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Ata da 121 1 Sessão não Deliberativa
em 23 de Novembro de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura
Presidimcia do Sr.: Gere/do Melo
(Inicia-se a sessilo às 14 horas e 3C
minutos)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a eassio.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador
Cartos Patroclnio. procederá à lettura do Expediente.

é lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM

DO PRESiD_EIIfTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N" 257, DE 11198
(N" 1.4231118, na origem)
Senhoras Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informáloa de que me ausentarei do Pala no dia 23 de novembro de 1998, para realizar Yistta de trabalho à
República da Venezuela.
Na oportunidade, participarei, ·em Senta Elena
de Uairén, da cerimOnia oficial de inauguração da rod'lllia BR-174, que liga as cidades de Manaus, Boa
Viate e Caracas, obra que marca de fonna inequívoca os lllçoa de amizade, COQparação e integração
que nos une àquela Nação amiga.
BrasOia, 20 de novembro de 1998. - Fernando
Henrique ·Cardoeo.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Expediente lido vai 11 publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, oflcios que serão lidos pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
COMISSAO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OF/CAE/42198
Brasília 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
No' termos do art. 334, a, do Regimento Interno, solici.j) a V. Ex". que seja declarada a prejudicia-

lidada do Ofício ·s· n• 67, de 1997 que "encaminha
ao Senado Federal, solicitação do Governo do Estado de Sergipe, para que possa contratar operação
de créd~o externo junto ao KreditansteH Fur Wiederaufbau- KFW, no valor de DM15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), equivalentes a
R$9.199.380,00 (nove milhões cento e noventa e
nove mil e trezentos e oitenta reais), a preço de
30-4-97, cujos recursos serão destinados ao melhoramento do abastecimento de energia elétrica
em Sergipe", em virtude do mesmo haver perdido a
oportunidade.
Atenciosamente, - Senador Pedro Plva, Presidente.
COMISSAO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OF/CAE/43198
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 334, a, do Regimento Interno, solic~o a V. Ex". que seja declarada a prejudicialidade do Oficio
n• 001. de 1998 que "encaminha
ao Senado Federal, solicitação do Governo do Estado da Bahia, relativa ao pedido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia LFTBA, cujos recursos serão destinados ao giro da
divida mobiliária vencível no 1° semestre de 1998",
em virtude do mesmo haver perdido a oportunidade.
Atenciosamente,- Senador Pedro Plva, Presidente.

·s·

COMISSAO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OF/CAE/44/98
Brasília. 17 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a do Regimento Interno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicial i·
dade do Oficio ·s· n• 62, de 1997, que "encaminha
ao Senado Federal, solicitação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul referente à operação de
crédito a ser realizada junto à Caixa Económica Fe-
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deral, no AmbRo do Programa Nacional de apoio à
AdminiatraçAo Fiscal para os Estados Brasileiros PNAFE, no valor de US$21,713,000.00 (vinte e um
milhões e setecentos e traze mil dólares norte-americanos), equivalentes, na data de assinatura do contrato (19-6-97), a R$23.324.104,60 (vinte e três milh6es, trezentos e vinte e quatro mil, cento e quatro
reais e sessenta centavos)", em virtude dó 'mesmo
haver perdido a oportunidade.
Atenciosamente,- Senador Pedro Plva. Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECON0MICOS
OFICAE/45198
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a do Regimento Interno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prajudicialidade do Oficio •s• n• 107, de 1997 que "encaminha
ao Senado Federal, solicitação do Governo do Esta·
do de Santa Catarina, a respeito de refinanciamento
de parte da divida mobiliária do Estado, as operações
de Antecipação da Receita Orçamentária - ARO e
os empréstimos da Caixa Económica Federal, concedidos na conformidade do Protocolo de Acordo firmado com o Governo Federal, dentro do Programa
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados" em virtude do mesmo haver perdido a
oportunidade.
Atenciosamente,- Senador Pedro Plva, Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECON0MICOS
OF/CAE/046198
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento lntemo, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicialidade do Oficio ·s• n• 71, de 1995 que "encaminha ao Senado Federal, solicitação do Govemo
do Estado do Espírito Santo. para que possa con·
tratar operação de crédito externo a ser realizada
junto ao Banco Europeu de Investimento - BEl no
valor limitado a US$44.000.000,00, equivalentes a
R$41.976.000,00, destinados ao linanciamento da
parte da contra-partida estadual no Programa de
Despoluição dos Ecossistemas Utorâneos do Estado do Espírito Santo - PRODESPOL•, em virtude do
mesmo haver perdido a oportunidade.
AlarlciosanaU, -Senador P8dro Plva, Presidente.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS
OF/CAE/046198
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicialidade do Oficio •s• n• 65, de 1994 do Sr. Presidente
do Banco Central do Brasil que "encaminha ao Senado Federal, solicitação do Governo do Estado de
Sergipe, relativa à operação de crédito externo a ser
realizada pela Empresa Energética de Sergipe S.A ENERGIPE. junto ao Kreditanstalt Für Wiederaufbau
- KFW, no valor de R$9.396.495,00, equivalentes a
DM 15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), em 1°-7-94, cujos recursos serão destinados
ao projeto de Melhoramento do Abastecimento de
Energia Elétrica em Sergipe", em virtude do mesmo
haver perdido a oportunidade.
Atenciosamente, -Senador Pedra Plva, Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS
OF/CAE/049198
Brasília, 17 de novembro de , 998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicialidade do Diversos n• 9,, de 1996 que "Dispõe sobre
o refinanciamento, pela União, de dividas internas
das administrações direta e indireta dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras provi·
dências", em virtude do mesmo haver perdido a
oportunidade.
Atanciosamente, - Senador Pedra Plva, Presidente.
COMISSÃO OE ASSUNTOS ECONOMICOS
OF/CAE/050198
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento ln·
terno, solicito a V. Ex' que seja declarada a prerudicialidade do Diversos n• 90, de 1996 proposta de
alteração do paragrafo único do art. 14 e do art. 15
da Medida Provisória n• 1.490-14/96, que "Dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgão e entidades federais, e dá outras providências", em virtude do mesmo haver perdido a
oportunidade.
Atenciosamente, - Senador Pedro Plva, Pras•
dente.

·'.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS
OF/CAE/055198

OF/CAE/052198
Brasília, 17 de novembro de 1998

Brasília, 17 de novembro de 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Ex• que seja declarada a prejudicialidade do Olício
N" 92, de 1996 que "Encaminha
ao Senado Federal, solicitação da Prefeitura Municipal de Cordeiro (RJ) para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A
- BANERJ, no valor de R$400.000,00, cujos recursos serão destinados à execução de intervenções
urbanas e rurais", em virtude do mesmo haver perdido a oportunidade.
Atenciosamente, - Senador Pedro Plva. Presidente.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Ex• que seja declarada a prejudicalidade da Mensagem n• 72; de 1994 do Sr. Presidente da República que "submete à aprovação do Senado Federal, a proposta do Banco Central do Brasil
para a definição de critérios e mecanismos para o
refinanciamento das dívidas públicas estaduais e
municipais", em virtude da mesma haver perdido a
oportunidade.
Atenciosamente, - Senador Pedro Piva, Presidente.

·s·

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS
OF/CAE/056/98
Brasília, 17 de novembro de 1998

OF/CAE/053198
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicialidade do Diversos n• 34, de 1995 do Sr. Governador
do Estado do Rio de Janeiro que "Solicitando pronunciamento desta Casa, através. da Comissão de
Assuntos Econllmicos, no que tange à competência
privativa do Senado Federal", em virtude do mesmo
haver perdido a oportunidade.
Atenciosamente, - Senador Pedro Piva - Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento lnterno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicialidade do Olicio ·s· n• 1, de 1995 do Sr. Presidente
do Banco Central do Brasil que "encaminha ao Senado Federal, solicitação do Governo do Estado do
Espírito Santo, para contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de
R$17.913.000,00 destinada ao Projeto de Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar e do Ensino Fundamental", em virtude do mesmo haver perdido a
oportunidade.
Alenciosamerrte, Senador Pedra P1va, Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS

OF/CAE/054198
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicalidade da Mensagem n• 135, de 1994 do Sr. Presidente da República que "solicitando autorização
do Senado Federal, para contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, entre o
Estado do Maranhão e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor
equivalente a até US$79.000.000,00, destinados a
reabilitação e conservação de rodovias naquele
Estado", em virtude do mesmo haver perdido a oportunidade.
Atenciosamarte, - Senador Pedro Plva, Presidente.

OF/CAE/057/98
Brasília, 17 de novembro de 1998
Senhor Presidente.
Nos termos do art. n• 334, a, do Regrmento lnterno, solicito a V. Ex" que seja declarada a prejudicidade do Oficio ·s· n• 72, de 1994 do Sr. Presidente
do Banco Central do Brasil que "encaminha ao Senado Federal, solicitação do Governo do Estado de
São Paulo, para emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Governo de São Paulo- LFTP, destinados à liquidação de precatórios judiciais pendentes,
de responsabilidade daquele Estado". em virtude do
mesmo haver perdido a oportunidade.
Atenciosamente, - Senador Pedro Plva, Presidente.

•

4

ANAIS DO SENADO FBDI!RAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tendo
em vista os oficias do Presidenta da Comissão de
Assuntos Econômicos que acabam de ser lidos. a
Presidência comunica ao Plenário que as matérias a
que se rafaram serão incluldas em Ordem do Dia
oportunamente nos tannos do § 1° do art. 334 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu o Ollcio n• 581, da 1998, na origem,
de 18 do corrente, do Governo do Estado do Rio de
Janeiro, encaminhando, nos termos do § 2" do art.
2" da Resolução n• 52, de 1998, do Senado Federal,
a documentação referente à oferta de letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro LFTRJ, emHidas no dia 3 do corrente.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução n• 61, de 1998, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobra a
mesa, oflcios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exercleio, Senador Carlos Patroclnio.
São lidos os seguintes:
OFICIO N• 881/98
Brasília, 5 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra da indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os deputados Herculano Anghinetti e Luiz Fernando para integraram, respectivamente como tHular e suplente, a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.720, de 29 de outubro de 1998,
que "Dispõe sobra a contribuição para o custeio da
previdência social dos servidoras públicos" em subs·
tHuição aos anteriormente indicados.
AtenCiosamente, - Deputado Odelmo Leio,
lidar do PPB.
OFICIO N• 885198
Brasília, 5 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os deputados Enivaldo Ribeiro e João Pizzolatti para integraram, respectivamente como titular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.725, de 30 de outubro de 1998,
que "Dá nova radação aos arts. 1°, 2°, 3° e 4° do Decrato-Lei n• 1.578, de 11 de outubro de 1977, que
dispõe sobra o imposto de exportação, e dá outras
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providências". Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Lidar do PPB.
Olício n• 886/98
Brasília, 5 de novembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados Nelson Meurar e Ramal Anizio para integraram, respectivamente como tHular e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.726, de 4 de novembro de 1998,
que "Insere dispositivo na Consolidação das Leis do
Trabalho, para facultar a suspensão do contrato de
trabalho para a participação do trabalhador em curso
ou programa de qualificação profissional, attera a lei
n• 7.998. de 11 de janeiro de 1990, para instHuir a
bolsa de qualificação profissional e permHir o pegamento de benefício no desemprego de longa duração, attera a Lei n• 6.321, de 14 de abril de 1976, e a
lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e dá outras
providências". Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
líder do PPB.
Oficio n• 892/98
Brasília, 1O de novembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB. os Deputados Roberto Balestra como tHular e Jão Tola como
suplente para integrarem a Comissão Especial Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.727,
de 6 de novembro de 1998, que "dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos ConstHucionais
de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências, em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão - Lidardo PPB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feHas as substituições solicHadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscmos.
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Emendes Amorim.
V. Ex• dispõe de 20 minutos.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - AO. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sam revisão do orador.)
- Sr. Presidenta, Srls a Srs. Sanadoras, nestas últi·
mos dias, tenho ouvido, lido a tem-se discutido muito
a questão do BNDES. Trata-se da um Banco que arrecada com cartas obrigações da fazer investimentos em determinadas áreas.
No que diz respeito ao Estado da Rondônia,
sempre questionai a falta de investimentos por parte
do BNDES na região. Chame a atenção para a maneira como esse Banco faz os investimentos. Notase que são milhões e milhões jogados em determinados setores. Tomemos como exemplo o que ocorreu no ano passado, quando reclamávamos bastante dos recursos jogados nos bancos falidos, dos Estados mal administrados e que por isso precisaram
ser socorridos pelo Governo. O Proer foi atendido
pelo BNOES, alguns contratos já venceram, rnas o
Governo não recebeu os recursos aplicados.
O BNDES, no meu entender, deveria estar investindo no Brasil para que o Pais fizesse urna tentativa pare sair dessa crise. dessa falta de empregos.
No entanto, não se vê esse banco fazarodo operações
pequenas que . dariam a sustentação necessária e
gerariam os empregos de que o Brasil precisa.
O Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros,
quando aqui esteve, disse que, em algumas horas,
conseguiram o financiamento para uma empresa
que nio tinha dinheiro para comprar uma parta das
Teles- um dos melhores negócios do mundo, um
negócio da China -, e o BNDES, juntamente com o
Banco do Brasil, fez o investimento para dar andamento a essa negociação.
Pergunta-se: quantos empregos foram gerados
por asse montante de dinheiro? Brasileiros comprando empresas brasileiras, Governo comprando .em- .
presas estatais, quer dizer, o dinheiro do próprio
BNDES comprando as Teles e com tudo isso nenhum emprego foi gerado.
Não se vê o banco interessado em paquenos
projetos na área de produção. Sabemos que esse
Brasil tem que produzir e exportar e, se o banco estivesse fazendo isso, estaria cumprindo a obrigação
social, que era a geração de empregos e o desenvoMmento do Pais. Mas nada disso se vê e, quando
menos se espara, vêem-se os maus negócios.
Tenho sempre dito que, curioso, quero me
aprofundar um pouco nesta área econõmica, porque
penso que o pior problema do Brasil hoje está no setor econõmico, ou seja, nas passoas que administram o dinheiro do povo, o dinheiro público.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. ·os últimos acontecimentos na área econômica do Governo

têm deixado a Nação perplexa. Na opinião da grande maioria dos brasileiros, entre os quais me incluo,
a caixa-preta montada pelos tecnocratas do Governo
é algo incompreensível ao mortal cidadão. Se não
vejamos: corno entender uma politica vo"ada para o
capitar especulativo, que, com o Proer, consegue bilhões e bilhões de reais para salvar banqueiros e financiar empresas estrangeiras para adquirirem as
nossas empresas rentáveis na área de telecomunicações? E, o que é mais grave, pagando o dinheiro
lá fora e emprestando-o às megaempresas a juros
subsidiados.
Em nome do povo sofrido do meu Pais, pergunto: quanto custa esse dinheiro lá fora e por quanto emprestamos? O que o Brasil lucra com isso?
Como entender que o Pais, que empresta dinheiro
para as grandes corporações internacionais adquirirem as nossas estatais rentáveis, não tenha dinheiro
para a compra da safra de nossos agricu"ores, para
construir habitações populares, para a saúde e para
a habitação?
Come entender que a Caixa Econõmica Federal, responsável pala implementação do Sistema Financeiro de Habitação, feche as suas carteiras imobiliárias que aparam uma importante parcela da economia nacional, que é a construção civil, uma das
maiores geradoras de emprego e renda? Onde está
o papal social da instituição, o seu objetivo maior?
Essa insensibilidade governamental está prevista na proposta orçamentária do Governo Federal
para 1999, extremamente recessiva, que provocará
um novo salto na taxa de desemprego.
Segundo o IBGE. o desemprego médio no Brasil ficou em 5,6% em 1997: em 1998, deverá ser de
7 ,5o/o. E em 1999, dificilmente ficará abaixo de
1O,Oo/o. Isso quer dizer que em tomo de 20 milhões
de brasileiros ficarão sem emprego.
A proposta do Governo para o Orçamento de
1999 fez cortes de, em média, 50% dos recursos do
Codefat (Conselho tripartite e paritário), que administra o PISIPASEP, para implementação dos seus programas sociais, especialmente o Plano de Qualificação Prolissional (Pianfor) e o Programa de Geração
de Emprego e Renda (Proger). Não há lógica para
esses cortes. Argumentar que isso é necessário
para conter o déficit público é um equivoco. Esses
recursos são "carimbados", só podem ser gastos
com esse fim e foram po~;pado3 durante oito anos
para um memento como esse. Aliás, o que é uma
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assertiva do Prof. Ivan Guimarães, Secretário do
Trabalho do Governo do Distrito Federal:
'Numa analogia simples seria como se
um cidadão, num momento de necessidade,
sacasse sua poupança para fazer frente a
suas despesas. Há déficit nisso? Só um
conceHo obtuso que confunde recurso cor·
rente com poupança pennHe chegar a essa
conclusão. E esse conceHo é usado nas
contas públicas brasileiras desde que o FMI
o imp6s, há alguns anos'.
Não há lógica em ter recursos para aplicar pro·
gramas de geração e intennediação de emprego
num momento de crescimento do desemprego e não
fazê-lo, ainda mais sob o frouxo argumento de que é
preciso conter o déficit público, pois esse corte em
nada afeta as receHas do Tesouro Nacional. Agora,
cabe a nós, congressistas, corrigir essa sHuação e
restaurar as prioridades sociais no Pais.
Pois bem, Sr. Presidente, na verdade, é uma
preocupação que o Presidente deveria ter a partir de
agora com o aparecimento dessas denúncias e com
o conhecimento que esta Casa está tendo da aplicação doa recursos do BNDES em setores que não estio gerando empregos. Está na hora de a área econOmica procurar corrigir, mudar o rumo da aplicação
desaes recursos. Resolvendo esse problema, estaremos caminhando para acabar com o desemprego.
Hoje se estima que em tomo de 20 milhões de trabalhadoras ficario sem emprego até 1999. Estamos
seffi~Xe aqui trazendo essas preocupações para que
o Govemo mude o rumo da economia.
MuHo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Na ausência de S. Ex', tem a palavra o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Sr.
Presidente, pediria a V. Ex' que me garantisse a inscrição para o dia de amanhã, uma vez que hoje quero apenas comunicar que estou presente na sessão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) A inscrição de V. Ex' para amanhã está assegurada, Senador Bernardo Cabral.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Guerra.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
(Pausa.).
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra.
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O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, hoje
tomamos conhecimento do afastamento •. a pedido,
do Ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros; do Presidente do BNOES, André Lera
Resende; do seu Vice-Presidente, Pio Borges; e do
Secretário Executivo de Comércio Exterior, José Roberto Mendonça de Barros.
Por ocasião da exposição do Ministro nesta
Casa, na última quinta-feira, o Senador Pedro Simon
praticamente tez um apelo para que renunciasse,
expondo os motivos. Usando da palavra após o Senador, fiz questão de dizer que para nós, da Oposição, o assunto não se encerrava com a simples renúncia do Ministro. Na tarde de hoje, eu gostaria de
ratificar essa posição.
Sr. Presidente, sem dúvida alguma, a partir de
agora o Governo tentará dar o caso por encerrado.
Ele inclusive argumentará com os Senadores e Deputados de sua base, para que não assinem o requerimento para criação de uma CPI, que assa Comissão perdeu seu objeto, tendo em vista a renúncia
do Ministro. Contudo, no nosso entendimento, o que
se discute não é a pessoa física, Luiz Carlos Mendonça de Barros; o que merece ser apurado é a postura de um agente público, um Ministro das Comunicações, na condução de um processo de privatização tão importante corno foi o do sistema T elebrés.
Sabemos muno bem que, além da questão ética e dos problemas decorrentes do episódio, existe
também a disputa na qual não cabe a nós, da Oposição, interferir -, entre os diversos Partidos que
compõem a base governista, em tomo não só da
vaga de Ministro das Comunicações ou das várias
vagas que surgem a partir de agora, como também a

