Norte a Sul por mais um pleito. Que felicidade! O
Brasil vive hoje a normalidade democrática, com as
suas instituições cada vez mais se fortalecendo, e o
nosso jovem País procurando firmar-se em um novo

contexto, em uma nova conjuntura, em que o plano
é de ordem global, é de ordem mundial. Em breve,
acredito que possivelmente daqui a uns duzentos
anos, chegará o tempo em que o Planeta e a sua
comunidade irão falar uma língua só. Buscar-se-à a
padronização cultural e, assim, iremos buscar a harmonia, e a ignorância que vem or meio das guerras
e das incompreensões irão extinguir-se e surgirá o
homem visionário, o homem integrado, o homem inteligente.
Portanto, Sr. Presidente, mesmo com toda situação fria das campanhas eleitorais, venho a esta
tribuna para dizer da minha alegria e da minha satisfação de ver o povo brasileiro mais uma vez nas umas.
Graças a Deus, o poder não é disputado pelas
armas, dentro de processos fascistas, autoritários,
em que realmente as dificuldades são terríveis e advêm da perseguição e do sofrimento.
O Brasil firma-se para o futuro. Portanto, conclamo a todos os candidatos e a todos o eleitores
que brindem e animem-se diante do quadro. É verdade que as dificuldades são muitas. Temos um plano econõmico liderado pelo Presidente Fernando
Henrique para conter a inflação, organizar a economia e preparar-nos para a competição mundial. E
com certeza absoluta estamos no passo certo, com
a grande equipe que se forma, com as reformas que
estão em curso, como a administrativa, já em fase
conclusiva, a tributária, que haverá de vir, e com ela
também a reforma politica. Com certeza absoluta,
estamos com a bússola no bolso, e não poderíamos
deixar de dizer da nossa alegria.
Aparentemente, Sr. Presidente, há dificuldades
que surgem no campo econõmico, como V. Ex•
mesmo há pouco referiu-se quando ocupou esta tribuna, para falar dos problemas das nossas regiões.
Mas, acabou-se o tempo em que o mundo dividia-se
entre o comunismo e o capitalismo. Entramos em
uma nova fase, onde falamos na igualdade, na fraternidade, na justiça social. Hoje estamos vivendo
um novo momento, um novo tempo!
Não sou uma vitima,, mas um participante do
processo. Sou candidato a Governador do meu Estado, o Amapá, e faço campanha sem um real no
bolso. Faço umas sandalinhas em casa, levo-as e
vou conversar com os eleitores, mas estou feliz da
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vida, graças a Deus. Para mim não importa que instrumentos estão sendo utilizados pelo meu adversário, qual o poder de fogo do meu concorrente. Para
mim interessa a felicidade de estar nas ruas e de
ter o direito de levar as minhas propostas, as minhas idéias aos nossos eleitores e com eles con-

versar.

A minha mensagem hoje a todos os candidatos: não se desesperem, não se desestimulem,
não fiquem escondidos embaixo da cama; saiam,
vão às ruas, lutem, porque sabemos das dificuldades. Estamos vindo de uma cu~ura ainda do tempo
dos coronéis.

Lamentamos profundamente que haja realmente uma diferença entre o voto consciente e
aquele outro voto, que é o voto vulnerável, aquele
voto em que se troca, em que se vende. Isso aí
realmente nos traz tristeza. Mas, por outro lado, há
a alegria do processo. Portanto, a democracia está
de parabéns e haveremos de avançar ainda
mais.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho
ainda a esta tribuna trazer os nossos agradecimentos ao Ministro Raimundo Brito, de Minas e Energia.
Ontem mesmo estivemos em seu gabinete acompanhando a assinatura de uma licitação que trará um
grande benefício para a região norte do meu Estado.
Estamos levando o linhão da hidroelétrica Coaraci
Nunes para o Município de Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Calçoene. É uma obra que estamos
esperando há 30 anos, e energia é o primeiro sinal
do desenvolvimento, pois com ela chegam as empresas, as agroindústrias e as indústrias. Estamos
aqui para agradecer ao Ministro e para congratularmos-nos com todos os Municípios do Estado. As
obras estarão em curso. Essa foi uma grande vitória
nossa, da Bancada Federal e da grande articulação
política.
Quero deixar ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso o nosso total apoio, o nosso incentivo e que
Sua Excelência continue com a sua serenidade e
competência, como grande maestro que está conduzindo o País para a modernização. Principalmente
pelas grandes reformas que estamos implementando e que iremos retomar, para o ano, se Deus quiser, e que com certeza absoluta o povo brasileiro haverá de reconhecer.
Os servidores públicos, às vezes, ficam chateados, mas haverão de compreender que esses aumentos virão, com certeza, e que as oportunidades
surgirão para aquele profissional qualificado, que
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terá oportunidade de ascensão e de um salário justo.
Essa imagem haverá de ser reconquistada porque
o sacrifício de hoje será o sucesso de amanhã. As
lágrimas de hoje nos trarão sorrisos e benefícios.
Comentava com alguns aposentados, chateados com relação ao tempo e serviço. Não se preocupem, pois quanto mais o homem trabalha melhor é.
Conheci muitos aposentados aqui no Senado Federal que, depois da aposentadoria, vivem apenas
seis meses e morrem. Então é melhor ficar trabalhando com dignidade e amor. Realmente, temos o
maior prazer de tê-los conosco sempre. Na campanha, às vezes, passamos um mês sem ver a
pessoa e quando retornamos temos a notícia de
que Fulano se aposentou e morreu - Deus me defenda. Assim, quanto mais eles estiverem conosco, no trabalho, melhor. Só o trabalho sustenta o
homem.
O Brasil precisa entrar na modernidade.
Com certeza absoluta, nós haveremos de ter um
país muito justo. Somos um país jovem. Sou entusiasmado com o meu País e quando vejo alguém
reclamando demais peço que pare com isso, levante a cabeça e dê graças a Deus, porque vai
melhorar.
Portanto, Presidente Jefferson Péres, desejo a
V. Ex', com liderança que tem no Amazonas, o qual
representa nesta Casa, que não se desanime diante
das dificuldades. V. Ex' é o exemplo da vitória e não se
preocupe diante do inimigo quando esse lhe aparecer.
Somos, sim, um Estado com algumas dHiculdades, mas não somos pobres. Pobre é o diabo! Temos valores, temos posição e riqueza e haveremos de vencer. O que está faltando realmente,
como V. Ex' diz, é que o Governo Federal dê prio1
ridade à região.
-~'"
Encerro o meu pronunciamento, deixando um
tratemo abraço aos taquígrafos, aos assessores da
Mesa que trabalham nas sessões, desejando-lhes
um bom final de semana. O mesmo desejo ao pessoal que está na tribuna de honra, ao pessoal da imprensa, aos nossos cinegrafistas. A todos desejo
muitas felicidades e que ténham paciência, calma.
Acho que o segredo de tudo é o amor e a fraternidade.
Deus nos proteja e abençoe. Sigamos acreditando neste País. Vamos trabalhando.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer-

sonPéres.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Mutto
obrigado. Senador Gilvam Borges, pela referência.
V. Exª falou pela Presidência.
O Sr. Senador Mauro Miranda e a Sr" Senadora Benedita da Silva enviaram discursos à Mesa
para serem publicados, na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Ex•s serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos a menos de dois meses de um dos mais importantes momentos políticos da história republicana. A serem
confirmadas as últimas pesquisas eleitorais, e eu

acrédito que essa tendência se manterá até as eleições, teremos pela primeira vez a renovação e um
mandato presidencial pelo voto popular. Vitorioso
como condutor da luta obstinada contra a inflação, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso merece
esse reconhecimento e essa nova prova de confian-

ça do povo brasileiro. Estamos próximos de superar
os custos socials desse período de transição, e o
povo não deseja trocar a expectativa segura de ser

recompensado por esses sacrilicios. Negar apoio à
reeleição do Presidente seria assumir riscos desnecessários que podem comprometer o nosso futuro. A
~ontinuidade é a melhor opção para a paz social e o
desenvolvimento.
Dando mais quatro ano de mandato ao Presidente, estaremos fazendo história como nação comprometida com o amadurecimento politico. Pelo caráter e pela tradição, o povo brasileiro tem sido movido pelo sentimento oposicionista. O poder de
substituir os maus governantes ou seus grupos de
influência é um dos princípios que sustentam a vitalidade da democracia, mas a história recente foi
cruel ao cobrar os nossos equívocos no exercício

desse direito político. Juscelino Kubitschek fez
neste pais a mais formidável experiência de desenvolvimento económico e social do século, mas
não conseguiu eleger o sucessor, perdendo para o
messianismo demagógico de Jânio Quadros. Hoje,
todos nó conhecemos os efeitos nefastos daquela
renúncia desastrada que está para completar 37
anos daqui a 11 dias. Perdemos o rumo do desenvolvimento, vivemos 25 anos de arbítrio e ainda

hoje mantemos alguma forma de convivência com
as seqüelas daquele longo período de ruptura democrática.

Não quero fazer comparações de natureza política entre um e outro momento, porque as opções
de poder que serão julgadas em outubro estão na
mesma linha de fidelidade aos mais puros compro-
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missas com a democracia. Também não me preocupam os temores de eventual crise que possa levar o
Pais a retrocessos institucionais. Nosso País está
definttivamente vacinado. O que quero dizer é que o
povo aprendeu com as lições amargas do passado
recente, e que já não quer mudar por mudar, preferindo o certo pelo duvidoso. É isso que tem sido
mostrado pelas pesquisas. Aquele sentimento oposicionista está sendo substituído pelo pragmatismo da
continuidade, sem os vícios do continuísmo. Hoje,
não sei se Juscelino Kubitschek seria derrotado se
fosse ele próprio o candidato, ao contrário do General Lott, que não teria carisma para empolgar as
massas. O fato é que, felizmente, temos hoje esse
instrumento inovador, moderno e democrático da
reeleição, a serviço da consolidação da estabilidade
monetária, do desenvolvimento, da retomada do emprego e da integração definttiva de nossa economia
aos mercados mundiais.
Sr"s e Srs. Senadores, não estou refletindo
aqui, com estas breves palavras, uma posição apenas pessoal ou partidária. Durante o período de recesso, e nestes primeiros movimentos da campanha
elettoral, meus compromissos como presidente regional do PMDB de Goiás obrigam-me a multiplicar
contatos e compromissos políticos, a ouvir mais os
companheiros e a registrar sentimentos. A necessidade de manter o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, para não colocar em risco a vttória sobre a
inflação, é um sentimento que tenho recolhido nos
diretórios municipais, nas prefetturas, nas esquinas,
nas fazendas, nos encontros fechados ou abertos ou
nas viagens em que tenho acompanhado o futuro
governador Íris Rezende. O testemunho que trago a
este plenário reflete, portanto, o que tenho captado
do sentimento popular, e isso me faz prever uma vitória ainda mais ampla do que aquela que ocorreu
nas eleições passadas, quando Goiás deu ao Presidente a maior vantagem proporcional de todo o País.
Seria insensato deixar de reconhecer que o desemprego é um aliado poderoso da propaganda
oposicionista. Este é o maior drama social deste final
de século em países emergentes como o Brasil ou
em nações industrializadas como a França e a Alemanha. A redução dos juro vai permttir a retomada
do crescimento económico e a recuperação gradual
dos níveis de emprego. Fora do desenvolvimento
não há milagres, e o Presidente tem insistido nesta
tese. Pessoalmente, estou convencido de que vamos viver uma intensa fase de grandes investimentos públicos de infra-estrutura, nos quatro anos do
futuro mandato presidencial.
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Mas eu quero vottar ao motivo que me trouxe a
esta tribuna, como intérprete das expectativas e dos
sentimentos do povo goiano. Temos todos os meti·
vos para ser gratos ao Presidente Fernando Henri·
que Cardoso. A começar pela intensa contribuição
de seu governo para realizar ou completar obras fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Para
citar apenas as mais importantes, eu lembraria o po·
liduto que liga São Paulo a Goiãnia, garantindo a estabilidade no abastecimento de derivados de petró·
leo; a consolidação do porto de São Simão e a construção de obras complementares na hidrovia Para·
naíba·Tietê·Paraná, assegurando o acesso aos pai·
ses do Mercosul; a duplicação do trecho rodoviário
Anápolis-Goiãnia, e a conclusão das hidrelétricas de
Serra da Mesa e de Corumbá.
Ajudando a garantir o segundo mandato para o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o povo
goiano sabe que a duplicação da rodovia Goiâ·
nia/São Paulo não será apenas um sonho de várias
décadas. Este é o projeto mais importante para completar a rede de integração de Goiás e do CentroOeste com os grandes centros consumidores, os
portos e o Mercosul, e já está inscrito na segunda
etapa do programa "Brasil em Ação", que será iniciada no próximo ano, já no decurso do segundo mandato presidencial. Outro compromisso que só terá
garantia de continuidade com a vitória do Presidente
é a construção do gasoduto BrasiVBolívia, com as
ramificações que vão beneficiar o nosso Estado.
Com todas essas conquistas, Goiás estaria completando o projeto básico de sua integração nacional e
continental, que é a meta essencial de um estado
emergente com grandes potenciais de desenvolvi·
mente econômico.
·· ~
Meus prezados colegas, em breve estaremos
perdendo a companhia do ilustre companheiro Íris
Rezende neste plenário. Ele vai chegar ao seu ter·
ceiro mandato de governador com a diferença mais
expressiva entre todos os postulantes a governos
estaduais, e com isso vai crescer ainda mais a projeção nacional de sua liderança, como principal rele·
rência de todas as movimentações políticas que
ocorrem em nosso Estado. O ex-governador Ma·
guito Vilela, nosso futuro colega nesta Casa, e o
seu sucessor no cargo, o ilustre companheiro
Naphtali Alves de Souza, foram exemplares na
parceria de solidariedade com o governo do Presi·
dente Fernando Henrique Cardoso. E essa solida·
riedade tem sido correspondida em gestos, ates e
palavras por Sua Excelência. Sob a liderança de
Iris Rezende, que tem sido interlocutor perrnanen·