respeHo da proposta, que chegou a ser divulgada,
da criação do Ministério da Produção, que estava
sendo criado exatamente para ser ocupado pelo Dr.
Luiz Carlos Mendonça de Barros.
Essa disputa já existia, continuará existindo, e
é até legitima, dentro de um consórcio governamental do qual não fazemos parte; portanto, não vamos
opinar sobre o assunto. No entanto, registramos
mais uma vez que, para nós, o mais importante é o
devido esclarecimento dos fatos para esta Casa e
para a Nação brasileira, uma vez que, até a quintafeira passada, só as pessoas que lêem jomais e revistas tinham conhecimento do teor das gravações.
Infelizmente, essas pessoas constrtuem um número
muno pequeno em nosso Pais, em tennos percentuais, mas desde quinta-feira as emissoras de televi-
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slo a a própria Rede Globo, que sem dúvida alguma tem a maior audiência passaram a apresentar
trachoa das gravações. Essa apresentação foi importante, porque, ouvindo o tom da voz usado nas
conversas gravadas, elas passam a ter um conteúdo
ainda rraia forte do que a simples leitura Iria das degravações. Parcela expressiva da população pôde
ouvir o tom de voz do Ministro Luiz Carlos Mendonça
de Barros a de outros envolvidos um tom quase de
deboche, muitas vezes a deve ter ficado ainda mais
atOnita, o que retorça nossa preocupação de que
essa aasunto deva ser esclarecido até as últimas
conseqüências, não só quanto ao processo da privatlzaçlo, como também quanto ao próprio grampo,
qua também é crime. Vamos lembrar que grampos
já aconteceram em ocasiões anteriores, como no
caso Sivam, mas os responsáveis não foram punidos. É axatamenta esse sentimento da impunidade
qua acaba fazendo com que atitudes dessa natureza
se repitam.
Diante do exposto, a Oposição continuará recolhendo assinaturas para implantar a Comissão
Parlanallar de Inquérito. Além do Ministério Público
e da Policia, que estão fazendo seu trabalho, o instrumento maia eficaz de que o Congresso Nacional
diapõa para apurar essa episódio é a CPI. Para
aqueles que alegam que sua instalação poderia implicar na paralisação da atividade legislativa, atrapalhando a Wlação do pacote fiscal, repito o que já
disse na semana passada: entra as atribuições do
Cong-.o Nacional, está a elaboração de leis, a votaçio de medidas provisórias e de emendas constitucionais, mas também cumpre ao Poder Legislativo
a liacalizaçAo do Poder Executivo.

Na exposição feita nesta Casa na úHima quinta-feira, o Sr. Ministro Mendonça de Barros deixou
sem resposta uma série de perguntas, feitas até por
Senadoras da base governista. Portanto, insistimos
em que a instalação da Comissão Parlamentar de
Inquérito é fundamental para que cheguemos a uma
conclusão a respeito da questão. Caso contrário
pelo que perece-, se depender da vontade do Governo, haverá .o afastamento do Ministro, do Presidente a do Vice-Prasidente do BNDES, e o problema será considerado encerrado; no entanto, continuará uma situação inexplicada por parte de um
agente público. Da mesma forma que a não apuração de grampos desperta um sentimento de impunidade a faz com que asses fatos se repitam, o mesmo ocomsrá com ralação à não apuração de possíveis imsgularidadas envolvendo o processo da privatização, já que ela ainda vai continuar. Empresas do
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sator elétrico estão na iminência da serem privatizadas, e o Governo Fernando Henrique Cardoso, em
seu segundo mandato, provavelmente lanha a intenção de privatizar até a Petrobrás. Desse modo,
como é intenção do Govamo a continuação das privatizações, é necessário que esse assunto seja investigado a fundo, para que a Nação brasileira e os
Parlamentares tenham tranqüilidade a respeito da
condução desse processo. Para isso, o instrumento
mais eficaz da que dispõe o Congresso Nacional é a
inStalação da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sr. Presidenta, concluo mau pronunciamento,
resumindo-o em apenas uma frase: para nós, esse
episódio não se encerra com a renúncia do Ministro,
do Presidente e do Vice-Prasidenta do BNDES, enfim, de todos aqueles que estivaram envolvidos de
uma forma ou de outra nesse processo.
O Sr. Eduardo Supllcy (BiocoiPT - SP) V.
Ex" concede-ma um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT SE) Concedo o aperte a V. Ex", com muito prazer.
O Sr. Eduardo Supllcy (BiocoiPT - SP) Senador José Eduardo Outra, eu gostaria de expressar
meu apoio às ponderações de V. Ex". Avalio que a
Comissão Parlamentar de Inquérito faz-se ainda
mais premente. O ato pelo qual, na manhã da hoje,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso exonerou
o Ministro Luiz Canos Mendonça de Barros, o Presidenta do Banco Central, André Lara Resende e o
Secretário-Executivo da CAmara de Comércio Exterior, José Roberto Mendonça da Barros, constitui um
reconhecimento, por parte do Presidenta da República, de que houve impropriedade de procedimento
por parta dessas pessoas que eram membros importantfssimos de seu Governo e que, no processo de
privatização das tales, agiram de maneira que estarreceu a opinião pública. Interessante ressaltar, prezado Senador José Eduardo Outra, alguns editoriais
dos principais jornais do País. O Globo, por exemplo, que tem posição muito conhecida favorável a
todo o sistema da privatização, publicou, sexta-feira,
diante da revelação das conversas, um editorial da
primeira página com o título ·o Dever da Sair", em
que explicitava que aquelas gravações denotavam
um comportamento do Ministro a dos que agora se
afastam que faria o princípio da isonomia que deveria pautar o responsável pela condução de um leilão
da talas. V. Ex", semana passada, deu um exemplo
bastante interessante em área que o povo brasileiro
conhece muno bem. V. Ex" falou a respeito do gol no
futebol, do juiz ladrão que, mesmo que tivesse roubado para o time perdedor. ainda assim, lendo ele-
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tuado essas ações, teria que ter averiguada sua res·
ponsabilidade. Nessa final de semana. fiquei pensando em um exemplo desse tipo. Vamos fazer um
paralelo disso com o jogo do Corinthians contra o
Grêmio. Vamos supor que o juiz, sendo um torcedor
do Corinthians, de repente avisasse ao Marcelinho
carioca para bater logo a fa~a e fazer um gol apro·
veitando-se de uma falha na barreira do time. Ainda
que o Man::elinho Carioca tivesse atingido· a trave,
sem conseguir fazer o gol, a ação do juiz, obviamente, teria sido parcial. Pois bem. Houve o reconheci·
manto de praticamente todos os articulistas, nos últi·
mos dias, de que o procedimento estampado naque·
las converses infringiu as nonnas de impessoalida·
de, de imparcialidade. Mas, por que precisamos ir
até o fim, até a instauração da comissão parlamentar
de inquérito, e averiguar os fatos? Primeiro, porque
eles envolvem enonne complexidade. Ali houve a re·
velação de procedimentos do Govemo em relação a
privatizações; de como o Govemo utiliza não apenas
o BNDES para prover de recursos um grupo para
que adquira as açOes de uma empresa que era de
propriedade do povo; de como o Govemo orienta o
BNDES para emprestar recursos ou comprar ações
ou empreatar dinheiro; de como o Govemo solicrta
ao Banco do Brasil que dê aval a essa ou àquela
operação do consórcio que vai agir dessa ou daquela maneira; como o Govemo orienta diretores do
Banco do Brasil que, estranhamente agora se sabe
com maior clareza -, têm o poder de definir a ação a
ser tomada pelos diretores da Previ. Senador José
Eduardo Outra, ainda vou falar mais nesta tarde,
quando tiver o direito à palavra, porque a nota que a
Direção da Previ publica hoje é reveladora de mais
alguns fatos. Não sei se V. Ex" teve a oportunidade
de lê-la, mas observa-se ali que, quando da privati·
zação da Companhia Vale do Rio Doce, a Previ agiu
de maneira semelhante com o Banco Opportunity, a
fim de participar do consórcio que adquiriu o controle
da Vale. Fico pensando como V. Ex• deve estar se
sentindo como geólogo "quela Companhia. Será
que houve procedimento le igual natureza? Será
que o Palácio do Planalto 'Jiu coordenando ações
de maneira semelhante a essas que agora se tomaram públicas? Assim, Senador José Eduardo Outra.
é muno importante aue venhamos a apurar, com
profundidade, todo o processo de privatizações. As
luzes apenas começam a iluminar o que precisa ser
do conhecimento da população brasileira. Portanto.
vamos sim insistir na necessidade da CPI.
SE)

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT Murto obrigado, Senador Eduardo Suplicy. V.
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Ex" lembra um fato importante ao qual eu não havia
ferto referência. que é a nota da Previ. O próprio Mi·
nistro Luiz Carlos Mendonça de Barros disse aqui
em plenário que o comportamento do BNDES havia
sido o mesmo em outras privatizações. E chegou a
citar esoecificamente o caso da Companhia Vale do
Rio Doce. Afirmou que havia sido o mesmo, como
quem diz que sempre foi assim, que nunca houve
problemas, nem reclamações. Ninguém reclamou,
nem houve problemas entre aspas, porque, na verdade, não surgiram fitas gravadas, não surgiram diá·
logos tão comprometedores como agora, o que au·
menta inclusive nossa responsabilidade no sentido
de apurar o assunto. Como disse anterionnente, outras privatizações vão ser realizadas, no selar elétri·
co, e é necessário que o comportamento do agente
público seja diferente.
De repente, os Senadores da base governista
e o próprio Ministro tentam passar a imagem de que
o juiz desse episódio é que tem que manter neutrali·
dade; que o leiloeiro, que vai bater o martelo, é que
tem que ser neutro: o Ministério não tem que ser
neutro, e o BNOES não tem que ser neutro. Mas sa·
bemos que, em um leilão com envelopes fechados,
o papel do leiloeiro é simplesmente bater o martelo:
não há que falar em postura de decisão, nem postu·
ra de juiz.
Quero registrar mais um episódio que, inclusi·
ve, nos passou despercebido. E ai vem a importância de a imprensa estar fiscalizando e acompanhando. Não sei se V. Ex" se lembra daquela história da
informação privilegiada que o Ministro disse que ti·
nha, mas que não inlormou, que é o lato de o outro
consórcio. Telemar, ter dificuldade para arrecadar di·
nheiro para cobrir o preço minimo. Há um trecho da
gravação. em que está conversando com o diretor
do Banco do Brasil, que diz: "Estamos aqui eu, o
Pio, o Pérsio. Está faltando o dinheiro." Isso, infeliz·
mente, passou despercebido a todos nós aqui, ao
contestar essa informação do Ministro. Não é verdade que essa informação não foi passada para o consórcio Opportunity, porque, de acordo com a fita,
quando ele fala que está faltando dinheiro, conversando com alguém do Banco do Brasil, ele faz refe·
rência dizendo que estavam presentes Pio Borges e
Pérsio Arida. Não sei se V. Ex" se lembra desse episódio.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT - SP) Prezado Senador José Eduardo Outra, esse episódio é
aquele, exatamente, para o qual resolvi preparar-me
hoje. Há um fato extremamente importante, Sr. Presidente. Todos hão de lembrar que, no começo da
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sessão, formulei uma questão de ordem sobre a importência do compromisso do Ministro de falar apenas a verdade. Eu estava muito preocupado, porque
não me soou bem o comentário do irmão de S. Ex•.
Sr. José Roberto, eo qualificar como ontológico o
fato de todos mentintm. Avaliei, então, ser muito importante garantir que o Ministro falasse a verdade
aqui. Perguntei ao Prvsidente se, tal como por ocasião das CPis, haveria o compromisso firmado. S.
Ex" considerou que, na vinda normal de Ministros ao
plenário do Senado, não haveria esse compromisso,
mas o pnsaauposto seria o de que o Ministro falasse
apenas a verdade. Agora estamos com a evidência
de que o Ministro Luiz Canos Mendonça de Barros
faltou com a verdade em seu depoimento com respeito a esse ponto. E já adianto ao Pntsidente da
sessão, Senador Geraldo Melo, que o demonstrarei
durante o meu pronunciBmento. É o caso, ponanto,
de se der oportunidade ao MiniStro de retdicar sua
declaração, para que revele, então, toda a verdade,
já que é compreensível que qualquer ser humano
cometa uma falha. Uma vez detectada, que S. Ex"
tenha o direito de ratificá-la, porque, de outra lorma,
terá cometido o crime de responsabilidade previsto
no art. 50 de Constituição. Bem lembrou V. Ex" que
há este episódio que prec1sa ser analisado minuciosamente pelo Senado Federal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE) Concordo plenamente com V. Ex", Senador
Eduardo Suplicy. T ooos esses epiSódios demonstram à exaustão que o Congresso Nacional não
pode considerar encerrado esse assunto, com o simples afastamento do Ministro e dos personagens direta ou indiretamente envolvidos.
Como já disse antenormente, o que esta em
discussão ni!.o é a pessoa tisica Luiz Canos Mendonça de Barros, mas o agente público Ministro das
Comunicações. Nesse sentido, até para evrtar que
episódios como esse venham a se repetir, é necessário que o Congresso se aprofunde nas Investigações e puna os responsave1s, caso ex1stam culpados nesse episódio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Canos Patrocimo.
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO.
Pronuncl8 o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aproveito este momento para dizer da minha apreensão
com relação à apreciação do Orçamento Geral da

União para 1999. Houve cortes, os mais profundos
possíveis, até mesmo em áreas essenciais. Por
exemplo, nos recursos destinados à saúde, eles toram da ordem de 3,2o/o, se compãrarmos com a pri·
meira ou a segunda peça do Orçamento encaminhada ao Congresso Nacional.
Inicialmente, Sr. Presidente, eu seria o relator
da área da saúde, trabalho,. previdência e assistência social, mas, atendendo a insistentes apelos de
membros de outros Partidos e até para colaborar, já
que a apreciação e votação do Orçamento devem
ser concluídos até o dia 15 de dezembro, abri mão
de relatá-la, de ser o subrelator, o relator setorial.
Estou vendo que existe uma preocupação, sobretudo no seio do Congresso Nacional, com relação
à maneira de trabalharmos esse Orçamento. Gostaria de expender algumas considerações que considero Importantes: a pnmeira delas se.ia a estrita observância da LDO. Penso que não poderemos, com
os recursos parcos à nossa disposição, iniciar novas
obras. Participei da Comissão do Senado Federal
que vistoriou algumas obras Inacabadas neste Pais.
As mais importantes são cerca de 2.200. Muitas jamais serão retomadas, mas algumas precisam ser
concluídas. Temos de acabar com esse desperdício
de dinheiro em nosso Pais.
Segundo dispositivo acrescentado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Publicos e Fiscalização à Lei de Diretnzes Orçamentarias deste ano,
o Govemo não destinara recursos para a saude inferiores aos oo exerc•c•o amenor. Estamos sabendo,
Sr. Presidente, que ·a saúde não consegue sa1r da
UTI"; a cada momento, seus problemas se complicam. Não se1 se devemos "desligar os aparelhos• ou
cont1nuar insistindo.
Aproveitando a presença do Relator-Geral, sugiro, como alguns Senadores já o fizeram, que não
inK:iemos obras neste País e que destinemos os recursos para as ma1s viáveis, as que estão avançadas, prOximas da conclusão.
Não tenho conhecimento, por exemplo, de que
os representantes do Espirita Santo estejam pedindo, por meio da emenda de Bancada ou de comissão, recursos para pagar funcionários do Estado. No
entanto, eles têm toda razão em solicitar, porque a
Policia Militar - e, parece-me, a Policia Civil - daquela unidade da Federação esta em greve há muito
tempo, e a violência vem aumentando assustadoramente.
Essa é uma preocupação que tive, tanto que
cheguei a suscitar um debate sobre a part1copação
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das Forças Annadas, para garantir a segurança em
nosso País.
O Sr. Ramez Tabet (PMDB- MS)- V. Ex• me
pennile um aparte?
O SR. CARLOS PATROC(NIO (PFL - TO) Ouço V. Ex", Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tabet (PMDB - MS) - Senador
Carlos Patrocínio, essa é a oportunidade que tenho
para cumprimenté-lo, em primeiro lugar, pelo seu
alevado espírito público. V. Ex", que é médico, no
exercício de sua profissão, sempre se revelou profissional com elevado espírito humanitário e, no Senado, um dos membros mais ativos da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
constantemente demonstrou preocupação com os
rumos da saúde neste Pais. V. Ex" deu uma grande
colaboração àquela Comissão, quando admitiu seu
deslocamento da Relataria Adjunta da Saúde para a
do Planejamento. Apesar de ser esta Relataria tão
nobre qudnto a primeira, tenho certeza de que V.
Ex" gostaria de estar trabalhando em uma área que
lhe é mais aleta. Cumprimento V ..Ex" pelo conteúdo
de sau pronunciamento, porque, na sexta-feira, eu
afinnave aqui o mesmo ponto de vista de V. Ex". Estamos trabalhando com uma peça orçamentária das
mais magras dos úHimos anos, que já foi enviada ao
Congresso Nacional. Um Orçamento que prenuncia
racessio e deeemprego no Pais, pois prevê escassos recursos em investimento social e, principalmente, em infra-ruture. Nós todos temos grande preocupação com a área social. Veja a dimensão, a
grandeza territorial deste Pais e contemple, no Orçamento, oa recursos alocados para a conservação e s
recuperação de estradas. V. Ex" concluirá que a situação ficará muito caótica no próximo ano. Essa
preocupação me levou, na sexta-feira, a fazer pronunciamento com igual teor. Na ocasião, eu disse
que, mais do que nunca, examinar o Orçamento do
próximo ano é analisar não as prioridades do Pais.
mas, mais do que isso, as prioridades das prioridades. Sinceramente, não sei onde vamos conseguir
recursos para podennos trabalhar neste Pais. Teço
essas considerações, Senador Certos Patrocínio.
enquanto aqui se discutem questões sérias como a
do grampo e a das privatizações. Este debate me
chamou a atenção para algo muito curioso: ouvi que
as privatizações do Brasil foram financiadas pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e
Social - BNDES -, com carta de fiança do Banco do
Brasil, na qual consta inclusive uma frase muito séria
de um dos diretores, que, ao decidir pela carta de
fiança. alegou a seu interlocutor que estava no limite
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da irresponsabilidade. Veja V. Ex", portanto, que o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e
Social teve recursos para financiar a compra de um
patrimõnio que é nosso, a pretexto. naturalmente. de
que os grupos interessados na privatização não dispunham do capital necessário. enquanto estamos
aqui no Senado, há quase quatro anos lamentando,
pedindo, reivindicando ao Governo Federal financiamento a juros compatíveis para os investimentos na
área de produção deste Pais, por exemplo, na área
da agricuHura e do parque industrial que está com
cerca de 25% da sua capacidade ociosa. Senador
Carlos Patrocínio, meus cumprimentos a V. Ex•. Vamos ver o que realmente é prioritário neste Pais,
como bem diz V. Ex". É assim que devemos conduzir a análise do orçamento. Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) Eminente Senador Ramez Tebet e digno Relator do
Orçamento para 1999, estamos felizes por tennos V.
Ex" à frente da missão árdua e espinhosa de relatar
a escassez de recursos, quando o desemprego
campeia. aumenta, se avoluma em nosso Pais. V.
Ex" haverá de ter a compreensão de seus pares,
nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. Entretanto, temos que achar mecanismos para atender,
pelo menos, às emendas individuais dos Parlamentares e as emendas de bancadas. já que acabemos
com as emendas regionais. As emendas de bancadas são importantes. porque visam sobretudo àquelas obras mais importantes, as verdadeiras prioridades das nossas regiões, dos nossos Estados, como
a que está sendo inaugurada hoje - a BR 174 - pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso e seu colega, o Presidente da Venezuela. que liga definitivamente o Brasil àquele pais. Na Venezuela, a obra
estava completa, com mais de mil quilOmetras. e o
Brasil acabe de completar novecentos e poucos.
Essa obra foi fruto de muita luta dos parlamentares
representantes daquele importante pedaço do setentrião brasileiro. Hoje, chega-se ao Caribe através de
uma rodovia asfailada.
Portanto, V. Ex• haverá de receber o apoio
desta Casa e de seus sub-relatores que compõem o
colegiado.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, Senador
Ramez Tebel. Temos um empréstimo, já previsto. de
US$41,5 bilhões, um denominado empréstimo
stand-by, do Fundo Monetário Internacional, BIRD.
BID, BIS e outras instituições financeiras internacionais, e não sei para que servirá esse dinheiro. Não
sei se será destinado ao aumento de nossas reservas cambiais ou se terá alguma outra finalidade. Há
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poucos dias, participei ele um seminário sobre o Corredor lntermodal de Transporte Centro-Norte, e me
perguntaram se o empréstimo elo FMI servirá para financiar a infra-estrutura em nosso Pais? Sinceramente, não sei responder a essa pergunta. Gostaria
que algum Senador me auxiliasse nessa tareia. Até
porque parece-me que o Senado não irá se manifestar sobre esse empréstimo que está sendo negociaelo com esses organismos internacionais, sobretudo
o Fundo Monetário Internacional.
O Sr. Edl110n Lobio (PFL - MA) - Senador
Carlos Patrocínio, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. CARLOS PATROC(NIO (PFL - TO) Ouço o aparte do nobre Senador Edison Lobão.
O Sr. Edlson Lobio (PFL- MA)- Não respondo em nome do Governo. Entretanto, por tudo
quanto se sabe -e até pela lógica -, esses recursos
servirão apenas para aumentar as reservas e garantir um suporte para a estabilidade da economia nacional. Tanto é assim que, necessariamente, o Brasil
nlo iré nsconar a esses recursos; eles ficarão à disposição do Brasil. À medida que o Tesouro Nacional
julgar conveniente sacar 5 ou 1O bilhões, irá sacando. Do contrário, os recursos lá permanecerão. sem
que o Pala fique pagando juros por conta dessa
quantia elevada. O fato é que o empréstimo foi acartado com o objetivo de estabilizar a economia, que
esté vivendo momentos de extrema dificuldade. com
a evasão seguida de investimentos que haviam sido
leiloa aqui, em tempo curto. Mas quero aproveitar o
aparte a V. Ex" e voHar um pouco ao início elo seu
discurso, no que diz respeito às obras inacabadas, liganclo-as ao Orçamento deste ano. De fato, constitulmos uma comissão - da qual fui o Vice-Presidente -, andamos pelo País todo, fazendo o levantamento essas obras. e chegamos a uma conclusão

estarntcedora quanto ao número de obras e à situação em que as mesmas, espalhadas por todas as lã:
titudes do Brasil, se encontram. Levamos o relatório
final ao Presidente da República, que assumiu o
compromisso de que nenhuma outra obra nova salvo se de extrema necessidade e urgência- seria
iniciada sem que as antigas fossem concluídas, e de
que, ano a ano, o Orçamento seria implementado
com nscursos para a conclusão daquelas obras. Parece-me que, com o passar dos meses - não foram
sequer anos, !oram meses apenas-, o Governo foi
se esquecendo desse compromisso, que era calcado na realidade dos fatos e na correção do que deveria ocorntr. O fato é que o Orçamento alUai, hoje
entregue aos cuidados, à responsabilidade e às
mãos competentes de V. Ex" do nosso companheiro
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Senador Ramez Tebet. este Orçamento- do qual V.
Exl é um dos relatores setoriais - não contempla recursos substanciais para o prosseguimento e a conclusão dessas obras, o que é profundamente lastimável.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO) Agradeço a intervenção, sempre oportuna, do eminente Senador Edison Lobão. uma das lideranças do
nosso Partido nesta Casa. Aproveito as explicações
de V. Ex1 para sugerir que o Orçamento destine um
pouco da verba do FMI par3 a saúde, por exemplo, e
obras que têm prioridade, mesmo porque, sempre
quando se vota o Orçamento, existe uma certa euforia, porque haverá uma geração de mais empregos
em nosso Pais. Estamos preocupados justamente
com a recessão que haveremos ele ter no próximo
ano. Todos os Senadores têm se manifestado preocupados com a desemprego, e tenho falado muito
sobre este problema e sobre a violência que aumentará, inexoravelmente, em nosso Pais.
Eminentes Senadores Edison Lobão e Ramez
T ebet, creio que nunca o Congresso foi tão instado a
participar em defesa do povo - pelo menos na que
diz respeito à apreciação e à elaboração do Orçamento. Muitas obras lá inseridas deverão ser cortadas para dar lugar a obras essenciais e que jamais
deveriam sofrer cortes. É o que penso.
Fala sobre o fiel cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias porque ela estabelece a continuidade das obras inacabadas. Consta, por exemplo,
que as obras cuja execução já tiver alcançado 20%
não deverão sofrer solução de continuidade.
O Sr. Ramez Tabet (PMDB - MS) - Permiteme V. Ex" um aparte?
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB - MS) - Senador
Carlos Patrocínio, a pronunciamento de V. Ex• está
despertando, com razão, grande interesse na Casa.
Também quero referir-me à questão elas obras inacabadas. O Senador Eclison Lobão, com a competência que todos sabemos possuir, acrescida de
uma vasta experiência na ativiclade parlamentar e na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, já !alou a que deveria acerca deste assunto. Mas acudiu-me a que veio pensando há algum tempo. Constituímos uma comissão para o
acompanhamento das abras inacabadas, e daríamos uma grande contribuição ao País se ela fosse
permanente. O Congresso Nacional tem !unção eminentemente fiscalizadora. realizada por ele próprio e
por órgãos auxiliares de assessoria, como é o caso

•
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do Tribunal de Contas da União. O Senador Casiklo
Maldaner, que bem representa o Estado de Santa
Catarina, também fez pane dessa comissão de
obras inacabadas e que apresentou o relatório a que
se referiu o Senador Edison Lobão. Penso que de·
ve11106 fazer o acompanhamento do On;:amento, porque, além de ser uma peça meramente autorizativa.
o Executivo ainda dispõe daqueles poderes imperiais de contingenciá-lo. Votamos o OIÇBmento. o
Presidente da República o sanciona e, sem que sejam dadas explicações. as dotações não são liberadas. Quer dizer, contingenciam-se, como ocorreu
este ano, verbas em cerca de 50% de seu valor.
Ora, a sociedade, no instante em que vê uma lei
aprovada, fica esperando pelo seu cumprimento, ou
seja, pelo cumprimento daquilo que foi estabelecido
pelOs representantes do povo, com a sanção do Presidente da República. Portanto, para conhngenciarse o OIÇ&m&ntO, é prec1so que tal atttude seja amplamente justdicada perante a Nação, que tenham
oconido fatos verdadeiramente extraordinários, motivos de fOIÇil maior, que geraram ou que pudessem
gerar o contingencaamento daquilo que foi - votto a
repetir - transformadO em lei. E acredno que essa
função fiscalizadora deva ser permanente, porque
essa é a função principal do Congresso Nacional.
Vamos ver se nós aluamos nesse sentido. Estou de
acordo com V. Ex" quando diz que temos que tirar
exemplos dessa cnse. E V. Ex" pergunta se esses
racu.-- não p.xlenam or para a area de saude. Sabe11106 que, delirntivamente. não irão, como nos gostarfamoa que tossem. Não pnvatozamos com dinheiro
do Banco Nacional do DesenvoMmento Econômico e
Social? Se há dinheiro para ajUOar a comp1ar um petrimOnio que é nosso, por que náo hli recursos para
estimUlar o crescimento do Pais? Isso sim vai gerar
riqueza e empregos. Essa é a questão que deixo
para reflexão, que está me preocupando bastante.
O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL - TO) Concordo mais uma vez com o eminente Senador
Ramez Tebet quando assegura que devamos, nós do
Congresso Nacional, da ComiSsão de Orçamento, fiscalizar cada vez mais a execução o~Ç&m&ntaria.
No Congresso Nac1onal, ha três comissões
para fiscalização da &Kacução orçamentaria. A Cãrnara dos Deputados tern uma, no Senado, há a Comissão de Fiscalização e Controle e hâ a1nda a Comissão MiSta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nac1ona1. Ocorre que, aretovamente, a fiscalização não é eJterclda na sua plenitude por esta Casa. T amos que ter consciência de
que é hora de estabelecennos as priondades OIÇB·
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mentárias deste Pais e de também fiscalizennos o
Orçamento, porque o Governo, a seu bel-prazer,
simplesmente o contingencia.
Na área da saude. por exemplo. tinhamos uma
cdra de cerca de 19,8 bilhões consignados para se·
rem executados este ano e não foram, pelo menos
ainda. Está na hora de as Comissões do Congresso
Nacional exercerem com plenitude sua atribuição
const~ucional.

O Sr. C.aildo Maldaner (PMDB - SC) - v.
Ex" me concede um aparte?
O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL - TO) ConcedO o aparte ao Senador Casiklo Maldaner se
o nobre Presidente assim o penn~ir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sena·
dor Casildo Maldaner, é claro que a Casa ouvirá o
aparte de V. Ex•. Apenas desejo dar conhecimento
ao orador de que seu tempo já está esgotado, razão
pe1a qual encareço a V. Ex" que seja breve em seu
aparte.
O Sr. Cealldo Maldaner (PMDB - SC) - Agradeço ao nobre Presidente e ao Senador Carlos Pa·
trocinio. Serei breve. Na ultima sexta-feira, V. Ex"
presidia a sessáo quando Vários Senadores debatiam a questão do Orçamento e das prioridades para
o Pais. Lembro-me ae que houve um momento em
que tec1 alguns comentarias, dizendo que a fase
mais importante é esta em que o Senado, aliás, o
Congresso Nacional esta debruçado sobre a proposta OIÇBmemana para o ano que vem. E a idéia, segundo a propna 1eg1s1ação, é de realizannos a sua
votação até o prox1mo dia 15 de dezembro. E é claro
que a proposta ve1o enxuta. O nosso Relator do Orçamento para o prox1mo exercício, o eminente Senador Ramez Tebet. tem atinnado isso aiversas vezes.
Ass1m, quanao hâ cones, como ocorreu agora. na
área da saude, precosamos rever alguns dados que
estão ai embutidos. A prC>pria imprensa tem divulgado, nos utt1rnos dias. a ex1stência de investimentos
para o pr0x1mo exerc1cio que pooeriam ser postergados. Poderíamos postergar não só no Executivo.
mas também reexammarmos casos do Judiciário e
do proprio Leg1slat1vo. e, se tor necessário, cortarmos a prC>pna carne. A Imprensa se refere ainda à
Justiça do Trabalho, não só aqui, mas nos Tribunais
Reg1ona1s do Trabalho ao Brasil inteiro, não no sentido de melhorar o acesso aos necessMdos à Justiça
do Trabalho, ou da Jusnça Elenoral. mas no sentido
de redução de gastos em obras de ampliação de instalações llsocas em que se esta por Investir recursos
importantes. Quer dizer, não so para dar inicio a essas obras, mas lambem para ampliar esses espaços
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lfsicoa. PIII8C8-me ser necessária uma revisão, para
estabelecermos o que é prioritário, fundamental nes·
te momento em que se prevê até uma recessão. Oevemos reexaminar tudo isso. Para finalizar, cumprimento V. Ex". que retoma a esta Casa tecendo consideraçOes sobre temas de tamanha importância.
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) Sr. Prasidente, para finalizar, agradeço o Senador
Casildo Maldaner pelo muito significativo e ilustrativo
aparte. S. Ex" jé teve a oportunidade de se pronunciar, na última sexta-feira, sobre esta questão.
PaAIC8-m8, ainda bem, que os nobres Pares
estão de acordo com que devamos estabelecer as
obras eletivamente prioritárias. E que, cada vez
mais, o Congresso Nacional participe tanto da elaboração, corno da discussão e da aprovação do Orçamento, sendo essa a sua principal finalidade. Embora o Orçamento seja apenas uma peça meramente
autorizativa, ternos que estabelecer essas prioridades em relação a ale.
Encerro dizendo, Sr. Presidente, que há uma
grande preocupação em relação à falta dinheiro para
as áreas essenciais corno educação e, sobretudo.
para a área de saúde, porque há no Brasil a chamada "fila da morte'. Milhares e milhares de irmãos brasileiros esperam um órgão para ser transplantado ou
apenas aguardam a oportunidade de fazerem uma
cirurgia. Acabarão morrendo. Quando chegar a sua
vez, jé -rão descansando o sono da eternidade.
Esta é a nossa preocupação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência comunica ao Plenário que a sessão deliberativa ordinária do Senado da próxima quarta-feira, dia
25, realizar-se-é às dez horas, em virtude da realização, naquela data, de sessão conjunta do Congresso Nacional, às quatorze horas e trinta minutos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n• 102, de
1998, que autoriza o Estado do Ceará a incluir, no
Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento
de Dívidas, celebrado entre o Estado e a União, em
16-10-97. a operação firmada entre o Estado do
Ceará e a Caixa Económica Federal, no valor de
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais),
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A Presidência informa aos Srs. Senadores que
a matéria constará da Ordem do Dia da sessão deli-