-----------.-----
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te do Presidente, esse amplo canal de diálogo, sob o
estímuloadicional das raízes familiares goianas do
Presidente, vai seguir o destino da boa convivên·
cia, do debate construtivo e da união de esforços
comuns para atender às grandes aspirações do
povo goiano.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje votto
a este Plenário com muito orgulho para falar de
um assunto da maior importância que virou debate
em todas as rodas de educadores e políticos e até
mesmo no seio do Governo Federal. Participam
deste debate educadores, professores, intelectuais, escolas, colégios, universidades e amplos se·
tores da sociedade em quase todos os pontos do
País.

Faço referência, com muita honra, ao sucesso
que representa o Programa Bolsa-Escola; diga-se de
passagem, concebido pelo Partido dos Trabalhadores e colocado em prática pelos nossos representantes que governam importantes municípios do
Brasil e o Distrito Federal. Assim, a exemplo do Or·
çamento Participativo que nós também implantamos,
o Programa Bolsa-Escola vem coroar os nossos
propósitos que sempre foram os de governar com
honestidade, com eficiência, com sensibilidade so·
cial e, sobretudo, com o devido respeito à coisa
pública.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, quero também aproveitar esta oportunida·
de para bater palmas e parabenizar o Governador
do Distrito Federal, Professor Cristovam Buarque,
administrador criterioso e sensível, que está elevando bem atto, na galeria dos exemplos a serem seguidos, inclusive nos espaços mundiais do chamado
Primeiro Mundo, o nome de Brasília e do Distrito Fe·
deral. Não me custa absolutamente nada dizer que o
Governador Cristovam nos honra com a sua administração, honra a bandeira e os princípios do nosso
partido e dá um grande exemplo ao Brasil, ao Gover·
no do Senhor Fernando Henrique Cardoso e ao
mundo.
Em benefício de todos os brasilienses, tenho
certeza de que o Governo Democrático e Popular do
PT, com a ajuda de outros partidos progressistas,
vem respondendo à attura aos resquícios do populis·
mo-clientelista, aos vícios, às deformações de caráter e aos atos irresponsáveis dos governos passa-
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dos, apesar das enormes dificuldades e da má vontade do Governo Federal.
Este Projeto de Bolsa-Escola foi reconhecido
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF, que escolheu o Governo do Distrito Federal
como um dos premiados no ano da implantação deste projeto. O prêmio foi dado exatamente pelos sucessos obtidos na aplicação de programas eficientes
na área de educação básica e na luta contra a vergonhosa prostituição infantil que tristemente assola o
Pais. A Bolsa-Escola paga um salário mínimo por
mês a trinta mil alunos e exige apenas que eles não
faltem às aulas. A entidade está divulgando e indicando a politica educacional adotada pelo Governo
do Distrito Federal em todo o Brasil como modelo a
ser seguido por todos os estados.
Realmente, o programa pode servir de modelo-e tirar das ruas, da prostituição, do trabalho escravo, da exploração, da marginalidade e do submundo milhões de crianças até agora condenas injustamente a viverem da sobra social e do lixo das
cidades. Já é chegada a hora de o Brasil deixar e
ser uma enorme fábrica de marginais e um pais
onde a violência e as injustiças não têm limites e fazem arrepiar cotidianamente os cabelos dos cidadã'bs de boa parte do resto do mundo. Uns as encaram
com indignação e tristeza e outros com indiferença
e, o que é pior, com uma pesada carga de preconceito.
Costumo dizer que a divida social brasileira é
cruel e acho que deveria ser vergonhoso para uma
grande parte dos nossos governantes. Muito pouco
ou quase nada tem sido feito para resolver esta situação em nível de Brasil. Tenho certeza de que o
maior investimento que se podêria fazer nesse sentido seria justamente na educação básica de todas as
crianças brasileiras. Em verdade, lugar de criança
em pais decente com governo decente e com elite
decente é na escola e não nas ruas, nos guetos, na
prostituição, no crime, no trabalho forçado, na escravidão e no vicio. Foi exatamente isso que o Governo
do PT no Distrito Federal atacou com a implantação
da Bolsa-Escola.
O índice de aprovação dos alunos atingidos
pelo beneficio compensa a despesa e o trabalho que
são necessários para o desenvolvimento do projeto.
O Programa Bolsa-Escola do Governo do PT
no Distrito Federal é um verdadeiro sucesso, uma
experiência que está sendo seguida pelo resto do
Brasil e uma prova de que quando se quer se vence
o atraso e a miséria.

- - - - - - - - · ---------

Além de toda essa realidade, é importante enfatizar também que o Programa é extremamente
simples e barato. O Governo do Distrito Federal gasta menos de um por cento do seu orçamento e está
conseguindo colocar todas as crianças de sete a catorze anos, que atendam às condições exigidas, na
escola. Cada família com filho na escola recebe o
equivalente a um salário mínimo por mês, desde que
a criança não fake a dois dias de aulas sem justificativa no mesmo mês.
A Bolsa-Escola aplica-se à família que comprovar que reside no Distrito Federal há pelo menos cinco anos consecutivos e cuja renda familiar
per capita mensal não seja superior a meio salário
mínimo.
Programa Bolsa-Escola, mostrar para todo o
Pais e ao mundo que a vontade de fazer e a garra
aliada à capacidade são realmente.
Mudar urgentemente o quadro da educação
básica no Brasil é um imperativo que diz respeito
não apenas a considerações de justiça e equilíbrio
social, mas também ao próprio futuro do pais que
necessita qualificar a sua mão-de-obra para modernizar o seu parque industrial, aperteiçoar cada vez
mais a qualidade dos seus produtos, aumentar os
ganhos de produtividade e dispor de uma classe trabalhadora em todos os níveis bem nutrida e aHabetizada. O verdadeiro encontro do Brasil com o mundo
sofisticado do século XXI está na tomada deste caminho e não na continuidade de uma politica elitista
e discriminadora que privilegia o ensino superior
com mais da metade das verbas destinadas à educação. Portanto, a Bolsa-Escola já poderia ser a primeira de uma série de lições que deveria ser aprendida agora e aplicada em seguida em todos os estados brasileiros.
Para finalizar, gostaria de dizer que é intolerável saber que o desperdício dos recursos da educação é absolutamente generalizado e que a situação
do ensino básico vai da consternação à vergonha e
da vergonha à revoka. Inevitavelmente, a continuidade de tal politica obrigará o Brasil a permanecer atolado no subdesenvolvimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 41 minutos.)