berativa ordinária de amanhã, em virtude da aprovação de requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta ·
ra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o processo de elaboração e execução
do Orçamento da República tem centralizado a atenção da Casa, merecendo as mais diversas análises,
desde pronunciamentos neste Plenário até intensas
gestões junto à Comissão Mista especifica. Só na última sexta-feira, ouvimos as palavras de seis Senadores a respeito da importante questão. Mas um deles, o ilustre Senador Roberto Freire, do Estado de
Pernambuco, chamou-me a atenção em especial, ao
propor que, na votação da Proposta Orçamentária
para 1999, fosse dada prioridade a recursos destinados ao setor produtivo. É urna tese à qual me associo por inteiro, visto que as atividades económicas
no Pais, principalmente nos úHimos tempos, têm
sido marcadas pela carência de recursos, que deveriam servir não apenas aos frios balanços financeiros públicos e emprasariais - logrando aumentar a
nossa produção agrícola, pecuária a industrial mas, acima de tudo, devem contribuir de fato para a
geração dos empregos que a sociedade exige com
tanto desespero.
Há alguns minutos, ouvimos o nobre Senador
Carlos Patrocínio e outros Colegas, todos denun·
ciando o ascândalo das obras inacabadas nos mais
diversos cantos do território nacional, como comprovou a Comissão Especial do Senado, cujo Presidente foi o Senador Carlos Wilson e o Vice-Presidente,
o Senador Edison Lobão. O relatório dessa Comissão, em novembro de 1995, concluiu que mais de
2.200 obras estão paralisadas nos 27 Estados da
Federação. Algumas delas se encontram no meu
Estado, como é o caso do célebre Canal da Maternidade, financiado pela Caixa Económica Federal durante o Governo do ex-Presidente Fernando Collor
de Mello. Posteriormente, essa obra foi denunciada
como toco de irregularidades, ocorridas não apenas
na licitação, mas até na execução, que sequer atin·
giu 10% do total contratado.
Depois de realizar uma série de visitas a quase
todos os Estados da Federação e encontrar obras
iniciadas ainda na época do Império - como a Ferrovia Transnordeslina, até hoje não concluída, e uma
outra, da Secretaria de Fazenda do Estado do Ama-
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zonas, que há 20 anos está sendo "executada" -o
relatório da Comis'lão, em suas apreciações finais,
apresenta um elenco de obseNações e propostas
que, como fonte documental deste pronunciamento,
passo a ler e, assim, transcrevo nos Anais do Senado Federal:
"Diante do exposto, propomos a imediata adoção das saguintes providências:
a) que a Comissão Mista de Orçamento consigne no Orçamento Geral da União
para o exercício de 1996, os recursos necessários à conclusão das obras inacabadas
consideradas prioritárias por esta Comissão,
anterionnente descritas...
b) a renegociação, pela Administração
Pública contratante, de todos os contratos
celebrados anterionnente a julho de 1994,
retirando-se as parcelas correspondentes à
expectativa inflacionária nelas contidas;
c) que o Congresso Nacional elimine
as emendas individuais, passando toda e
qualquer alteração à proposta orçamentária
da União a ser objeto exclusivo de emendas
coletivas de bancadas estaduais, regionais
ou de Comissões do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados;
d) proibição do inicio de nova obra ou
reinicio de obra paralisada, sem que estejam
assegurados os recursos orçamentários necessários à sua completa execução;
e) que o Tribunal de Contas da União,
em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, acompanhe e fiscalize a aplicação dos recursos que
forem liberados para o reinicio dessas
obras;
f) a imediata realização, pelo Tribunal
de Contas da União, de auditorias nas obras
indicadas como prioritárias que ainda não tenham recebido inspeção daquele Órgão,
bem como a adoção de providências no
sentido de acelerar a conclusão e o julgamento das auditorias e inspeções sobre
obras em tramitação;
g) reestruturação dos Sistema de Planejamento, Orçamento e Controle Interno do
Poder Executivo, bem como o aperteiçoamento dos mecanismos de fiscalização e
controle.
Para lins de conhecimento e adoção
dos procedimentos cabíveis na respectiva
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esfera de competência, recomendamos o
encaminhamento do presente relatório às
seguintes autoridades:
a) ao Presidente da República;
b) aos Ministros de Estado e autoridades equivalentes do Poder Executivo;
c) aos Presidentes do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados e do Tribunal de
Contas da União;
d) aos Presidentes dos Tribunais Superiores;
e) aos Governadores de Estado e do
Distrito Federal e respectivas Assembléias
Legislativas;
f) aos demais dirigentes de órgãos e
entidades diretamente interessadas nos assuntos aqui tratados".
Mais do que um relatório formal, invoco o testemunho de nobres Colegas, como o Senador Casildo
Maldaner, que foi integrante da Comisslo e realizou
várias inspeções, em diversos Estados da Federação, para proceder ao levantamento das obras inacabadas.
Sr. Presidente, essa Comisslo foi criada em
1995 e apresentou seu relatório em novembro daquele ano.
Integrei, em alguns anos, a Comissão Mista de
Orçamento e me recordo de que ali, quando da elaboração da LOO de 1996, foi aprovado um dispositivo, posterionnente aprovado também pelo Plenário
do Congresso Nacional e mantido nas edições seguintes, no sentido de que não se deveria iniciar nenhuma obra nova sem dar seqüência às que estavam em andamento, muitas das quais, ou a sua quase totalidade, incluídas nesse relatório e fazendo
parte, destarte, daquele rol de 2.200 obras inacabadas nos diversos Estados da Federação.
Isso nunca foi objeto de atitude positiva. Jamais foi cumprida essa detenninação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, votada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República.
Ainda nos defrontamos com o mesmo quadro
existente há quatro anos, ou seja, a triste realidade
constatada em 1995: existem várias obras inacabadas,
muitas delas hoje inviáveis porque, se forem reiniciadas agora, vão acarretar inúmeras dificuldade, porque muitas delas estão totalmente deterioradas.
No Paranoá, aqui no Distrito Federal, um hospital foi iniciado ainda no Governo Collor - inclusive
foi uma finna do Acre a vencedora da concorrência
para sua construção. Como não recebeu recursos
para prosseguir, hoje o canteiro de obras está total-
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mente abandonado, o que, provavelmente, virá inviabilizar a sua conclusão.
O Sr. C.llclo Makllmer (PMDB- SC) -V. Ex'
concede-me um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Com
prazer, concedo o aparte ao Senador Casildo
MaldaMr.
mu~o

O Sr. C.elldo Maldener (PMDB - SC) - Senador Nabor Júnior, em boa hora V. Ex" recorda o Ira·
balho que a Comissão desenvolveu em meados de
1995. Há poucos dias, o então presidente da Comissio, Senador Car1os Wilson, e eu trocávamos idéias
no sentido de reativá·la, para verificar quantas daquelas obras haviam sido conclu Idas ou estavam em
andamento. Naquela época, segundo levantamento
feito, havia mais ou menos 2.400 obras inacabadas
pelo Brasil afora. Percorremos quase todos os Estados do Brasil fazendo essas verificações; depois, tivemos a honra de ir até a Presidência da República
levar esse relatório. Fornos à Comissão de Orçamento à época, com aquiescência do Presidente, e
pedimos qua dessem prioridade a algumas daquelas, dentro das possibilidades existentes. Foi enfatizado que obras não deveriam ser iniciadas, a não
ser em caréter da urgência porque, repito, deveriam
ter prioridade aquelas que já estavam em andamento. No entanto, conforme mencionou V. Ex", antes
que reiniciassem urna daquelas obras paralisadas,
deveriam ser revistos os vslonss orçados, porque,
até 1994, em virtude do ciclo inflacionário, nos preços era embutido percentual que variava enlre 30%
a 40% ao mês. A inflação era mu~o atta. Portanto,
antes de dar prosseguimento a qualquer obra inacabada, era necessário rever o valor de todas alas.
Desse trabalho, deveria participar o Tribunal de Contas da União. Tudo isso foi acertado. No final de
1995, o Orçamento aprovado para 1996 contemplou
várias daquelas obras. Evidentemente, aquele trabalho, de carta forma, surtiu afeito. Deu-se prosseguimento a algumas obras inacabadas no Sul a, em outras partes do Pais; algumas foram entregues. Todevia, a maior parte delas, Sanador Nabor JúniOr, continuam paralisadas. Além do desperdício em todo o
Brasil, constatamos, por exemplo, o caso da um hospital que, embora não tivesse sido construído foi
inaugurado por um Governador de Estado. Havia até
uma grande placa de inauguração de mármore em
homenagem à mãe dele. E o hospital não estava
pronto, usou-se até o nome da mãe do Governador
em vão. Até essas coisas constatamos. Eu e o Senador Carlos Wilson pensamos em nsativar a Comissão para ver o que foi realizado. Como disse antes,
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o momento adequado para trazer isso à tona é agora pois estamos examinando o Orçamento para o
próximo ano- magro, como se discutiu anles. V. Ex•
bam lembrou, na última sexta-feira, que agora é o
momento de encararmos essa questão com os pés
no chão, com transparência, para vermos o que é.
prioridade para o Brasil. Sei que há prioridades, e a
Imprensa tem divulgado isso, mas há vários investimentos que talvez possam" ser adiados. Consta que
serão usados recursos extraordinários no próximo
exerclcio, apesar das dific:o~ldades por que passa o
Brasil. Por isso, no momento em que V. Ex' recorre
a um levantamento feito em meados de 1995, cuja
recomendação ali contida não foi observada, gostaria de cumprimentá-lo.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Muito
obrigado, Senador Casildo Maldaner, por seu importante aparte.
Sr. Presidente, também desejo aproveitar a
oportunidade para formular um apelo, não só ao Relator da Comissão Mista de Orçamento, nosso Colega Ramez Tebet, mas a todos os integrantes daquele importante órgão do Congresso Nacional, que
dentro de mais alguns dias vão examinar a proposta
orçamentária para 1999, enviada pelo Governo, bem
como as emendas individuais dos Pa~amentares e
as de Bancada.
Sem qualquer demérito para as emendes firmadas individualmente pelos Srs. Congressistas, reputo prioritárias aquelas coletivam~nte elaboradas e
encampadas por todos os representantes de cada
Unidade da Federação.
Embora não sejam numerosas - mais ou menos dez por Estado - elas oelletem um consenso em
tomo das urgências regionais ou locais, como, por
exemplo, no caso do Acre: tivemos oportunidade de
reunir a Bancada na semana passada, aqui em Brasília, com a pnssença também do Governador eleito,
Jorge Viana, do Prefeito do Rio Branco, Mauri Sérgio, e de vários prefeitos de outros municípios do Estado.
Foi assim, acima da divergências partidárias e
ressentimentos eleitorais, que aprovamos as Emendas de Bancada, dando prioridade a duas rodovias
federais que cruzam o Acre, longitudinalmente. Uma
delas, a BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do
Sul, faz mais do que inte~igar as duas principais cidades do Estado: promove-se, com ela, a união dos
municípios do interior à nossa capital e, conseqüentemente a Porto Velho, Cuiabá, São Paulo, ao restante do País. E a outra, a BR 317, destaca-se por
ter como finalidade precípua a interconexão do siste·

..
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ma rodoviário brasileiro com o peruano, de forma a
pennitir a tigação terrestre do Atlântico com o Pacífico, através do Peru.
Na primeira versão do Orçamento, encaminhada pelo Governo Federal à apreciação do Congresso, foi consignada uma dotação de R$26 milhões
para a BR--317. Na segunda venláo, essa dotação
foi cortada integralmente. Os R$26 milhões foram reduzidoS a zerol
E para a BR--364, já pavimentada até o município de Sena Madureira, que dista 144 Km de Rio
Branco. onde havia previsão de recursos, o Governo
os cortou ou os reduziu consideravelmente.
Sr. Presidente, dentre as dez emendas de Bancada que apresentemos, inclulmos dotações para a
continuidade das obras de pavimentação das duas
rodovias federais, ou seja, a BR--364 e a BR--317.
respeitando o sacriflcio já assumido pela sociedade
nos últimos 30 anos, nos quais o Governo Federal
fez ii'MIIIIimentos para implantar as duas rodovias,
de cujos traçados apenas urna parte esté devidamente pavimentada. Essas duas obras se destacam
no rol das inacabadas, inseridas no relatório da Comisslo Mista do Senado, que vis~ou o Acre e outros
EstadoS da Federação. E. como constataram os Srs.
Senadores, ambas foram abertas ainda no Governo
Costa e Silva e tiveram seu prosseguimento no Governo Médici e na atual gestão, quando se fez a pavimentaçiio de um trecho delas.
Foca claro, assim, que não podemos abandonar
um ii'MIIIIimento dessa natureza, que tem, realmente, a mais nltida e importante finalidade econômica e
social, dentro dos projetas voltados para o desenvolvimento do meu Estado e a in&Wável integração
com a Bollvia ou com o Peru, de forma a concretizar
o nosso acesso ao Oceano Pacífico.
Já tive oportunidade de fazer vários pronunciamentoS sobre esse assunto, demonstrando a imporlllncia dessas :luas rodovias. Mas, infelizmente, os
povos da Amazónia não têm merecido o necessário
acolhimento das nossas autoridades, para viabilizar
aquilo que se const~ui no maior anseio da população
da Região e um poderoso instrumento de progresso
económico, social e político do Pais, no concerto internacional.
~ por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que, encerrando esse pronunciamento, quero deixar
meu apelo, um apelo quase dramático. ao Senador
Ramez Tebet, aos demais membros da Comissão
de Orçamento e, posteriormente, aos integrantes da
Câmara Federal e do Senado, para que aprovem as
emendas coletivas da Bancada do Acre. ~ um com-
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premisse do Presidente Fernando Henrique Cardoso, desde o inicio do seu Governo: repassar cerca
de R$30 milhões, anualmente, para aquelas duas rodovias. Mas isso não vem sendo cumprido!
O que verificamos é a liberação de pequenas
parcelas dos recursos afiançados, de maneira muito
lenta. dWicuHando o ntmo normal das obras.
Espero que - com esse apelo e com o empenho pessoal de cada um de nós, representantes do
Acre com assento na Comissão Mista de Orçamento
- possamos viabilizar a aprovação das emendas que
têm importância vital para o Estado, não apenas as
que contemplam as Rodovias BR-364 e BR-317,
mas também as que se destinam às Prefe~uras da
Cap~al e do interior. Dessa forma, permitir-se-é que
o futuro Governo possa desempenhar uma administração que atenda, realmente, aos anseios do meu
Estado.
O Sr. Lúcio Alc.lntllra (PSDB- CE)- Concede-me V. Ex" um aparte?
SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Com
muito prazer, concedo um aparte a V. Ex", Senador
Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alc.lntara (PSDB - CE) - Senador Nabor Júnior, farei apenas um rápido comentário, em primeiro lugar. associo-me a esse apelo, até
porque V. EX• aludiu ao nome das pessoas que participaram dessa reunião, na qual estavam o novo
Governador, que é filiado ao PT- portanto, um Partido distinto do de V. Ex"-. o Prefe~o de Rio Branco e
Senadores e Deputados, que se entenderam acerca
daquilo que sena priontário para o Acre. Evidentemente, devemos lutar para que essas emendas de
bancada possam ser, pelo menos, parcialmente contempladas. O trabalho do relator não será fácil, porque aparentemente não há recursos disponíveis, a
não ser o remanejamento de verbas. Quando isso
ocorre, retira-se de algum Estado ou de algum programa, havendo sempre quem se insurja contra
essa prática. Já falei com o Senador Ramez Tebet
que essa questão das emendas de bancada é um
desafio principalmente para o Acre, Estado longínquo, isolado e possuidor de problemas graves. Tive
a oportunidade de ir até lá, neste ano, numa missão
cuHural, e reconheço que a s~uação é muito séria,
não obstante o esforço que faz o Presidente Fernando Henrique Cardoso quanto às rodOvias. Hoje mesmo, ele está inaugurando a rodovia que, partindo de
Manaus, se estende até a fronteira de Roraima com
a Venezuela - uma obra de grande importância. que
estava possivelmente entre aquelas inacabadas ou
paralisadas. Precisamos fazer agora um maior esfor-
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ço pela integração da AmazOnia, fundamental para
nós. Esaa elltrada que ora o Presidente entrega à
populaçlo está dentro desse esforço, e naturalmente no N:.re e em outros Estados também existe a
mesma preocupação. Talvez fosse o caso de atualiZIIITnOS esse cadastro de obras inacabadas. Eu tenho a impreasio de que algumas estio sendo conclufdas. No Ceará, justamente o Hospital das Clínicas está agora recebendo recursos do Ministério da
Saúde para sua conclusão. No entanto, perece-me
que, com esses cortes no Orçamento, agora vão
surgir outras, porque muitas obras em andamento,
ou estio totalmente sem dotação para este ano, ou
estio com dotação ridlcula. É o caso. por exemplo,
do alargamento da BR-116, no trecho Fortaleza Pacajus, que dispõe de R$300 mil. É um valor irrisório. Portanto, essa obra vai já entrar numa lista de
obras inacabadas, obras paralisadas. V. Ex.• trouxe,
pois, um tenno que é importante, sobre o qual nós
temos de refletir e pedir a cooperação do RelatorGeral do Orçamento, Senador Ramez Tebet, dos
seus relatores adjuntos e da própria Comissão de
Orçamento.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Muito
obrigado, Senador Lúcio Alcântara.
Sr. Presidente, eu gostaria apenas de acrescentar uma outra inlonnação quanto a essas duas
rodovias que cruzam o Estado do Acre: ambas estão
incfuses no programa Brasil em Ação e, por isso, foram consideradas prioritárias pelo Governo Federal.
Uma delas, a BR-317, como disse há pouco, ao permitir a ligação do AdAntico com o Pacifico, vai conquistar um mercado de 25 milhões de consumidores
do Peru e parte da Bollvia e aumentar a produção
agrfcola no Estado do Acre, além de viabilizar o sonho de todos os produtores nacionais, de ali estabelecer uma rota de exportação para os países da Eurape, Ásia e outros, inclusive a Costa Oeste dos Es-.
lados Unidos. Por essa razão, não se justijica o corte total da dotação de A$26 milhões, inclulda na primeira versão do Orçamento e, posteriormente, retirada pela equipe do Ministério do Planejamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Tem a
palavra o Senador Gilvam Borges.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,.s e
Sra. Senadores, o crescimento demográfico sem
controle, especialmente das camadas mais carentes
da população, é preocupação mundial, notadamente
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nos países de economias periféricas ou de Terceiro
Mundo, como o Brasil.
Além da fome, todo um cortejo de seqüelas sociais e económicas conhecidas e temidas acompanha o aumento populacional desequilibrado em relação à produção de alimentos: escalada de violência
urbana e rural, infância abandonada nas ruas, aumento da mortalidade infantil, desemprego, desabrigo, queda geral, enfim, na qualidade de vida.
Entre esses efeitos da reprodução desenfreada
da pobreza e da miséria, sobressai o lomõmeno
crescente e ameaçador da infância desassistida que
perambula nas ruas de nossas maiores cidades.
Vítimas inocentes da exclusão social, em pouco tempo de vida selvagem nas ruas, alternando
com passagens intermitentes por internações em
instituições nada modulares, como Febem e outras,
estes meninos e meninas aprendem tudo sobre violência, drogas e prostituição.
Dados disponíveis de 1996 registravam 7. 169
menores de rua na cidade de São Paulo: 1. 465 dormindo nas ruas e 5.704 que "andam pela cidade",
pedindo esmolas ou vendendo pequenas mercadorias para ajudar a família.
Sim, porque, ao contrário do que se imagina,
segundo pesquisa do Instituto Latino-Americano das
Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento dos Delinqüentes (ILAUND) de 1997, a grande maioria dessas crianças - 70% delas - tem família, embora desestruturada, quase sempre a partir de
um pai ausente.
Numa visão distorcida das possíveis soluções
para este problema, um furor penalizante toma conta
de segmentos mais conservadores de nossa sociedade, reclamando, por exemplo, a redução da maioridade ou a imputabilidade penal de 18 para 16

anos.
A criminalização dos menores equivale à punição da vítima de uma situação delituosa de autoria
complexa, em primeiro lugar social e, em seguida,
familiar.
Esses menores largados ao léu não apenas infringem a lei, geralmente cometendo agravos contra
o patrimõnio, mas são eles próprios, sobretudo, alvo

de ações violentas e de delitos contra suas próprias
vidas.
Apenas no primeiro semestre deste ano, 247
meninos de rua morreram de fome de forma violenta
no Rio. A maioria, 93 deles, foi morta a tiros. Os numeros, fornecidos pela Secretaria de Segurança,
provam que a população desassistida corre perigo.
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Ano passado, marraram no Rio 578 menores.
Em 1996, foram 869 mortes - a maioria entre 15 e
11 anos.
Traia-se de uma guerra em que a sobrevivência é uma lotaria.
Traia-se, por outro lado, de um problema complexo a ser alaCado em várias faces.
Hé medidas a sarem tomadas em dnarentes
campos da intervenção, desde as mais gerais e mais
abrangentes, até as mais específicas, voltadas a detanninados aspectos mais circunscritos da questão;
o importante, porém, é que todas devem ser adotadas, porque não há excludência entre eles, e !:m
uma relação de complementaridade.
Hé, em primeiro lugar, as medidas públicas de
caréter social e aconOmica, que visam às causas estruturais da miséria, como a reforma agréria, uma
política nacional de pleno emprego e salários condignos.
É preciso também que o Eslado adole uma
açl.o educacional ativa quanto ao planejamento familiar, lançando mão de todos os meios possíveis
para maximizar o conhecimento de um tema da interesse público estratégico.
Nlo é por outra razão que apresentei, ano passado, a asla Casa, um projeto de lei regulamenlando
o art. 226, § 7", da Constituição Federal, dispondo
sobre o programa educacional relativo ao exercício
do planejamento familiar, como dire~o da pessoa hu-

mana.
Tal projeto, de nssuttados a médio prazo, tem
por alvo incluir no currlculo escolar, a partir da 71 séria, contaúdos de planejamento familiar.
IÍ1spirou-nos a elaboração daquele projeto a
Idéia de qua a açio transformadora mais eficaz a
respeito é aquela dirigida à consciência das pessoas, única forma capaz de induzir à paternidade
nssponsével e à maternidade voluntária, possibil~an
do a adoção de decisões de planejamento da família
com conhecimento de causa, evitando-se que o descontrole populacional venha a comprometer o desenvolvimento do País.
Assim, o objeto daquela iniciativa são os futuros pais e mães, dando-lhes instrumentos e recursos
para planejarem sua famflia: são os adolescentes na
rede escolar.
De outra forma, mas alvejando o mesmo propós~o. visam também aos adolescentes e às crianças dasaasistidas, os chamados meninos de rua, diveraos projetas voltados a tiré-los desta situação,
dando-lhes alternativas de educação e profissionalização, daade projatos federais como o da Criança
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Cidadã, até iniciativas de organizações não-goverr,amentais, como o Projeto Axé (na Bahia) e o Projeto
Engraxate (no Distrito Federal).
Resta, porém, a nosso ver, um outro nível de
abordagem do problema, que é o da responsabilização dos pais desses menores, visto que 70% têm famílias conhecidas. É preciso reeducar essas famílias
na tentativa de começar o processo de sua reestruturação. Para tanto, o presente projeto, que ora submetemos à apreciação do Senado Federal, prevê,
para eles, sanções de caréter educativo. A primeira,
sob regime de internação em unidades especializadas na forma de cursos sobre planejamento familiar
e paternidade responsável, modulares, de quatro
meses de duração. A segunda, cumulativa com a
primeira, de prestação de serviços à comunidade,
em estabelecimentos destinados à educação de
crianças e adolescentes ou à guarda de crianças.
Pretende lambém o projeto estimular a construção, pelos municípios de mais. de 100 mil habitan·
tas, de tais unidades, onde não haja instalações públicas de caréter educacional que comportam tal ampliação de suas atividades. Nesse sentido, prevê o
projeto recursos oriundos seja dos próprios Municípios seja dos Estados e da União.
Desla maneira, julgamos estar contribuindo,
numa instância preventiva, para minorar os aflitivos
problemas da infância abandonada e da violência urbana.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é o seguinte o projeto que estabelece sanções para os pais
ou responséveis por menores abandonados nas ruas:
•Art. 1° Aos pais ou responsáveis pelos
menores de 18 anos encontrados em abandono nas ruas, e que permitam ou incentivem esta situação, será imposta internação
em Centros Especializados em Reeducação
de Casais, durante 4 meses, além de 6 meses a 1 ano de prestação de serviço à co·
munidade, na forma definida nesta lei.
Art. 2° Durante o tempo de sua internação, os pais infratores serão submetidos a
cursos intensivos versando sobre paternidade responsável e sobre planejamento fami·
liar, cujos conteúdos serão detalhados em
normas regulamentares, sob responsabilidade conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 3° - Os programas educativos de
planejamento familiar terão como diretrizes e
princípios norteadores de sua elaboração o
seguinte:
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1- constarão obrigatoriamente do programa de planejamento familiar referência a
todas as medidas anticoncepcionais existente, naturais ou não, sua indicação prec1sa.
bem como seus eleitos colaterais;
11 - na introdução aos métodos anticoncepcionais deverá fixar-se o conceito de
anticoncepcional ideal como sendo o que
reúne as seguintes qualidades:
e) ser inócuo à saúde e ao bem-estar
dos usuários;
b) ser moralmente aceito;
c) ser reversível;
d) ser economicamente acessível;
d) ser economicamente acessível;
e) ser independente do ato sexual;
f) ser cientificamente pesquisado e
aprovado;
g) ser de elevada eficácia.
III - ênfase na orientação e aconselhamanto &Obre questões ligadas à sexualidade e
às bases fisiológicas da reprodução humana.
IV - adaptação regional e local das informações prestadas à clientela, incluindo as
relativas ao acesso aos serviços de saude
públicos e privados vinculados ao Sistema
Único da Saúde e aptos a efetuar o atendimento desejado.
V - transmissão, por meio de dados
eatatlsticos ou de outros agregados numéricos, da magnitude da mortalidade matema
decorrente de práticas abortivas.
VI - análise comparativa e critica entre
os métodos anticoncepcionais mais utilizados nos países desenvolvidos e a realidade
brasileira neste aspecto.
Vil - ênfase na prevenção de gravidez
da e~o risco, aconselhando-se a mulher a:
e) ter filho entre os 18 e os 35 anos de
idade;

b) ter no máximo três filhos;
c) ter um intervalo de, no mínimo, 24
meses entre cada gravidez;
d) não ter gravidez não desejada.
Art. 4° - A sanção acessória de prestação da serviços à comunidade, lixada no art.
1•, deverá ser cumprida em estabelecimentos vo~dos ao cuidado de crianças e adolescentes ( ... ). •
E assim. vamos até ao art. 10°. Procuramos
detalhar este projeto.

Sr. Presidente, temos acompanhado pelos meios
de comunicação de massa as preocupações gravíssimas do povo brasileiro: a segurança, o desemprego,
os menores abandonados e a prostituição.
É hora, Sr. Presidente. nobres Senadores, de
começarmos uma politica séria; de começarmos a
trilhar o caminho da educação com a responsabilidade da procriação. Precisamos de um mundo bom,
aberto, com segurança, para podermos receber as
futuras !]&rações e proporcionar aos nossos filhos a
garantia de mínimas condições de sobrevivência.
É muito d11ro, muito difícil vermos pequenos seres humanos numa acentuada degradação moral.
Uma grande parte, cre1o que 90% desses menores,
já saem de um processo de marginalização para o
banditismo e, em seguida. para as nossas abarrotadas penitenciárias, verdadeiros depósitos humanos.
Cala-me profundamente, Sr. Presidente, observar essas situações e ver pane da população rejeitada pela sociedade, uma população carente, menos
informada, desass1stida e um Estado extremamente
paternalista que deveria investir maciçamente na
educação a fim de termos condições de crescer.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que até o
ano de 2001 já não haverá. como já não está havendo, disputas ideológicas. O grande instrumento de
igualdade para todos será a educação, como meio
de libertação. de trabalho e de crescimento.
Tenho apresentado pro1etos nesta Casa com
vistas a atacar a causa desses males e não os efei·
tos. Apelo a V. Ex' no sentido de que encaminhe
esta matéria e tome as providências necessárias
para que os projetas tramitem de acordo com as urgências necessárias.
Mu~o obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR) - Sr. Presidente, peço a palavra como líder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
dispõe de cinco minutos. Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Como lider. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's.
e Srs. Senadores. eu gostaria de registrar que hoje o
Presidente Fernando Henrique Cardoso e alguns Ministros se encontram na fronte~ra do Brasil com a
Venezuela, particularmente no meu Estado de Roraima, marcando a solenidade de inauguração de pavimentação da BR-174. que liga Manaus à fronteira
do Brasil com a Venezuela. no Município de Pacaraima, na cidade daquele mesmo nome.
Eu gostaria de reg1strar a importância desse
ato, a importância da presença do Presidente Fernando Henrique, juntamente com o Presidente Ra-
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fael Caldara, que se encontram em Santa Helena,
na fronteira do Brasil com a Venezuela. assinando
outros protocolos de integração e marcando, como
disse, a pavimentação e a conclusão dessa obra,
que estava nos planos ao Governo brasileiro há ai·
guns anoe e que efetivamente saiu do papel pela
prioridade politica dada pelo Presidente Fernando
Henrique, que alocou recursos federais para a construção dessa estrada.
Quero registrar a colaboração das Bancadas
Federais dos Estados de Roraima e do Amazonas
que inclulram recursos federais no Orçamento da
União, para que esta obra, catalogada no Programa
Brasil em Ação, pudesse ser executada e tivéssemos hoje a pavimentação da estrada.

É bem verdade que as pontes não estão ainda
concluldas, Sr. Presidente. Portanto, vamos continuar necessariamente pedindo ao Governo Federal,
ao Ministro dos Transportes Eliseu Padilha e aos
companheiros da Comissão do Orçamento que os
recursos sejam mantidos neste e no próximo ano a
fim de que a pavimentação e as pontes da BR-174
sejam uma realidade.
EstAo sendo iniciadas obras da construção da
ponte de Caracaraí sobre o Rio Branco. Outras pontes também estão em andamento, e é importante registrar que, no próximo ano, na proposta do Poder
Executivo, já existem recursos alocados para a continuidade dessa obra.
Quero, portanto, registrar a importância desse
gesto de hoje do Presidente Fernando Henrique, da
prioridade dada por Sua Excelência, no Estado de
Roraima, na construção dessa obra.
Infelizmente, eu gostaria também de registrar
que uma parte da obra foi mal executada pelo Governo do Estado e, portanto, dentro de algum tempo,
já serão necessários reparos, principalmente no tocante ao espaço compreendido entre o Município de
Caracaraí e o Distrito de Novo Paraíso, no km SOO
da BR-174. Tais reivindicações, porém, já foram encaminhadas ao Ministro de Transportes, Eliseu Pedilha, e ao DNER. a fim de que se tomem as providências necessárias.
O :mportante é que a prioridade polftica dada
pelo Presidente Fernando Henrique foi explicrtada na
pavimentação da BR-174 e nas obras complementares. Quero hoje agradecer ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, em nome não só do povo de Roraima, mas também no da Amazônia, porque essa
obra. atende não apenas ao meu Estado, mas a
toda a Amazônia ocidental e ao Brasil, já que com-
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piela a integração latino-americana: Brasil e Países
do Pacto Andino, como Venezuela e Guiana.
Quero, portanto, mais uma vez, em nome do
povo de Roraima, agradecer ao Presidente da República por essa ação que se conclui hoje.
Murto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, passo a ler a
nota da Presidência da República referente aos fatos
ocorridos ontem à noite:
Ontem à noite, em encontro com o
Presidente da República, no Palácio da Alvorada, o Ministro Luiz Carlos Mendonça de
Barros, o Presidente do BNDES, André Lara
Resende, o secretário executivo da Câmara
de Comércio Exterior, José Roberto Mendonça de Barros, reafirmaram seus pedidos
de demissão.
O Presidente da República lamenta informar que, apesar de seus argumentos e
apelos, teve de ceder à decisão de seus colaboradores.
Nesta oportunidade, o Presidente reafirma declarações anteriores sobra o com-

portamento absolutamente idôneo de seus
auxiliares e expressa sua inconformidade
pelos desdobramentos ocorridos a partir da
divulgação de conversas telefOnicas obtidas
por meio de escuta criminosa.
Resolvi ler essa nota. Sr. Presidente, datada
de hoje, porque ela merece prudente e responsável
reflexão por parte do Congresso Nacional e do povo
brasileiro. Em primeiro lugar, o que se depreende da
decisão do Presidente Fernando Henrique e de seus
auxiliares que se afastam nesta data é que houve o
reconhecimento de impropriedade de procedimento.
O Presidente, ao mesmo tempo em que reafirma a
idoneidade dos três auxiliares, disse que precisou
ceder à pressão de seus colaboradores para se
afastarem.
Eles precisavam se afastar, Sr. Presidente,

porque houve um verdadeiro clamor da opinião pública. Nas conversas entre esses auxiliares, reveladas pelos meios de comunicação, sobretudo neste
final de semana, conforme ressaltou o Senador José
Eduardo Outra, pudemos ouvir as vozes dos interlocutores, suas expressões e até mesmo suas risa-