~-----·------~
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Resenha das matérias apreciadas
de 1° a 14 de agosto de 1998
4a Sessão Legislativa Ordinária
soa Legislatura

(Art. 269, II, do Regimento Interno)
PROJETOSAPROVADOSEEN~ADOSÀSANÇÃO

De iniciativa do Presidente da República.

.. 1

De iniciativa da Câmara dos Deputados
.. I
De iniciativa do Tribunal Supenor do Trabalho .. 2
De iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal e Territórios .
.. I
Total. ................................................................. 5
Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1998 (n° 2.595/96, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que
altera a Le1 n' 8.185, de 14 de ma10 de 1991. alterada pela Le1 n' 8.407, de 10
de ;ane1ro de 1992, que dispõe sobre a Orgamzação Judiciána do Distnto Federal e Terrllórios e ena os Juizados EspeCIQ/S Cíve1s e Crimma1s.
Sessão: 13.08.98
Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 1998 (n' 330/95, na Casa de origem), que d1spõe sobre a regulamemação da Profissão de Educação Física e
ena os respecuvos Conselho Federal e Conselhos Ref51olla/S de Educação Física.
Sessão: 13.08.98
Projeto de Lei da Câmara n" 3S,ite 1998 (no 4.200/98, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que ena Jumas de Conciliação e Julgamento na 2" Reg1ão da Jusllça do Trabalho, define ;urisdição e
dá outras proVIdêncws.
Sessão: 13.08.98
Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1998 (no 3.362/97, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho. que dispõe sobre a criação de Jumas de ConC/Iwção e Julgamento na 15' Reg1ão da Justiça do Trabalho. define ;unsd1ções e dá outras prov1dêncws.
Sessão: 13.08.98
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Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 1998 (n' 4.686/98, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Republica, que acrescenta mc1sos ao an
1" da Lez n• 8.072, de 25 de ;ulho de 1990, que dispõe sobre os crzmes hediondos e altera os arts. r, 5' e 10 da Le1 n• 6.-137, de 20 de agos10 de 1977, e dá
outras provzdências.
Sessão: 13.08.98

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS
DEPUTADOS

De iniciativa do Senado Federal..
............ 3
De iniciativa do Ministério Público da União ......... 1
Total..., .... ,,,,..,,,.,,..,.,.........,,...,,,.,......., 4

Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1997, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre a responsabilidade CIVIl e crimmal em vmude de
dano ou morte causados por alimentos doados a pessoas carentes.
(Decisão terminativa)
Sessão: 06.08.98
Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1995, de autoria do Senador Júlio
Campos, que denomina o Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto
Internacional Tom Jobim.
Sessão: !3.08.98

....

Projeto de Decreto Legislativo
n' 92, de 1998, que aprova a Progra.
mação Monetária relativa ao terceiro mmestre de 1998.
Sessão: 13.08.98
Projeto de Lei da Câmara n' 38, de 1998 (n' 3.066/97, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre a Carreira de Apoio Técnico-Administratiyo do Ministério Público da União. fixa os
valores de sua remuneração e dá outras providências.
Sessão: 13.08.98
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇ ..\0

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..
De iniciativa do Senado Federal..
. .. I

Total......................................................... 2
Projeto de Resolução n' 64, de 1998, que autonza a Umão a realzzar
operação financeira que vtsa ao reesca/onamemo de crédllos brasileiros JUnto
à Repúblzca Argemma, nos termos do contraiO firmado em 20 de mato de
/997.

Sessão: 12.08.98
Projeto de Decreto Legislativo n' 89, de 1998 (n' 660/98. na Cãrnara
dos Deputados), que autoria o Poder Executivo a despachar tropas do Exército
Brasileiro para o exterior, nos tercetros rrzmestres de /998 e de 1999, com o
objetivo de participar, em conjunto com os Exércllos Argemmo. Un1guaco e
ParaguaiO, em exercícios combinados de Forças de Pa:.
Sessão: 13.08.98
MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA

I

De iniciativa do Senado Federai ........... 1
Total ................................................... I

Projeto de Lei do Senado n' 38, de 1995, de autoria do Senador Pedro
Simon, que dispõe sobre o ensino da língua e~panhola nos estados limítrofes
com os países formadores do Mercosul.
(Prejudicado em virtude da aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei
da Cãrnara n' 55, de 1996)
Sessão: 11.08.98
OUTRAS DELIBERAÇÕES

Requerimento n' 471, de 1998, do Senador Laura Campos, solicitando,
'-nos termos do art. 71, inciso I, da Constituição Federal, que o Tribunal de
Contas da União se pronuncie sobre a legalidade do § 2' do art. 26 da Medida
Provisória n' 1.626-51, de 9 de abril de 1998, comparativamente ao que dispõem o art. 77 da Lei n' 4.320, de 17 de març'o de 1964, o § 6' do art. 10 do
Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, o art. 47, caput, da Lei n'
8.443, de 16 de julho de 1992, e o§ 3' do art. 116 da Lei n' 8.666, de 21 de
junho de 1993.
Sessão: 11.08.98
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Requerimento n• 485, de 1998, dos Senadores Edison Lobão e Bello
Parga, solicitando, nos termos regimentais, voto de congratulações a Governadora do Estado do Maranhão, Sra. Roseana Sarney, pelo restabelecimento de
sua saúde e por seu retomo atividade politica e administrativa.
Sessão: 11.08.98
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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Eleito em 19-4-95)

Presidente: Casildo Maldaoer • PMDB - SC
Vice-Presideote: José Alves • PFL - SE
(Eleitos em 28·2·96)

Suplmta

Titulares
PFL
l. Elcio Alvares

1. José Agripino

2. Francelina Pereira

2. Carlos Patrocinio

l. Waldeck Omelas ( I)

3. Vilson Kleinübing

4. José Alves

4. José Bianco
PMDB
I. (Vago)

I. Casildo Maldaner

2. Ramez Tebet

2. Gerson Cantata

3. Nabor Jünior

J. Aaviano Melo

4.