das. Isso causou uma reação enorme.
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Já na quinta-leua, quando divulgada a carta
capital, pudemos observar alguns comentaristas que
expressavam seus santimentos de estranheza pelo
lato de o Governo admitir como normal procedimentos que o born-senso·indicava estarem quebrando os
princfpios de isonomia e impessoalidade qua devem
caracterizar o procedimento de quem esteja na administração pública. O jornalista-editor do Cornolo
Brulllenae, o experiente Ricardo Noblat, tez um
editorial antológico e muito grave. Lembro-me de algumas passagans, entre elas o paralelo traçado entre diversos governos brasileiros e o momento de
seu enfraquecimento. Segundo o jomali,ta, o Governo do Presidênte José Samey havia tenninado praticamente no dia em que conseguira a aprovação de
cinco anos para o mandato presidencial, em vez de
quatro ou seis anos. Na época, o então Senador
Fernando Henrique Cardoso lutava para que o mandato tosse de quatro anos, mas o Presidente José
Samey conseguiu cinco anos. Pois aquele dia foi um
maroo de enfraquecimento de seu Governo. Assim
também o articulista caracterizou a bomba do Riocentro, no Governo anterior, de João Figueiredo,
corno o momento em que o Governo perdeu a sua
autoridade e envelheceu rapidamente. Da mesma
forma, no momento em que Pedro Collor de Mello
revelou o que sabia a respeito dos procedimentos de
Paulo César Farias, o Governo Fernando Collor envelheceu rapidamente e concluiu o que tinha por lazer.
Ora, Sr. Presidente, vai ser necessário que o
Presidente da República mostre que sua situação é
outra. E a maneira de o Presidente Fernando Henrique Cardoso mostrar que seu Governo não envelheceu e que mesmo seu próximo mandato - a se iniciar em 1° de janeiro próximo - tem vigor é dizer ao
Congresso Nacional: "laçam a CPI, porque não tenho o que temer com respeito à averiguação, com
profundidade, desses latos •.
Os latos revelados levaram quase todos os jornais a dizer algo corno o que disse O Globo na sexta-feira, no editorial de primeira página: "O Dever de
Sair". E por que sair? Porque o Ministro Luiz Carlos
Mendonça de Barros, o Presidente do BNDES, André Lara Resende, e os demais auxiliares envolvidos
no procedimento haviam desobedecido, claramente,
ao principio de isonomia e impessoalidade que devem caracterizar a ação de quem conduz um leilão
como o das telas.
Sr. Presidente, fazem-se necessárias algumas
providências de pronto. Peço a atenção do Senador
Geraldo Melo, que preside a sessão, com respeito a
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uma questão muito relevante do ponto de vista da
história do Senado. Uma das perguntas que fiz ao
Ministro Luiz Carlos Mendonça d~ Barros foi a seguinte: "V. Ex" combinou com o Presidente do
BNDES, Sr. André Lara Resende, recorrer ao Presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de
usar a "bomba atómica" para forçar a Previ a se associar ao Banco Opportu,.ity. O que seria essa
"bomba atómica"?"
Ora, Sr. Presidente, quero aqui ressaltar o mérito da atenta jornalista Te;eza Cruvinel, que observou o seguinte, em sua matéria •Ainda a bomba atêmica", de sábado passado:
Disse o Ministro Mendonça de Barros
aos senadores que "usar a bomba atómica·,
uma das expressões mais intrigantes das
conversas gravadas, não sena acionar o
presidente. corno dissera antes André Lara
Resende. Seria passar ao Opportunity a informação de que o inimigo, o consórcio Telema r, não tinha capital suficiente para bancar a primeira parcela da compra da Tele
Norte Leste. Uma releitura das transcrições
sugere que os senadores comeram mosca.
Por elas, vê-se que ele diz a Jair Bilachi, da
Previ:
- Estamos aqui eu, André, Pérsio e
Pio. Mas estamos muito preocupados com a
montagem que o Ricardo Sérgio está fazendo do outro lado, porque está faltando dinheiro, doutor.
A informação sobre a falta de dinheiro
do concorrente não foi dada a Pérsio Arida,
do Opportunity, mas já tinha sido dada quando ele estava na sala. Se ele não sabia, ficou sabendo.
Sr. Presidente, a Sr' Tereza Cruvinelloi perspi·
caz. Transmito o que disse luiz Carlos Mendonça de
Barros, ao referir-se à pergunta lonnulada por mim:
E há mais uma coisa que V. Ex• não
perguntou, mas que eu, em algum momento, iria dizer e vou aproveitar agora: tínhamos realmente uma informação privilegiada,
para quem não sabe, que era a de que o
consórcio Telemar não estava conseguindo
sequer os recursos para o lance minimo,
tanto que a seguradora do Banco do Brasil
teve que entrar e aumentar sua participação.
Essa inlonnação, se fôssemos, o André e
eu, sócios do Sr. Pérsio Arida, se André e
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eu fôssemos levianos, se fôssemos corruptos, !arfamos passado para o Sr. Pérsio Arida a ala não daria um lance, um bilhão de
reais, que é muito dinheiro, a mais do que o
preço mfnimo. Isso sabfamos. E nunca, esta
seria a bomba atOmica, de dizer:
- Pérsio, não se preocupe com o ágio,
que o outro lado...
E há um diálogo meu, na própria VeJa,
acho que com o Ricardo Sérgio, podemos
ler depois, em que eu falo:
- Olha, o problema do consórcio Tele·
mar é dinheiro, porque o que não está registrado na VeJa, e que, cerlamente, é o que fiz
referência, está registrado nas fitas originais,
é que, paralelamente às conversas do André
com o Banco Opportunity, eu mantinha conversas com o Ricardo Sérgio, exatamante
tratando de resolver as questões relacionadas ao outro consórcio. Então, quando se
fala de bombardeio, quando se fala de outras palavras, paço que seja considerado
isao dentro desse contexto, que humanamente tem que ser entendido.
Ora, Sr. Presidente, com muito cuidado, vou
examinar aqui e transmitir a V. Ex" a conversa entre
o Ministro Luiz Car1os Mendonça de Barros e o Presidente da Previ. Peço atenção especial a V. Ex. 1 :
Secretária: AIO, é a secretária do Dr.
Bilachi?
Secretária: Sim.
Secretária: Aqui é do BNDES e quem
quer falar é o Ministro Luiz Car1os, mas ele
pegou outra ligação. Você poderia aguardar
comigo um momentinho?
Secretária: Com certeza.
(Espera de 1 minuto.)
Secretária: AIO, Dr. Bilachi, por favor
um momentinho.
Jair Bilachi: Ministro!
Mendonça de Barros: Oi, Jair.
JB: Como está o senhor, tudo bem?
MB: Tudo bem.
JB: Oh, Ministro. Da nossa parte aqui
nós já soltamos a luz branca e já estamos
chamando o Daniel (Dantes) para ver se a
gente fecha tudo.
MB: Ah, tudo bem. Então espera. Espera um pouquinho. Fala com o Pérsio (Arida) aqui.
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Pérsio Arida vem ao telefone, chamado pelo
Ministro Luiz Car1os Mendonça de Barros. Jair Bilachi diz:
- AIO. Pérsio, em cima daquilo que o
Uncoln negociou com você aí. Ele trouxe
para cá, a gente fez algumas ponderações,
e tem algumas alterações fundamentais que
nós já estamos ligando ai para o Daniel,
para você, para a gente sentar e ver se bate
o martelo.
Pérsio Arida responde:
-Tá bom. Eu posso ir já, se você quiser.
Jair Bilachi, Presidente da Previ, responde:
- Você combina um conference call
ou o Daniel está vindo para cá? Você quer
vir já para cá?
Responde Pérsio Arida:
-Eu posso ir para ar. Foca até mais fácil.
Jair Bilachi responde:
- Então venha você e o Daniel.
Pérsio Arida responde:
- Olha tem uma coisa que me preocupa, que é a contragarantia de vocês à fiança
bancária. Porque o Banco do Brasil aparentemente não está disposto a der fiança para
a Telemar. Tenho a fiança do Citi (Citibank),
mas eu tenho a fiança da contrapartida.
JB - Mas quanto tempo você leva para
chegar aqui?
PA- Olha, são 3h15. Eu vou chegar ai
às 3h30.
JB - Então 3h30 a gente discute isso
aqui in loco.
PA- Tá bom, porque tenho prazo.
JB - Agora pede para o Daniel vir também.
PA- Tá bom, vou atrás dele.
JB -Tá bom.
Pérsio Arida diz:
- Tá bom. Espera ai que o Luiz Carlos
quer falar com você.
Sr. Presidente, peço a atenção do Senador Lúcio Alcântara.
Jair Bilachi pergunta:
-Ministro?
MB - Sabe o que é? Nós estamos
aqui. Eu, o André, o Pérsio e o Pio. Mas nós
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estamos muito preocupados com a montagem que o Ricardo (Sérgio, do BB) está fazendo do outro lado, entende? Porque está
faltando dinheiro, doutor. E a gente está sabendo que uma das attemativas depois é
fundir as empresas com a holdlng. Aí fica
um negócio que não fica limpo, não é? (0
Ministro dá um grande suspiro ao telefone
lamentando.) É a minha grande preocupação. E o Presidente já ligou de novo e quer
que a gente ponha em pé esse negócio com
a Telemar porque, senão, o que aparentemente pode ser um grande sucesso pode ficar um negócio meio amargo se não for uma
coisa importante como a T elemar, né?
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, então, estava sabendo das coisas.
Sr. Presidente, o Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, tendo tattado com a verdade perante o
Senado - como, evidentemente, o fez -. respondeu
incomstamente sobra o que vinha ser "bomba atOmica•, dizendo que se tratava de uma informação que
não poderia dar a Pérsio Anda. Entretanto, a revelação mais completa mostra-nos que essa informação
loi dada a Pérsio Anda. O diálogo entre o Ministro
Mendonça de Barros e o Sr. Lara Resende também
nos rawtla que o Ministro fala da "bomba atõmica
presidencial". Ainda não havíamos visto esse trecho.
Não o conhecfamos, pois só foi divulgado neste final
de semana. A Veja havia dito, entra parênteses, que
havia referência ao Presidente da República. Mas
agora foi publicado o trecho completo em que Lara
Resende fala do lato de a "bomba atOmica• ser presidencial.
Aliás, Sr. Presidente, há algo interessante: V.
Ex" pOde observar que, ao explicar aqui o que era
"bomba atOmica", S. s• se referiu à conversa que
não poderia ter tido com Pérsio Arida. Entretanto, ele
a havia tido. Para a Folha de S.Paulo, depois do depoimento, quando perguntado
que é, afinal, a
'bomba atOmica' das fitas?", responde: "Era uma intervenção mais radical na Previ. Não precisava ser o
Presidente, poderíamos ligar para o Malan. Mas o
resto das fitas vai mostrar que não recorremos a ninguém; decidimos nós mesmos."
Sr. Presidente, laço aqui uma questão de ordem: qual será o procedimento da Presidência do
Senado com respeito à evidência de que o Ministro
não falou a verdade?
Como o art. 50 da Constituição prevê crime de
responsabilidade para um Ministro de Estado que
latte com a verdade em depoimento perante o Sena-

·o
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do, Sr. Presidente, sugiro que a Presidência desta
Casa. diante da evidência de que houve uma fatha

na explicação do Ministro, que ele, mesmo tendo
sido afastado, tenha a oportunidade de ratificar suas
palavras. Sendo todos seres humanos que podemos
cometer falhas, vamos dar oportunidade ao Ministro
Luiz Carlos Mendonça de Barros de esclarecer inteiramente o episódio. Se a menção dele sobra a bomba atOmica. referia-se a algo confidencial que ele não
poderia dizer a Pérsio Arida, conforme nos explicou,
ficou evidente que ele, de fato, já o havia dito. Tendo
ele respondido à Folha de S.Paulo que a "bomba
atOmica• era uma outra coisa, gostaria que a Presidência do Senado desse oportunidade ao Sr. Luiz
Carlos Mendonça de Barros de explicar inteiramente
o que quis dizer com "bomba atO mica •, esclarecendo
a contradição.
Porém, Sr. Presidente, outras revelações foram
efetuadas nestes dias, inclusive a relativa ao consór-

cio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" anunciou que formularia
uma questão de ordem. Comantou a sua natureza e
o seu tema. Mas a Mesa entende que V. Ex• ainda
não a formulou.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, diante da evidência de que o Ministro
Luiz Carlos Mendonça de Barros incorreu em contradição ao responder à pergunta referente ao que
era bomba atOmica. dando uma explicação que
não condiz com a verdade dos latos; diante do que
dispõe a Constituição Federal em seu art. 50 que um Ministro de Estado, sob pena de cometer
crime de responsabilidade, precisa dar informações corretas ao Senado; considerando que
qualquer ser humano pode se enganar e que seria

pr6ptio ao Senado dar oportunidade ao Ministro de
ratificar o que nos transmitiu, minha questão de ordem sugere que a Presidência pergunte ao Ministro luiz Carlos Mendonça de Barros se deseja relificar os esclarecimentos dados sobre a pergunta
•o que é a bomba atõmica?", que tanto eu quanto
outros Senadores formulamos, tendo S. Ex" respondido que a bomba atômica seria a divulgação
inadequada a Pérsio A rida, do Banco Opportunity,
da informação - S. Ex• a considerava confidencial
- de que outro grupo concorrente não teria recursos suficientes para participar do leilão. Essa informação não teria sido dada, quando, na verdade, o
conteúdo das fitas gravadas denota que S. Ex" havia
informado. sim, Pérsio Arida, conforme a jornalista
Tereza Cruvinel chamou-nos a atenção.
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Esta, em essência, é a questão de ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Suplicy, V. Ex" continuará na tribuna?
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP) Sim, Sr. Preeidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
precisa formular a quea1ão de ordem e encerrar sua
intervenção, para que a Mesa possa responder.
Oeaaa forma, proponho a V. Ex' que prossiga com
seu discurso; após seu encerramento, a Mesa estará em condições de responder à questão de ordem
que V. Ex' pretende formular.
A Mesa esclarece, desde já, que deixa de receber a formulação de V. Ex' como questão de ordem,
porque esta, de acordo com o Regimento, deve ser
feita em ralaçlo a uma matéria que esteja s«ldo apreciada pelo Senado Federal, na ocasião, o que não é
o caso: trata-se de um tema escolhido por V. Ex'
para diacomtr da tribuna. No entanto, isso não impedirá que a Mesa responda à indagação de V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP) Então, Sr. Presidente, ratifico, para adequar os termos ao Regimento: não se trata de uma questão de
ordem, mas de algo previsto no art. 50 da Constitui-

ção.
Tendo sido constatado que o Ministro incorreu
em contradição e que seria importante dar a S. Ex'
oportunidade de ratificar sues declarações, sugiro à
Presidlncia que convide o Sr. Luiz Carlos Mendonça
de Barros, hoje afastado do cargo de Ministro das
Comunicações por vontade própria, para prestar esclai'IICimentos sobre o real significado da bomba atOmica, porque, conforme constatei, houve contradição
em sua rasposta, inclusive com respeito àquilo que
S. Ex' respondeu ii Folha de S.Paulo e a outros órgãos da imprensa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
aguardará e conclusão do pronunciamento de V. Ex'
para responder ii consulta.
O SR- EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT - SP) Ressatto, Sr. Presidente, que considero da maior importância que o Congresso Nacional cumpra com o
dever constitucional de fiscalizar os elos do Executivo; de utiUzar o instrumento próprio para averiguar
uma situação de tamanha complexidade, como a
que oconeu na privatização das empresas Telebrás.
Destaco, Sr. Presidente, que a nota hoje divulgada pela diração do Fundo de Pensão PREVI contém informações que não condizem exatamente com
as explicações dadaa pelo Ministro Luiz Carlos MendOnça de Barros. Basta salientar que a Oiretoria da
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PREVI afirma que só após a vitória da Telemar no
leilão da Tele Norte l..este, a PREVI/Fundos foi convidada a participar do consórcio, "decisão licita e
prevista nas regras de privatização". • A PREVI/Fundos decidiu entrar no consórcio corno minoritários
após a realização do leilão". Existe no documento
uma seqüência de explicações.
Gostaria de transmitir, Sr. Presidente, que,
além do requerimento que já formulei para que a Comissão de Assuntos EconOmicos ouça o Sr. André
Lara Resende, apresentarei um requerimento para
que ouça o Oiretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio, e o Presidente da PREVI, Sr. Jair Bilachi.
O Sr_ Jos6 Eduardo Outra (Bioco/PT - SE) V. Ex' me permite um aparte, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP) Com muita honra, Senador José Eduardo Outra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Evidentemente, a Mesa não quer ~r o aperte de V. Ex",
Senador José Eduardo Outra, mas apenas informar ao
orador, Senador Eduardo Suplicy, que seu tempo
está encerrado, uttrapassado em quatro minutos.
O Sr. Jori Eduardo Outra (Bioco/PT- SE)Serei breve, Senador Eduardo Suplicy. Inicialmente,
parabenizo V. Ex" pelo pronunciamento, em que,
analisando minuciosamente o que aconteceu na
sessão da última quinta-feira, conclui, de forma inquestionável, que o Ministro, no mlnirno, enganou-se
nas informações que prestou ao Senado. Gostaria
também de levantar outro episódio, igualmente grave, que não foi objeto do meu pronunciamento, nem
do de V. Ex", Senador Eduardo Suplicy. Ele se relere a informações publicadas - no sébado, se não me
engano - na Folha de S.Paulo, no Estado ele
S.Paulo e em duas revistas semanais sobre a ONG
Brasil 2000, montada para lazer propaganda do processo de privatização e operada pelo próprio Ministro. Primeiro, essa ONG foi montada para lazer, indiretamente, propaganda de uma ação do Governo,
que era a privatização da Telebrás. Corno a Lei Eleitoral proibia a propaganda oficial, salvo em assuntos
de calamidades, encontrou-se essa forma pouco ortodoxa de burlá-la. Além disso, há outro aspecto:
imaginemos uma pessoa que visse um Ministro telefonar para um empresário do setor de comunicações, que participaria, posteriormente, do leilão, a fim
de que contribufsse para uma organização com o
objetivo de lazer propaganda da privatização. Alguém que visse tal episódio e o descrevesse como
um achaque não estaria muito longe da verdade.
Corno um Ministro, um agente público, participa da
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operação de montagem de uma organização como
essa, usando o peso e o prestigio de seu cargo,
para arrecadar dinheiro com a finalidade de fazer
propaganda do processo de privatização? Essa informação toma mais grave esse episódio e reforça a
nossa villio de que está havendo uma ralação absolutamente espúria entre agentes públicos e privados.
Não sabemos onde tennina o BNDES e começa o
Banco Opportunity; onde tennina o Ministério" das
ComunicaçOes e começa a Brasil 2000. Essas informaçOes publicadas na imprensa, no final de semana, deixam-nos ainda mais perplexos e só reforçam
a nossa posição sobra a necessidade de o Congresso apurar, com todo o vigor, esses episódios. Mu~o
obrigado.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, quero registrar que considero as observaçOes sobre a contratação dessa empresa de
publicidade em plena campanha eleitoral, tentando
sobrepor-se ao que demandava a Lei Ele~oral, que
prolbe a realização de publicidade, algo extremamente grave.
Cumprimento V. Ex", Senador José Eduardo
Outra. Estou de pleno acordo, mas gostaria ainda de
ressaltar a V. Ex" que as empresas contribuintes do
Brasil 2.002- essa ONG-, que tanto se empenharam pera que fosse feü a licMção, contribuíram
para o quadro de agravamento da situeção econOmica intamacional.
E Isso, Senador José Eduardo Outra, porque,
confonne se detecta pela análise do balanço de pagamentos, foram exatamente essas empresas que,
por importarem em larga escala equipamentos para
fornecer à expansão do sistema de telecomunicações, contribuíram, e mu~o. para aumentar o déficit em
balança conante da economia brasileira.
Dai mais um motivo para a instalação de uma
CP I.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senador Eduardo Suplicy consuHa a Mesa sobre as
providências que tomará em virtude de, a seu juízo,
haver o ex-Mi~;~istro das Comunicações prestado informações inexatas ao Senado Federal, por ocasião
de seu depoimento.
Inicialmente, Senador Eduardo Suplicy, desejo
dizer a V. Ex" que a Presidência apóia, de fonna irrestrita e enfática, o seu ponto de vista de que não é
aceitável que nenhum cidadão, seja ele comum, seja
um Ministro de Estado, seja quem for, venha ao Senado Federal para prestar informações que não sejam verdadeiras.
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Entretanto, no caso concreto, sobra a convicção manifestada por V. Ex" de que essa autoridade
não tenha sido veraz em suas informações. a Mesa,
melhor dizendo, eu me abstenho de fazer comentário de concordância ou de discordância porque creio
que não é esse o meu papel.
Com relação lls providências, desejo chamar a
atenção de V.Ex" para o fato de que foi V.Ex• mesmo quem invocou o art. 50 da Const~uição Federal
como fundamento para a obrigação de natureza
constitucional de fidelidade à verdade por parte do
Ministro de Estado na sua relação com o Senado
Federal. Entretanto, esse artigo se refere a duas situações claramente diferenciadas.
No caput, faz alusão à possibilidade de convocação de ministros, o que não se aplica ao caso do
Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. Os seus
parágrafos, porém, tratam separadamente de duas
s~uações:

"§ 1• Os Ministros de Estado poderão
comparecer ao Senado Federal, à Câmara
dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e medianta entendimentos com a Mesa respectiva, para expor
assunto de relevância de seu Ministério. •

O c~ado parágrafo trata do comparecimento a
esta Casa de um Ministro da Estado por sua própria
iniciativa. Foi nessa condição que o ouvimos o exMinistro Luiz Carlos Mendonça de Barros.
O § 2• refere-se a uma situação distinta:

•As Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal poderão encaminhar
pedidos escritos de informação a Ministros de
Estado ou a qualquer das pessoas referidas
no caput deste artigo, importando em crime
de responsabilidade a recusa. ou o não·
atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de infonnações falsas."
Esse dispositivo está se referindo claramente
ao pedido de informações encaminhado pela Mesa
do Senado ou pela Mesa da Câmara, atendendo a
urna decisão da própria Mesa ou a requerimento de
qualquer membro do Senado ou da Câmara. Nesse
caso, a Constituição enquadra como crime de res·
ponsabilidade a prestação de informações falsas.
Não houve qualquer pedido de infonnação por
parte do Senado ao ex-Ministro das Comunicações.
Portanto, a hipótese de crime de responsabilidade a
que se refere o art. 50 da Const~uição invocado por
V. Ex" não se aplica ao caso.
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Entretanto, desejo assegurar a V. Ex' que a
Mesa do Senado Federal dará, ao requerimento que
V. Ex' eventualmente decida fazer a respeito da matéria, ou a qualquer outro que os Srs. Senadores decidam fazer sobre esta matéria, o encaminhamento
adequado e fará o enquadramento que a Constituição e o Regimento da Casa determinarem,
De forma que, não podendo acolher a recomendação formulada por V. Ex', com base no art.
50, desde já a Mesa afirma que está pronta para
adotar as medidas pertinentes em relação ao seu requerimento ou de qualquer um de nossos Pares.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Sr. Presidente, diante das explicações de V. Ex', formularei o requerimento por escrito, para entregá-lo
amanhã à Mesa.
Entendo que os Senadores e eu requeremos
informações ao Ministro. Não há dúvida de que S.
Ex' se dispôs a vir ao Plenário prestar esclarecimentos. Mas, naquela ocasião, ao formulamos perguntas, todoe nós estávamos demandando e requerendo informações e; por sua vez, S. Ex' respondeu às
indagações que formulamos. Nesse sentido, se enquadra perfeitamente o que se quer.
Obviamente, o importante é assegurar ao exMinistro a oportunidade de se esclarecer perante o
Senado Federal, uma vez que, evidentemente, não
talou a verdade, enganou-se - para não dizer que
mentiu - quanto ao episódio. Assim, daremos a
oportunidade a S. Ex' para que a verdade seja dita
tal como aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
fica ciente da decisão de V. Ex'. Não deseja debater, porque não seria adequado nem correto de minha parte. Todavia, deseja apenas acrescentar um
esclarecimento em relação ao comentário que V. Ex'
acaba de fazer.
Embora concordando com a definição de V.
Ex' de que cada vez que um Senador formula uma
pergunta a um Ministro visitante está, na verdade.
demandando informações. ainda assim, essa situação não está abrangida na hipótese do art. 50 da
Constituição, porquanto o § 2° se refere a pedido de
informação a Ministro de Estado ou a qualquer das
pessoas referidas no caput pelas Mesas da Cãmara
e do Senado Federal, o que, evidentemente, não é
uma autoridade que esteja vestida em nenhum de
nós, Senadores ou Deputados Federais no momento
em que formulamos. Nós estamos, realmente, formulando as nossas indagações. mas não estamos.
na plenitude, incorrendo na hipótese do § 2" do art. 50.
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Desse modo, acredito que at$ndo ao que V. Ex'
deseja, que é dar uma contribuição para melhor elucidação dessa matéria, e para que a verdade seja
claramente conhecida desta Casa, que tem esse direito. Acredito que esteja atendendo perfeitamente
ao que V. Ex' deseja e recomenda na hora em que
lhe asseguro que o seu requerimento terá o tratamento que o Regimento prevê.
Tem a palavra o Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,.s e Srs. Senadores, também quero comentar a questão do momento, a
questão da privatização, tão divulgada pelos meios
de comunicação de nosso Pais. Interesses contrariados provocaram o grampo.
Tais fatos, amplamente divulgados, chegaram
ao conhecimento do povo brasileiro.
Penso que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso deveria ter demitido essas pessoas no momento em que tomou conhecimento do lato. Mas, ao
que tudo indica, Sua Excelência já tinha ciência dele.
As demissões ocorreram pelo trabalho que a
imprensa vem desenvolvendo e não por vontade do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Três foram
demitidos: o Ministro das Comunicações, o seu irmão e o Presidente do BNDES. Creio que o Sr. Ricardo Sérgio, Diretor do Banco do Brasil, deveria estar inclufdo nessa lista de demitidos. De imediato,
isso deveria ser feito. Entretanto, ele está na Europa,
naturalmente procurando, de toda a forma, ficar fora
do processo de discussão dessa matéria. Não sei
por que razão o Presidente também não o demitiu.
Deveria tê-lo feito.
Gostaria de comentar três aspectos de todo
esse episódio. Neste final de semana, surgiu um fato
grave: o próprio Ministro pediu dinheiro a empresas
privadas, interessadas no processo de privatização,
a fim de, formando a Associação Brasil 2000, financiar propaganda do Governo. com o objetivo de convencer a opinião pública brasileira de que a privatização seria extremamente positiva. Várias empresas
deram dinheiro ao Governo.
A reunião, Sr. Presidente, foi realizada na residência do Sr. Ministro. Foi ele quem apresentou o direter dessa e~tidade aos empresários e solicitou dinheiro - que foi dado. a fim de que a propaganda
fosse feita.
É interessante ressaijar que as empresas norte-americanas não concordaram em dar qualquer
contribuição. Diz o texto da reportagem: "Até agora.
seis fabricantes (Ficap. Furukawa. Ericsson, Alcatel
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e a Siemens) tizeram doações. que somaram RS420
mil". Como a campanha custou R$2,85 milhões que não é nada diante dos valores da privatização persiste ainda um rombo de R$708,58 mil.
E continua: "Até o momento. nenhuma companhia de origem norte-americana atendeu ao pedido
de doaçlo".
A Folha apurou que pelo menos uma grande
corporação teve receio de que o ato pudesse ser associado a uma troca de lavores com o Governo brasileiro.
As companhias norte-americanas, segundo um
e"ecutivo da área, temem ser enquadradas numa
determinada lei existente nos Estados Unidos que
pune as empresas por ates de conupção realizados
fora do país.
Ora, essa é uma demonstração clara de que
pequenas coisas não podem acontecer lá fora. Num
lato como esse que ocorreu no Brasil, essas pes_ . envolvidas, provavelmente nos Estados Unidos
ou na Europa já estariam na cadeia, já estariam preaas por ordem judicial, até que tosse letto o julgamento de suas ações.
Portanto, está mais do que clara a interlerência
que poda existir nesse processo de privatização,
mesmo num governo tido como sério, como honesto
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Outro aspecto que desejo comentar - e ai é
um aspecto posttivo de toda essa confusão - é a
chamada "lei da quarentena", existente em quase todos os países do Primeiro Mundo. Nesses países,
um dirigente de um órgão do sistema financeiro público não pode deixar o cargo que ocupa e, no dia
seguinte, tomar-se funcionário de um banco privado,
detendo infonmações privilegiadas que evidentemente podem favorecer a instituição que vai integrar.
No caso do Ministro Mendonça de Banos, já se
comenta o sucesso extraordinário, fenomenal, que
teve a corretora Link, pertencente aos seus dois filhos, e que transacionavam na bolsa de futuros com
ações da Telebrás - na Bovespa, 40% de suas negociações se referem a ações da Telebrás. Inexplicavelmente, os dois filhos do Ministro, em menos de
cinco meses, passaram a ter o maior sucesso na
Bolsa da Valores de São Paulo.Ora, isso significa
que houve informações privilegiadas a esse cidadão.
Chegou-se, assim, à conclusão de que a lei da
quarentena tem que ser aprovada. Já foi apreciada
pelo Senado e está na Câmara dos Deputados há
praticamente 1O anos. Agora já se noticia que esta
lei será votada esta semana naquela Casa. Isso é
algo posttivo.
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Todo esse escândalo serviu pelo menos para
fazer com que o Governo Feniando Henrique perceba que não pode estar tirando banqueiro do sistema
privado e colocando no sistema público para, no outro dia, o banqueiro estar saindo do sistema público
e voltando para o privapo, enriquecendo sobremaneira pessoas que ficam nesse vai-e-vem de troca
de funções, como é o caso específico do ex-Ministro
Luiz Carlos Mendonça de Banos, do Presidente do
BNDES. Sr. André Lara Resende, do Sr. Pérsio Arida, Diretor do Opportunity e de tantos outros que ficaram nesse vai-e-vem entre ocupar função pública
em instttuição financeira e, ao mesmo tempo, ser
banqueiro privado, ganhando fortunas com as informações que, evidentemente, detêm.
Então, considero positiva a lei da quarentena e
apelo ao Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, para que acelere, faça com
que essa lei seja aprovada e com que o Presidente
da República a sancione, para que o Brasil possa ter
um comportamento à semelhança dos países do Primeiro Mundo.
Por último, Sr. Presidente, queria comentar a
questão da Procuradoria. Os jornais noticiam que a
Procuradoria-Geral da República quer anular a venda da Tele Norte leste, que foi, evidentemente, a causa de toda essa contusão. Quem a comprou foi a Telemar, contrariando - pelo menos foi o que diSSB o Ministro - sua própria vontade, seu próprio desejo, porque S. Ex" queria que o grupo do banco Opportunity,
ligado à Telecom Itália, ganhasse a concorrência.
Não sei, começo a ficar em dúvida quanto a
isso, Sr. Presidente. Evidentemente, as questões do
grampo, da diwlgação dessas fttas e o dossiê das
contas em paraísos fiscais surgiram em função da
contrariedade dos sócios da Tele Norte que compraram a Tele Norte leste. Tudo indica que foi por essa
razão. O Ministro deixou isso claro aqui quando se
refere a inimigos, a traições etc. Então, preocupa-me
que a Procuradoria deixe de agir com isenção e apenas o próprio Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, o próprio Ministro luiz Carlos
Mendonça de Barros, com toda a sua equipe, estejam se associando i1 ação da Procuradoria, quase
que no sentido de uma vingança contra a empresa

que ganhou contra a vontade deles a Tele Norte
Leste. Não posso admitir que a ação da Procuradoria-Geral da República seja exclusivamente para
anular a venda da Tele Norte Leste. Entendo, Sr.
Presidente, que a ação deve ser geral, deve ser fiscalizadora e. se ocas1onar a anulação, que atinja todas as 16 empresas que foram negociadas na priva-
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tizaçio do Sistema Telebrás. O Ministro não conseguiu explicar para nós - insisti pela segunda vez. e
ele realmente não deu resposta - como foi que o
grupo comandado pelo Banco Opportunity ganhou
uma concorrência que não era para ganhar, porque tudo estava planejado para ele ganhar a Tale
Norte Leste. Sam querer, ale ganhou outra concorrência, ficando, portanto, impossibilitado de ganhar
aquela que o Ministro queria que ele ganhasse. Ora
o Ministro não explicou como foi que isso aconteceu.
Então, seria o caso também de cancelar o leilão vencido pelo grupo do Banco Opportunity com a Itália
Talecom.
Há também dúvidas sobre os 25%, porque o
que se comenta é que o BNDES adquiriu 25% da
Tala Norte Leste. Após o grupo do Banco Opportunity perder a oportunidade de participar do leilão, o
BNDES pretendia vender seus 25% das ações ao
Banco Opportunity. Foi então que surgiu a reação
daqueles que ganharam a concorrência da Tele Norte Leste.
Ora, há uma série de irregularidades. E receio
que a ligaçlo óbvia entre a Procuradoria-Geral da
República, por seu Procurador, com o Presidente da
República - todos conhecemos e sabemos de suas
ligações, do seu comportamento, da sua atitude seja direcionada exclusivamente ao cancelamento
da Tale Norte Leste. Mas creio que não pode se limitar a illao. Se for cancelada a privatização da Tele
Norte Leste, que seja cancelada, se não todas, pelo
menos a operação vencida pelo Banco Opportunity
com o grupo T alecom Itália.
Por último, gostaria da dizer que, por tudo isso,
se faz extremamente necessária a instalação de
uma ComiasAo Parlamentar de Inquérito neste Congresso Nacional. Entendo que Comissão Parlamentar da Inquérito foi criada para atender à vontade da
Minoria. Precisamos da assinatura de apenas 27
Srs. Senadores - dos 81 apenas 27 precisam assinar. O Sanador Eduardo Suplicy me confirma que
até agora temos 16 assinaturas com a possibilidade
da 18.
Creio que, no momento em que a Nação inteira
tem a sua atenção voltada para um fato dessa importAncia e para as terriveis irregularidades que foram cometidas nesse processo - o Brasil pode ter
tornado enormes prejuízos com essa privatização-,
os Srs. Sanadores deveriam pensar em assinar esse
requerimento de CPI. Não é possivel que se fique
atendendo apenas à determinação do Governo Fernando Henrique.

•
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Já tive uma enorme decepção, como Senador
da República, quanto à CPI que tentava investigar o
rombo no Sistema Financeiro Nacional que levou à
falência o Banco Económico, o Banco Nacional, o
Bamerindus e tantos outros bancos. Foi preciso que
o Governo Fernando Henrique socorresse esses
bancos falidos com o Proer, tirando mais de R$25 bilhões para emprestar, com juros subsidiados. Tantamos instalar uma CPI, chegamos a ter 27 assinaturas, e, em uma atitude que achei a mais absurda em
toda a minha vida como Parlamentar, vi o Senado
Federai votar um requerimento de cancelamento da·
quela CPI, ferindo frontalmente a Constituição do
Brasil, porque CPI é um direito de Minoria. Basta
que haja a assinatura de um terço. e imediatamente
ela tem que ser instalada e tem que funcionar.
Aliás, sobre o Proer, há cen::a de um mês e
meio, a latoÉ trouxe como manchete de capa que
os bancos não estão pagando aqueles empréstimos
que receberam para sanear as suas dificuldades. Na
época do rombo, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso prometeu publicamente que os donos desses bancos iriam para a cadeia. Não há ninguém na
cadeia, Sr. Presidente. Todos estão ar, tranquilos,
usufruindo da fortuna em que meteram a mão.
Espero que os Senadores desta Casa percebam a importância desse momento que estamos vivendo e contribuam com a vontade do povo brasileiro de tomar os fatos transparentes, de ter o real conhecimento das irregularidades cometidas, e assinem esse requerimento; que essa CPI possa funcionar e que a verdade possa vir à tona.
Se o Presidente da República nada teme, não
deveria ser contra essa CPI, não deveria pedir aos
Senadores e Deputados Federais da sua base de
sustentação que não assinem esse requerimento.
Ao contrário, deveria estimular a sua realização, se
realmente nada teme. Assim, caminharíamos para
dar maior transparência ao povo brasileiro; Sua Ex·
celência conquistaria mais crédito diante da população e teria mais força, portanto, para exercer o seu
Governo.

É o apelo, portanto, que faço aos Senadores
desta Casa: que contribuam com o povo do Brasil,
assinando esse requerimento que possibilitará a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar toda a ação da privatização efetivada no
Governo Fernando Henrique Cardoso.
Muito obrigado a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, analisei. li e
reli um artigo do Correio Brazlllenee, publicado
neste último fim de semana, int~ulado "Constituição
e empréstimo externo", do eminente Senador Josaphat Marinho, e entendi por bem vir a esta Casa. na
forma do Regimento Interno, solicitar a V. Ex1 que
aquiesça ao meu pedido para que conste nos Anais
do Senado Federal esta análise do nosso Senador,
porque acred~o que a mesma vem ao encontro da
defesa do princípio federativo; melhor ainda, visa a
independência dos Poderes. Visa também colaborar
com o Poder Executivo brasileiro para que, no tutu·
ro, esse mesmo Poder não venha sozinho arcar com
possíveis conseqüências, não talvez nesse caso,
mas em outros que sóem acontecer, porque tudo é
possível. Diria até para resguardar o Executivo brasi·
leiro e para, finalmente, cumprir o que prevê a própria Const~ição.
Diz aqui no intróito o eminente Senador Josap·
hat Marinho:
"No artigo nesta coluna, analisamos
contrastas do ajusta fiscal. Hoje cabe assi·
nalado o fato da ter sido concluído o empréstimo junto ao FMI a a outros organismos
financeiros sem deliberação do Senado.
Consumou-se a operação externa da mais
de 41 bilhões da dólares, como largamente
noticiado, sem qualquer deliberação do Senado, pelo menos quanto às IT'edidas do
ajuata fiscal. O ilustre ministro da Fazenda
declarou que •o Senado será comunicado,
"informalmente", das negociações do Brasil
com os organismos internacionais". E expli·
cou que "não precisa da autorização dos
parlamentares para fechar os acordos, por
ser o Brasil país-membro do FMI". Adiantou
que o Senado tomará conhecimento do empréstimo depois, a postariori, ou segundo
suas expressões, "por informação à Comissão de Assuntos Económicos". Por fim, asseverou que, "caso seja necessário mais de
um empréstimo por meio do banco de Compensações Internacionais (BIS), o Senado
tará que se manifestar". É o que consta da
entrevista no Jornal do Brasil, em 14.XI.98."
E aí então, o Senador Josaphat Marinho, com
sabedoria, diz que, à luz da Constituição, no
caso de empréstimos externos e mesmo internos, a
competência para autorizar é do Sanado Federal.
mu~a
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Em boa hora, o Senador vem em socorro até

do Governo, não para defender os privilégios deste
Poder, mas, como disse no inicio, para ajudar a defender o próprio Governo, que está usurpando uma
atribuição constitucional que. num caso como esse.
não há por que não comentar.
O Sanador analisa a s~uação para saber se
está sendo ferido um principio da Constituição e
quais as conseqüências disso. Claro que não se vai
discutir o mérito - se é preciso ou não -, mas se tra·
ta de resguardar o próprio Executivo. Não há a menor dúvida de que a matéria do ilustre Senador sobre o que prevê a Constituição em relação a isso é
no próprio resguardo do Poder Executivo.
O Executivo, de acordo com a imprensa, já
acertou o empréstimo de cerca de US$41 bilhões
com o FMI e outros países. A respeito da necessidade ou não disso, não vamos discutir, po1s é fundamental que a matéria passa por aqui, para haver resguardo, compreensão e a chancela, de acordo com
os princípios da Constrtuição, num caso de tamanha
envergadura. AI, não há de que duvidar. Depois, se
não desse certo, ou se as coisas não caminhassem
da acordo com o que prevê o Governo e seu Ministério, o próprio Executivo teria sua ressalva. Estaria,
Sr. Presidente, nobres colegas, resguardado de possíveis incorreções, de possíveis deslizas ou de possíveis contradições, que o futuro poderá dizer se
ocorreram. Esse episódio pode, como dizia o Senador Bernardo Cabral na úRima sexta-feira, dar torça
ao movimento a lavor do parlamentarismo.
Sr. Presidente, de acordo com o que prevê o
Regimento Interno, gostaria de pedir a transcrição
desse artigo nos Anais desta Casa. Ela é uma verdadeira composição em defesa deste Poder, em defesa do que prevê a Constituição, em defesa do Senado, e, mais do que nunca, para que seja respeitada a independência dos Poderes. É também em delesa do próprio Executivo, para que ele se acoberte
de possíveis contrastes, o que, aliás, nas últimas semanas, tem ocorrido no Brasil, como sói acontecer

no mundo inteiro.
Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que o eminente Senador faz a defesa forte, não só de nós Senadores, desta Casa, mas do que está na Constituição, para que sejam respe~ados os Poderes.
Essa é a análise que laço. Não poderia deixar
de lazer uma referência ao artigo do Senador Josaphat Marinho, publicado nesse fim de semana. que creio -vale a pena constar nos Anais da Casa.
Era a solicitação que gostaria de fazer a V.Ex•.
Sr. Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR CASILDO MALDANER EM
SEU DISCURSO:
CONSTITUIÇÃO E
EMPRESTIMO EXTERNO