Ney Suassuna

4. Coulinho Jo'l!"

PSDB

I. Lucia Alcântara

I. Jefferson PO..S

2. (Vago)

2. José lgnâcio Ferreira,
PPB (E>-PPR + Es-PP)

L Epitacio Cafeteira

I. L.ucidio Ponella

2. Osmar Dias

PTB
I. Emilia Fernandes

1. Arlindo Pono

PP
I. Antonio Carlos Valadares

I. Osmar Dias

PT
I. Lauro Campos

I. Marina Silva
PDT

I. Sebastiio Rocha

!.(Vago)

Membro Nato
Romeu Tuma (Corngedor)
(Ataalizado- 13-+91)
(I) PDSH como Miaistro de Estado da Prnidência e Assistência Social. em 7+91

SECRETARIA -GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA B. F. CRUZ
Ramais: 3490- 3491 Fax: I 095

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Ramais: 3511-3514 Fax: 3606
Secretários:

FRANCISCO NAUR!DES BARROS (Ramal: 3508)
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal: 3501)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Chefe: JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ
Ramais: 3507- 3520 Fax: 3512
Secretários:

EDNALDO MAGALHÃES SI QUEIRA (Ramal: 3520)
CLEUDES BOAVENTURA NERY (Ramal: 3503)
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 4256)
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502)
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal: 3509)
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4792)
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal: 4256)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO
Ramais: 4638- 3492 Fax: 4573
Secretários: CE
CJ

- JÚLIO 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 DJNIZ (Ramal: 4608)
- VERA LÚCIA BATISTA SJLV A (Ramal: 7285)

CCJ

- VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal: 4609)

CRE

- MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496)

CFC

-JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

COMISSÕES PERMANENTES
(ART" 72 • RISF)
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS • CAE
PRESIDENTE: SENADOR PEDRO PIVA
VICE.PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA
(27 mULARES E 27 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
FRANCELINO PEREIRA
VlLSON KLEINÜBING
GILBERTO MIRANDA
BELLOPARGA
LEONEL PAIVA
JONAS PINHEIRO
JÕAOROCHA
ZANETE CARDINAL

PFL
1·ROMERO JUCA
2.JOSE AGRIPINO
3.JOSE BIANCO
4-ELCIO ALVARES
S·EDISON LOBÃO
6·FRANCISCO BENJAMIN
7.JOEL DE HOLLANDA
8-DJALMA BESSA

MG ·2411/12
-2041/42
AM ·3104/05
MA·3069no
DF-1248
MT • 2271n2
TO -4071n2
MT -4064/65

se

GILVAM BORGES
FERNANDO BEZERRA
NEY SUASSUNA
JOSESAAD ·
CARLOS BEZERRA
RAMEZTEBET
JOSE FOGAÇA

AP-2151/52
RN-2461/67
PB-1145/1245
G0-3149/50
MT-2291/92
MS-2221/22
RS·3077n8

PMDB
1.JADER BARBALHO
2·MARLUCE PINTO
3-MAURO MIRANDA
4·ROBERTO REQUIÃO
5-PEDRO SIMON
6-CASILDO MALDANER
7-GERSON CAMATA

JOSE ROBERTO ARRUDA
SERGIO MACHADO
JEFFERSON PERES
PEDROPIVA
OSMARDIAS

DF-2011/12
CE-2281-82
AM-2061/62
SP· 2351/52
PR-2124125

PSDB
1-TEOTONIO VILELA FILHO
2·BENI VERAS
3-LÚCIO ALCÃNTARA
4-LÚDIO COELHO
5·SERGIO MACHADO

RR-2111/12
RN-2361/62
R02231/32
ES-3130/31
MA-2311112
BA·3173n4
PE-3197/98
BA· 2211/12
PA-3041/43
RR-1101/1201
G0-2091/92
PR-2401/02
RS-3230/31
SC-2141/42
ES-3203/04
AL-4093/94
CE-3242143
.CE-2301/02
MS-2381/82
CE· 2281/85

I

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
1-ANTONIO CARLOS VALADARES
SP-3213/15
·PSB
LAURO CAMPOS • PT
DF-2341/42
2-SEBASTIÃO ROCHA • PDT
ADEMIR ANDRADE • PSB
PA-2101/02
3· ROBERTO FREIRE • PPS
JOSE EDUARDO OUTRA • PT
SE-2391/92
4· ABDIAS NASCIMENTO • PDT
EDUARDO SUPLICY • PT

ESPERIDIAO AMIN
LEVYDIAS

SC-4200/06
MS-1128/1228

PPB
1-EPITACIO CAFETEIRA
2-LEOMAR QUINTANILHA

ODACIR SOARES

R0-3218/19

PTB
VAGO

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS I 0:00 HS (*)
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3516/4605

SE-2201/02
AP-2244146
PE-2161/67
RJ-1121/4229
MA-1402111
T0-2071m

SALA N' 19-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311·3255

FAX: 311-4344

(*)Horário de acordo com a Ata publicada no DSF de 12.9.97. pgs. 18655/6
Horãrio regimcnUII: J"J (eiras às 10:00 bs.

Atualizada em: 13/08/98.

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE
VICE-PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA
(29 TITULARES E 29 SUPLENTES)
TITULA<ES

SUPLENTES
PFL
1-GUILHERME PALMEIRA (3)
2-EDISON LOBÃO
3-ELCIO ALVARES
4-JOSÉ AGRIPINO
5-BERNARDO CABRAL
6-ROMEU TUMA
7-JOÃO ROCHA
8·VAGO
9-VAGO

ROMERO JUC.r
JONAS PINHEIRO
JOSÉ ALVES
BELLO PARGJ,
JOEL DE HOLI.AND.\
LEONEL PAIV/1
JOSÉ BIANCO
ZANETE CARl: INAL
DJALMA BES~A

RR-2111/17
MT-2271/77
SE-4055/57
MA-3069/72
PE-3197/98
DF-1046/1146
R0-2231/37
MT-4064/65
BA • 2211/12

CARLOS BEZERRA
GILVAM BORGES
JOÃO FRANÇJ, (1)
CASILDO MAL JANE R
MAURO MIRA/'IDA
NABOR JUNIOR
MARLUCE PINTO
IRIS REZENDE

MT· 2291/97
AP-2151/57
RR-3067/4078
SC-2141/47
G0-2091/92
AC-1478/1378
RR-1101/4062
G0-2032133

PMDB
1-JOSEFOGAÇA
2-JOSÉ SAAD
3· PEDRO SIMON
4-JOSÉ SARNEY
5-DJALMA FALCÃO
6-VAGO
7-VAGO
8-VAGO

LUCIO ALCANTARA
OSMARDIAS
LÚCIO COELHtl
CARLOS WILS·JN
JOSÉ ROBERTO AR~UDA

CE-2301/07
PR-2124/25
MS-2381/87
PE-2451/57
DF-2011/16

PSDB
1-ARTUR DA TAVOLA
2-BENI VERAS
3-SERGIO MACHADO
4-VAGO (2)
5-JEFFERSON PERES

BENEDITA DA SILVJ,- PT
MARINA SILVA- PT
ADEMIR ANDRII.DE • PSB
SEBASTIÃO ROCHA - PDT

BLOCO DE OPOSIÇÃO
RJ-2171/77
AC-2181/87
PA-2101/07
AP-2244/46

(PT, PDT, PSB, PPS)
1-EMILIA FERNANDES· PDT
2-LAURO CAMPOS • PT
3-ABDIAS NASCIMENTO - PDT
4-ROBERTO FREIRE • PPS

AL-3245/47
MA-2311/15
ES-3130/35
RN-2361/67
AM-2081/87
SP-2051/57
T0-4070/71

RS-3077/78
G0-3149/50
RS- 3230131
AP-3429131
AL-2261/62

RJ-2431/37
CE-1149
CE-2281/87
AM-2061/67

RS-2331137
DF-2341/47
RJ-1121/4229
PE-2161/67

ERNANDES ANIORIM
LEOMAR QUINTANILHA

R0-2051/57
T0-2071/76

PPB
1-EPITACIO CAFETERIA
2-ESPERIDIÃO AMIN

MA-4073174
SC-4200/06

ODACIR SOARES

R0-3218/3219

PTB
1-ARLINDO PORTO

MG-2321/22

(1) Oesfiliou-se do PMDB. ingressando no PPB. em 2.10.97.

(2) Em virtude d 3 renúncia do Senador Coutinho Jorge.

(3) Licenças nos termos do art. 56. II, § I'. da Constituição Federal.

SALA N' 09-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 3ll-3359
SECRETÁRIO: RAYMUNDO FRANCO DINIZ
TELEFONES liA SECRETARIA: 311-4608/3515
FAX: 311-3652
(*) Horilrio de acordo com a Ata publicada no DSF de !1.9.97. pgs. 1165516
H( ririo rq{Ímenttll: 4"1 feiras as 14:00 hs.

Atualizada em: 1°/07/98

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA- CCJ
PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL
VICE-PRESIDENTE: SENADOR RAMEZ TEBET
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES

GUILHERME PALMEIRA (1)
EDISON LOBÃO
JOSÉBIANCO
BERNARDO CABRAL
FRANCELINO PEREIRA
FRANCISCO BENJAMIM
ROMEUTUMA

AL-3245147
MA-2311/15
R0-2231/37
AM-2081/87
MG-2411/17
BA-3173/74
SP-2051/52

PFL
1-éLCIO ALVARES
2-ROMERO JUCÁ
3.JOSÉ AGRIPINO
4-LEONELPAJVA
5-BELLO PARGA
&-GILBERTO MIRANDA
7-DJALMA BESSA

JADER BARBALHO
JOSÉ FOGAÇA
ROBERTO REQUIÃO

PA-3051/53
RS-30n/7a
PR-2401/07
MS-2221127
RS-3230132
AL-2261/62

PMDB
1-NEY SUASSUNA
2.CARLOS BEZERRA
3-CASILDO MALDANER
4-FERNANDO BEZERRA
5-GILVAM BORGES
6-VAGO

AM-2061/67
ES-2121124
CE-2301/07
CE-3242/43

PSDB
1.SERGIO MACHADO
2.JOSÉ ROBERTO ARRUDA
3-DSMAR DIAS
4-PEDRO PIVA

RAMEZTEBET
PEDRO SIMON
DJALMAFALCÃO

I

JEFFERSON PERES
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
LÚCIO ALCÂNTARA
'BENIVERAS

BLOCO DE OPOSIÇÃO
ANTONIO C. VALADARES· PSB SE-2201/04
ROBERTO FREIRE • PPS
PE-2161/67
JOSÉ EDUARDO OUTRA· PT
SE-2391/97

ES-3130/32
RR-2111/17
RN-2311187
DF-1048/1146
MA-3069172
AM-1186/3104
BA ·2211/12

PB~46

MT-2291117
SC-2141/47
RN-246112467
AP-2151/52

CE-2284187
DF-2011/17
PR-2124125
SP-2351/52

(PT, PDT, PSB, PPS)
1-ADEMIR ANDRADE • PSB
2-SEBASTIÃO ROCHA • PDT
3-MARINA SILVA· PT

PA-2101/07
AP-2241/47
AC-2181187

ESPERIDIAO AMIN
EPITACIO CAFETEIRA

SC-4206/07
MA-4073174

PPB
1.U:VV DIAS
2· LEOMAR QUINTANILHA

MS-1128/1228
T0-2073174

ODACIR SOARES

R0-3218/3219

PTB
1-ARUNDO PORTO

MG-2321122

(I) Licenças nos termos do art. 56, II,§ I", da Constituição Federal.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3971/4612

SALA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3541

FAX: 311-4315
Atuallzada em: 1"/07/98

---

---------·-

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO • CE
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TAVOLA
VICE-PRESIDENTE: JOEL DE HOLLANDA
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES

DJALMA BESSA
HUGO NAPOLEÃO
JOEL DE HOLLANDA
ÉLCIO ALVARES
JOÃO ROCHA
ROMEROJUCÁ
ROMEUTUMA
EDISON LOBÃO

BA • 2211/12
Pl·3085/87
PE-3197198
ES-3130132
TQ.4070n1
RR-2111/17
SP-2050/57
MA-2311/46

JOSE FOGAÇA
FERNANDO BEZERRA
ROBERTO REQUIÃO
GERSON CAMATA
JOSÉ SAitNEY
JOÃO FRANÇÀ (1)
VAGO

RS-3077/78
RN-2461/67
PR-2401/02
ES-3203104
AP-3429/31
RR-3067/68

PFL
1·BERNARDO CABRAL
2-VILSON KLEINÜBING
3-L.EONEL PAIVA
4- FRANCELINO PEREIRA
5-GILBERTO MIRANDA
&.JONAS PINHEIRO
7-WALDECK ORNELAS (2)
8-VAGO
PMDB
1-RAMEZ TEBET
2-JOSÉ SAAD
3-NEY SUASSUNA
4-NABOR JUNIOR
5·DJALMA FALCÃO
6-IRIS REZENDE
7-VAGO

AM-2081/82
SC-2041/42
DF-104611146
MG-2411/12
AM-3104105
MT·2271n2

BA

MS·2222123
G0-3149/50
PB-4345146
AC-147811378
AL-2261/82
G0-2032133

PSDB
1-JEFFERSON PERES
2-JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
3-L.ÚCIO ALCÃNTARA
CE-2281/82
AL-4093194
4..CARLOS WILSON
CE-3242143
5-PEDRO PIVA
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
LAURO CAMPOS • PT
DF-2341/42
1-BENEDITA DA SILVA· PT
MARINA SILVA· PT
2·ANTONIO C. VALADARES PSB
AC-2181/82
EMILIA FERNANDES • PDT
RS-2331/37
3-SEBASTIÃO ROCHA
ABDIAS NASCIMENTO • PDT
RJ-4229/30
4-VAGO
PPB
LEVYDIAS
MS-112811228
1-ESPERIDIAO AMIN
LEOMAR QUINTANILHA
2-ERNANDES AMORIM
T0-2071172

ARTUR DA TAVOLA
VAGO (3)
SERGIO MACHADO
TEOTÓNIO VILELA FILHO
BENIVERAS

RJ-2431132

I

ODACIR SOARES

R0-3218/19

AM-2061/82
ES-2121122
CE-2301/02
PE-2451/52
SP-2351/52
RJ-2171/72
SE-2201/07
AP-2242144

SC-112311223
R0-2251/57

PTB
1.VAGO

(1) DeofilioiJ.oe do PMDB,Ingressando no PPB, em 2.10.97.
(2) Afastado do exerclcio do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
(3) Em virtude da renUncia do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. UNHARES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604

SALA N' 15 ·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
FAX' 311-3121

(*)

Hori;rio dueerdo com a Ata p•bUnda no DSF de 11.9.97, pcs. 1165516
Heririo nt~me•tal:
fdru is 14:00 IK.

s-,

Atualizada em: 24106198

--·

~
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5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ SARNEY
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES
PFL

GUILHERME PALMEIRA (2)
HUGO NAPOLEÃO
JOSÉ AGRIPINO
BERNARDO CABRAL
ROMEUTUMA
JOEL DE HOLLANDA

AL-3245/47
Pl-4478/79
RN-2361/67
AM-2081/87
SP-2051/57
PE-3197/99

JOSESARNEY
PEDRO SIMON
CASILDO MALDANER
JADER BARBALHO
VAGO (1)

AP-3429/31
RS-3230/31
SC-2141/47
PA-3051i53

ARTUR DA TAVOLA
CARLOS WILSON
LÚCIO COELHO

RJ-2431/36
PE-2451/57
MS-2381/87

1- VAGO
2-BELLO PARGA
3-JOÃO ROCHA
4-JOSÉ ALVES
5-VILSON KLEINÜBING
6- JOSÉ BIANCO

MA-3069172
T0-4070171
SE-4055/57
SC-2041/47
R0-2231/32

PMDB
1-MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA
3-MAURO MIRANDA
4-GERSON CAMATA
5-IRIS REZENOE

RR-1101/4082
RN-2461167
Go-2091182
ES-3203104
G0-2032/33

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
2-TEOTONIO VILELA FILHO
3-0SMAR DIAS

ES-2021127
AL-4093195
PR-2121127

~-

I

BENEDITA DA SILVA- PT
ABDIAS NASCIMENTO - POT
EMILIA FERNANDES - POT

BLOCO DE OPOSIÇÃO
RJ-2171m
RJ-3188/89
RS-2331/37

(PT, POT, PSB, PPS)
1-EDUARDO SUPLICY- PT
2-ADEMIR ANDRADE - PSB
l-MARINA SILVA-PT

SP-3215118
PA-2101/02
AC-2181/12

LEOMAR QUINTANILHA

T0-2073174

PPB
1-LEVYDIAS

MS-112811228

ARLINDO PORTO

MG-2321/22

PTB
1-0DACIR SOARES

R0-3218111

(1) Em virtude do falecimento do titular, em 13.04.98

(2) Licenças nos termos do art. 56, II, § I •, da Constituição Federal.
REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: MARCOS SANTOS PARENTE FILHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/3496

{*)

SALA N• 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL DA SALA DE REUNIÁO: 311-3367
FAX: 311-3546

Horirkl de acerdo tom a Ata publicada ao DSF de 11.9.97, pp. 1865516
Horirto reainaeatal:
feiras U 10:00 las.

s-.

Atualizada

em: 1"/07/98

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl
PRESIDENTE: VAGO
VICE.PRESIDENTE: SENADOR FREITAS NETO
{23 TITULARES E 23 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PFL
1· FRANCISCO BENJAMIN
2· JONAS PINHEIRO
3· GUILHERME PALMEIRA (5)
4- JOSÉ ALVES
5-ROMEU TUMA
&-GILBERTO MIRANDA
7· WALDEGK ORNELAS (2)

JOSE AGRIPINO
ROMEROJUCA
VILSON KLEINÜBING
ÉLCIO ALVARES
JOEL DE HOLLANDA
HUGO NAPOLEÃO
ELÓI PORTELA (cassio)

RN-2361/2367
RR-211112117
SC-2041/2047
Es-3130/3132
PE-319713199
PJ • 4478/4479
PI· 2131/37

NABOR JUNJOR
MAURO MIRANDA
GERSON CAMATA
JRIS REZENDE
MARLUCE PINTO
RENAN CALHEJROS (3)

AC·1478/1378
G0-2091192
ES-3203/ 3204
G0-2032133
RR-1101/4062
Al

PMDB
1-ROBERTO REQUIAO
2-RAMEZ TEBET
3-CARLOS BEZERRA
4-JOSÉ SARNEY
5- VAGO
&-VAGO

JOSE JGNACIO FERREIRA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOT0NIO VILELA FILHO
PEDROPIVA

ES·2021/2027
DF·2011/2017
Al-4093195
SP·2351/52

PSDB
1.CARLOS WILSON
2·VAG0(4)
3-0SMAR DIAS
4-VAGO (1)

JOS EDUARDO OUTRA· PT
ANTONIO C. VALADARES
EMIUA FERNANDES· PDT

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SE·2391/2397
1·VAGO
SE·2201/07
2-EDUARDO SUPLICY (PT)
RS-2331137
3· LAURO CAMPOS (PT)

LEVYDIAS
ERNAJIIDES AMORIM

MS-112811228
R0-2251/57

ODACJR SOARES

R0-3218/19

PPB
1-ESPERIDIAO AMIN
2· EPITACIO CAFETEIRA

BA-317313174
MT-227112277
AL-3245/3247
SE-405514057
SP-2051/57
AM-1166/3104
BA

PR-2401/2407
MS·2221127
MT·229112297
AP-2351/52

PE-245112457
PR-212112127

SP-3212115
DF·2341/47

SC·1123/1223
MA·4073/74

PTB
1-ARUNDO PORTO

MG ·2321122

(1) F-lndicaçto da -.nça conl'amle nova propon:ionalidade da -sessão legislativa.
(2) - d o exen:fdo do mandato para exen:er o cargo de. Ministro de Estado da Previdência e Asaistência Social.
( 3 ) - d o - do mandata para exen:er o cargo de Ministro de Estado da Justiça.
(4) Em
ranúncia do Senador Coutinho Jorge.

-da

(S) Ucenças nos termos do an. 56, II, § I", da Constituição Federal.
REUNIOES: TERÇAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE

SALA N" 13-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311-3191 (FAX)

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/4607
FAX: 311-3286
(*) ............. -a Ata p•blk:ada H DSF de 11.9.97. pp. 1165516
llldtle: '

'·YIIIIraUJ4:01..._

Atuallzada em: 1"/07198

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
(Resolução n• 46, de 1993)
PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA
VICE.PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES

FRANCISCO BENJAMIN
JOSÉ ALVES
ZANETE CARDINAL
JOÃO ROCHA
GILBERTO MIRANDA

BA-3173174
SE-4055156
MT-4064165
TG-4070//71
AM-3104105

JOSESAAD
NEY SUASSUNA
DJALMA FALCÃO
VAGO (2)
VAGO

G0-3149/50
PB-4345146
AL-2261162

BENIVERAS
CARLOS WILSON
PEDROPIVA

CE-3242143
PE-2451/57
SP-2351/52

EDUARDO SUPUCY- PT
VAGO

PFL
1-VILSON KLEINUBING
2-FRANCEUNO PEREIRA
3-DJALMA BESSA

PMDB
1-GILVAM BORGES
2.JOÃO FRANÇA (1)

PSDB
1.JOSE IGNACIO FERREIRA
2·VAGO (3)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3215/16
1-BENEDITA DA SILVA- PT

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073174

ODACIR SOARES

R0-321813219

PPB
1-ERNANDES AMORIM

SC-2041/47
MG-2411/17
BA -2211/12

AP-2151/57
RR-3067/68

ES-2121122

RJ-2111m

R0-2051/55

PTB
ARLINDO PORTO

MG -2321122

,,,. _,
( 1) Desfiliou-se do PMDB, ingressando no PPB, em 2.10.97.
(2) Em virtude do falecimento do tiiUiar, em 13.04.98
(3) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÁS 17:00 HS (*)
SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCiSCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIÁO: 311-3154
TELEFONES DA SECRETARiA: 311-3935/3519
FAX: 311-1060

(*) Horirie de acordo com a Alll pabDa.da H

DSF de 11.,.979 pp. 1165516

Atuallzada em: 24106198

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVID~NCIA
PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ ALVES
VICE·PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(07 TITULARES E 04 SUPLENTES)

TITULARES
JOSE ALVES
GILBERTO MIRANDA

SUPLENTES
PFL
1·VILSON KLEINUBING
2· WALDECK ORNELAS (2)

SE-4055/56
AM-3104/05

PMDB
JOAO FRANÇA (1)

VAGO (3)
VAGO

BENIVERAS

,

EDUARDO SUPLICY • PT
VAGO

RR-3067/68

PSDB
VAGO (4)

CE-3242/43

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3215/16

I

EPITACIO CAFETEIRA

SC-2041/47
BA

MA-4073/74

PPB+PTB
ERNANDES AMORIM

R0-2051/55

(1) Deslillou-se do PMOB. ingressando no PPB, em 2.10.97.
(2) Afastado do exerclcio do mandato para exercer o cargo de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.
(3) Em virtude do falecimento do tilular, em 13.04.98
(4) Em virtude da renúncia do Senador Coulinho Jorge.

REUNIÕES:
SALA N• 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL DA SALA DE REUNIÁO: 311-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-393513519
FAX: 311·1060
ANDAMENTO
EM 18.9.97 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR GILBERTO MIRANDA

Atualizada em: 25/06/98

--------------

-----------------···-------~--------·-

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSJI.DOS AO
GOVERNO DE RONDONIA
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(7 TITULARES E 4 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PFL

1-ZANETE CARDINAL

MT-4064/65

1-VILSON KLEINOBING

SC-2041/42

2-GILBERTO MIRANDA

AM-3104/05

2-FRANCEUNO PEREIRA

MG-2411/17

2-JOÃO FRANÇA

RR-3067168

PMDB
1-JOSÉSAAD

G0-3148/50

2-NEY SUASSUNA

PB-4345/46
PSDB

1-BENI VERAS

CE-3242143

2-VAGO (1)

BLOCO OPOSIÇÃO (PT+PDT+PSB+PPS)
1-EDUARDO SUPLICY-PT

SP-3215/16
PPB+ PTB

1-ERNANDES AMORIM

R0-2251/55

(1) Em virtude da renUncia do Senador Coutinho Jo'l!•-

REUNIOES
SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519
Fu: 311-1080

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA N• 6- Telefone: 311-3254
ATUALIZADAEM:2~8

ANDAMENTO
Ell29-4-18 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Representação Brasileira)
Presidente de Honra: Senador José Sarney
PRESIDENTE: SENADOR LÚCIO COELHO
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO JÚLIO REDECKER
SECRETÁRIO-GERAL: DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN
SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO
(16 TITULARES E 16 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES

SENADORES
1 - JOSÊ FOGAÇA
2- CASILDO MALDANER

1 - VILSON KLEINÜBING
2- DJALMA BESSA
1 - LUDIO COELHO
1- LEVY DIAS

I

PMDB
1 - PEDRO SIMON
2 - ROBERTO REOUIÃO
PFL
1 - JOEL DE HOLLANDA
2 -JÚLIO CAMPOS
PSDB
1 - JOSE IGNACIO FERREIRA
PPB
1 - ESPERIDÍÂO AMIN
PTB

1 - JOSÊ EDUARDO
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT I PSB I PDT I PPS)
1 - EMILIA FERNANDES
1 - BENEDITA DA SILVA
SUPLENTES

TITULARES

DEPUTADOS
1 -PAULO BORNHAUSEN
2 -JOSÉ CARLOS ALELUIA
1 - EDISON ANDRINO
2- GERMANO RIGOTTO
1 -FRANCO MONTORO
2- CELSO RUSSOMANO
1 -JULIO REDECKER
1 -MIGUEL ROSSETO

PFLIPTB
1 - VALDOMIRO MEGER
2 - BENITO GAMA
PMDB
1 - CONFUCIO MOURA
2 - ROBSON TUMA
PSDB
1 - NELSON MARCHEZAN
2-RENATOJOHNSSON
PPB
1 - ESPERIDÍÂO AMIN
PTIPOTIPCdoB
1 - LUIZ MAINARDI