No útdmo 8ltigo nesta coluna, analfsamos contrastes do
aluste bc:al. Ho;a cabe assinalado o lato de ter sido concluido o
emprálmo jW'rto ao FMI e a outros organismos financeiros sem
deltberaçlo do s..do. Consumou-se a operação externa de
mail de 41 bllh6eo da dólares. como largamente noticiado, sam
qwtquer dollberaçlo do Senado, pelo monos quanto és medidas
do .,.._ ftocal. O ilufroo MinistrO da Fazenda doclatou que 'o Sanado Mnl comunicado, informalmente. das negociações do Brasil
com os organismo intemac:ionais". E explicou que não pracisa da
autonzaçlo dos par1amantaraa para fechar os •acordos", por ser

o Brasil ·.-i...marnttro do FMI". Adiantou que o Senado tomará
conhecinwrto do 81'1"1préstimo depois. a po.wrtort. ou segundo
...,.. upe&IIIJOes, "por informação à comissão de Assuntos EconOmicos". Por fim, asaeverou que, "caso seja necessé.rio mais de
wn Mi4Ji6iltl1iitO por meto do banco de Compensações lnternacionaio (BIS), o Sana» tani que oo rnanHaolar". E o que consta da

a;bui' 1 lo olomllldo8rull,am14-11-98.
Que o ••4A•IIuKJ havia de ser fefto, lá nio hã como CXW'I-r, deO dl1lc:.- advindas oo Pala. Errmra parte
da pollllclllntoma ado1ada, contlgunoda o crise ter·
se-ia que r.tuz~r a angustia, mesmo ao preço de apeto ao FMI. O
probl..,. Mt6 em resguardar a ordem institucional, dlretamenta
oo lntaraooo do po110, pela repon:uooAo deO medidas
8dotatas .abre a economia em geral. De fato. aiém da responsabilidade que o
aaauma. pela dMda contraída, S6o evidentes
ao ·-~que -rilo iiObnt o conjunto da população. Do au"**>do
upoogo, joi eleYado, aoo ..,.,..,_que atinginlo toda aa ~ eociaie. IAo gi'IIY8S os aacrtlldoa irnpostoe aos
que podem a princlpalmonta 001 pobres. Dai oor lmprescindlval
ao próprio _ . , - r ouas decisõaa da ilil1jllo raopeito às
e»grrndu lndtucfonals. Oar-fhes-á mais autoridade a se acaute-

vt,.._

,.r.

1

- - - prvvindoo da irragulari-.
Ora. a Constltulçio Federal estabelece, no artigo 52. 1nciso
V, qué ocornpet. potvativarnanta ao Sanado "autorizar oporaQOeto
de natureza ftnanc:eira, de lntarasae da Unilo, dos Estados. do
Olatrtm F«<eral, dos Territórios e doa Municípios". E acrescenta,
nos incilos Vlt a VUI, que caberá também ao Senado "dispor sobre Wmtee globais a concllçóes para as operações 0e crédtto extemo • int8mO da uNAo· a a respeito da •concessio da garanaa·
por ata. Se o Estado se corportfica na RepUblica Federativa Brasileira. o suporte desta é a Unilo. corno entidade ma•or. política e
admtnislrativa, da estrutura fonnada, Serâ sempre a União. portani!O, qua rasponderâ, notadamente no plano interno, ou seja perante o povo, pelos atos do govemo federal. É o que ocorra no

caso, de vultuoso empréstimo, que onera o país e repercute lntensanwrt.t sobra a vida de todas as pesaoaa.
Ce.mpra notar que a Constituiçl.o, como dispõe, não autoriza ~ entra as operaçOes externas da natureza fii\8J"'C&Ira,

nem raasalva a posiçlo do BrasiC de integrante de organsmos •nhtmacionail de ftnanr.iamento. Demais, regras porventura adotadaa neeus lndtUções nAo podem atterar prescriçOes constantes
da Con8llbilçllo do pais. Sa losaa po.,.._, organizações oxter·
nu poderiam rnodfflcar a posição irnema dos poderes, à ravaha
da Naçlo. O contrawSenSO atingiria a Independência do pais. por
órgios Htnlnhoe a secundários. Essa anomalia não pode prevalecer. Só rnedtante tratados e convenções admitem as nações li·
mitea a suas prerrogativas e à definição de seus Interessas.
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Na situação discutida. o Senado age como órglo da Fed•
raçio. Contém a Uniêo para garantir o equilfbrio federati' o. Acarretando o empréstimo a o ajusta fiscal pesados ónus, pet011 quais
paga afinal o povo, Intervém a Casa LegislatiVa para evttar &kC&s·
so prejudiclaio (lleglval), ao unidades da Faderaçêo (lleglval}, da·
- d a modo geral. NAo nu ponderações
(iteglval), de mo
jurtdioo, mas d e , . . - (ileglvel). Quando as - d a (ile·
givel), alcançam os dois planos. (ilegfvel), o extamo, como no
caso maior hé de ser a atenção (Uegfvel), constitucionlllma1te
(Uagfvet), para opinar. No Estado democrádca da direito, e as&im
i..-,;çlo define o nosso, (ilegivel) absoluto. Todo podar é limita·
do por isso liacailzado.

1-..

Joaapltllt llortnllo é

-r

pela Bahla.

O SR. PRESIDENTE (Gerado Melo)- V. Ex1
será atendido na fonna regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve co·
municação, como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce·
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
V. Ex• dispõe de cinco cinco minutos.
SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP.
Como Líder. Para uma breve comunicação. Sem re·
visão do orador.) - Sr. Presidente, a carta de inten·
ções que o Governo Fernando Henrique Cardoso,
em 13 de novembro de 1998, encaminhou ao Fundo
Monetário Internacional, no rtem 22, diz:
"Programas sociais com metas claras
e bem definidas desempenham um papel vi·
tal na redução da pobreza e no desenvolvimento do caprtal humano. À parte do siste·
ma previdenciário, a maior parte dos progra·
mas sociais estão no dominio dos estados,
mas o governo federal é responsável pelo fi·
nanciamento de uma parte de suas despe·
sas e tem seus próprios programas. A meta
básica do Governo Federal será a de aumen·
lar a parcela do orçamento destinada aos ni·
veis primários de ensino e à assistência médi·
ca; para promover o uso mais eficiente e o fi·
nanciamento da saude e do ensino, particular·
mente nos níveis mais elevados; e para me·
lhor direcionar as despesas sociais para os
pobres. Para tanto, o governo federal mini·
mizará os cortes orçamentários nos progra·
mas sociais que beneficiem os pobres, es·
forçando-se para melhorar seu objetivo e efi·
ciência. Esses esforços devem receber o
apoio do Banco Mundial e do BID."
Essa passagem final é que gostaria de enfatizar.
Ora, Sr. Presidente, é preciso que o Governo
Fernando Henrique Cardoso diga a verdade inclusi·
ve ao Fundo Monetário Internacional. S. Ex' aqui diz
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- 188salto -: ·o Governo minimizará os cortes orçamentários nos programas sociais que beneficiem os
pobres. • Ora, o que revelam as reportagens da GaDta Mercantil, de O Globo, na última semana e ontem da Folhll da S. Paulo?
Dizem que o Programa de Renda Mínima perde 83,1% de seus recursos no Orçamento de 1999 e
que o combate ao trabalho infantil será afetado. Na
verdade, o exame da mensagem orçamentária ajustada para 1999 indica que o número de famflias que
se previa beneficiar em 1999, antes desse corte, seria de 1,4 milhão e agora, após o corte, 237 mil. O
custo do Programa para a União, previsto para 1999
no Orçamento anterior em R$320 milhões, agora
passou para R$54 milhões. Quanto aos municípios a
serem atendidos, estavam previstos 1.254 municípios, e agora esse número baixou para 211, como
se já nlo bastassa o que ocorreu neste ano. Para
1998, a previsão do Governo Federal era atender
8,89 milhões de pessoas - mas, na verdade, foram
atendidas zero- e beneficiar 711,7 mil familias- foram beneficiadas zero; o custo do Programa para a
Unilo estava estimado em 163,8 milhões de reais o custo foi zero; e o número de municípios atendidos, estimado em 627, foi zero.
Aesim, Sr. Presidente, vamos efetivamente caminhando para uma situação de não-atendimento às
fammae carentes. Eu gostaria de verificar a possibilidade de constatar nas fitas que revelam o diálogo
entre o P188idente do BNDES, os ministros e o próprio P188idente da República, algo sobre o que fazer
com o recurso daquele benco, flagrar alguma conversa que visasse à melhor forma de erradicar a pobreza no País. Infelizmente, isso não me foi possível
constatar. O que observo é que o Governo Federal
não está falando a verdade, até mesmo para o Fundo Monetário Internacional, conforme acabo de assinalar.
O SB. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa. projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
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imposta internação em Centros Especializados em
Reeducação de Casais, durante 4 meses, além de 6
ameses a 1 ano de prestação de serviços à comunidade, na forma definida nesta lei.
Art. 2° Durante o tempo de sua internação, os
pais infratores serão submetidos a cursos intensivos
versando sobre paternidade responsável e sobre
planejamento familiar, cujos conteúdos serão detalhados em normas regulamentares, sob responsabilidade conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério
da Educação e CuHura.
Art. 3° Os programas educativos de planejamento familiar terão como diretrizes e princípios norteadores de sua elaboração o seguinte:
I - constarão obrigatoriamente do programa de
planejamento familiar referência a todas as medidas
anticoncepcionas existentes, naturais ou não, sua indicação precisa, bem como seus efe~os colaterais;
11 - na introdução aos métodos anticoncepcionais deverá fixar-se o conce~o de anticoncepcional
ideal como sendo o que reúne as seguintes qualidades:
a) ser inócuo à saúde e ao bem estar
dos usuários
b) ser moralmente aceito;
c) ser reversível;
d) ser economicamente acessível;
a) ser independente do ato sexual;
I) ser cient~icamente pesquisado e
aprovado;
g) ser de elevada eficácia.

Eatabelece aançõea para oa pala ou
reaponúvela de manoraa abllndonadoa
1'1118 ruaa a d4 outraa provldlnclaa.O Congra..o Naciol'llll decreta:

III - ênfase na orientação e aconselhamento
sobre questões ligadas à sexualidade e às bases fisiológicas da reprodução humana.
IV - adaptação regional e local das informações prestadas à clientela, incluindo as relativas ao
acesso aos serviços de saúde públicos e privados
vinculados ao Sistema Único de Saúde e aptos a
afetuar o atendimento desejado.
V - transmissão, por meio de dados estatísticos ou de ou1ros agregados numéricos da magnitude da mortalidade materna decorrente de práticas
abortivas.
VI - análise comparativa e crítica entre os métodos anteconcepcionais mais utilizados nos países
desenvolvidos e a realidade brasileira neste aspecto.
VIl - ênfase na prevenção da gravidez de aHo
risco, aconselhando-se a mulher a:

Art. 1° Aos pais ou responsáveis pelos menores de 18 anos encontrados em abandono nas ruas,
e que perm~am ou incentivem essa situação, será

a) ter filho entre os 18 e os 35 anos de
idade;
b) ter no máx1mo 3 filhos;

t

lido o seguinte:
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c) ter um intervalo de, no mínimo, 24
meses entre cada gravidez;
d) não ter gravidez não desejada.
Art. 4° A sanção acessória de prestação de
serviços à comunidade, fixada no art. 1°, deverá ser
cumprida em estabelecimentos voHados ao cuidado
de crianças e adolescentes, corno creches, abrigos,
escolas e congéneres, mantidos pelo poder público
ou administrados por instituições educacionais e de
assistência social sem fins lucrativos.
Art. s• Aos infratores reincidentes serão aplicadas, no que couber, as penas do art. 224 do Código
Penal, referentes ao crime de abandono material,
além da sanção civil de perda da guarda dos menores e do pátrio poder.
Art. 6" Todo município de mais de cem mil habitantes deveré dispor de Centros Especializados
em Aeeducaçlo de Casais aptos a recolheram os infratores desta lei.
Art. 7" Os municipios que contarem com Centros Integrado de Educação Pública (CIEPs), Centros Integrados de Apoio à Criança (CIACs), ou estabelecimentos equivalentes, deverão neles instalar os
Centros Especializados em Reeducação de Casais,
e os demais municipios deverão, no prazo de 1 ano
a partir da vigência desta lei, construir instalações
adequadas a esse fim, com recursos próprios. das
secretarias estaduais de educação e do MEC.
Art. 8" O MEC estabelecerá. em noventa dias a
partir da vigência desta lei, nonnas téc')icas para a
construção e o funcionamento dos Centros Especializados em Reeducação de Casais.
Art. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrério.
Justificação
O crescimento demográfico sem controle, especialmente das camadas mais carentes da população, é preocupação mundial, notadamente nos paises de economias periféricas ou de terceiro mundo,
como o Brasil.
Além da fome, todo um cortejo de seqüelas sociais e económicas conhecidas e temidas acompanha o aumento populacional desequilibrado em relação à produção de alimentos: escalada de violência
urbana e rural, infância abandonada nas ruas. aumento da mortalidade infantil, desemprego, desabrigo, queda geral, enfim, na qualidade de vida.
Entre esses efeitos da reprodução desenfreada
da pobreza e da miséria sobressai o fenómeno cres-

•
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cante e ameaçador da infância desassistida que perambula nas ruas de nossas maiores cidades.
Vítimas inocentes da exclusão social, em pouco tempo de vida selvagem nas ruas, aHernado com
passagens intennitentes por internações em instituições nada modelares, como Febem e outras, estes
meninos e meninas aprendem tudo sobre violência,
drogas e prostituis:ão.
Dados disponíveis de 1996 registravam 7.169
menores de rua na cidade de São Paulo: 1.465 dormindo nas ruas e 5.704 que •andam pela cidade",
pedindo esmolas ou vendendo pequenas mercadorias para ajudar a família.
Sim, porque, ao contrário do que se imagina,
segundo pesquisa do Instituto Latino Americano das
Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento dos Delinquentes (ILAUND) de 1997, a grande maioria destas crianças - 70% delas - têm família, embora desestruturada, quase sempre a partir de
um pai ausente.
Numa visão distorcida das possíveis soluções
para este problema, um furor penalizante toma conta
de segmentos mais conservadores de nossa sociedade, reclamando, por exemplo, a redução da maioridade ou imputabilidade penal de 18 para 16 anos.
A criminalização dos menores equivale à punição da vitima de uma situação delituosa de autoria
complexa, em primeiro lugar social e, em seguida,
familiar.
Esses menores largados ao léu, não apenas
infringem a lei, geralmente cometendo agravos contra o património. mas são eles próprios, sobretudo,
alvo de ações violentas e de delitos contra suas próprias vidas.
Apenas no primeiro semestre deste ano, 247
meninos de rua morreram de fonna violenta no Rio.
A maioria, 93 deles, foi morta a tiros. Os números,
fornecidos pela Secretaria de Segurança, provam
que a população desassistida corre perigo.
Ano passado, morreram no Aio 578 menores.
Em 1996 foram 869 mortes (a maioria entre 15 e 17
anos).
Trata-se de uma guerra em que a sobrevivência é uma loteria.
Trata-se, por outro lado, de um problema complexo a ser atacado em suas várias faces.
Há medidas a serem tomadas em diferentes
campos de intervenção. desde as mais gerais e
abrangentes, até as mais específicas, voHadas a detenninados aspectos mais circunscritos da questão:
o importante, porém, é que todas devem ser adota-
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das porque não há excludência entre elas e sim uma
relação de complementaridade.
Há, em primeiro lugar, as medidas públicas de
caráter social e econõmico, que visem às causas estruturais da miséria, como a reforma agrária, uma
politica nacional de pleno emprego e salários con·
dignos.

É preciso também que o Estado adote uma
ação educacional ativa quanto ao planejamento famiflar, lançando mão da todos os meios possiveis
para maximizar o conhecimento de um tema de interesse pl.lblico estratégico.
Não é por outra razão que apresentei, ano pas-

sado, a esta Casa, um Projeto de Lei regulamentando o art. 226, § 7" da Const~uição Federal, dispondo
sobre o programa educacional relativo ao exercício
do planejamento familiar, como direito da pessoa hu-

mana.
Tal projeto, de resultados a médio prazo, tem
por alvo incluir no currlculo eSCOlar a partir da 71 série, contel.ldos de planejamento familiar.
Inspirou-nos a elaboração daquele projeto a
idéia de que a ação transformadora mais eficaz a
respe~o é aquela dirigida à consciência das pessoas, única forma· capaz de induzir à paternidade
responsável e à maternidade voluntária, possibilitando a adoçAo de decisões de planejamento da famma
com conhecimento de causa, evitando-se que o descontrole populacional venha a comprometer o desenvolvimento do Pais.
Aasim, o objetivo daquela iniciativa são os futuros pais e mies, dando-lhes instrumentos e recursos
para planejarem sua família: são os adolescentes na
rede eecolar.
De outra forma, mas alvejando o mesmo propós~o. visam também aos adolescentes e às crianças desassistidas, os chamados meninos de rua, diversos projetas voltados a tirá-los desta situação,
dando-lhes a~emativas de educação e profissionalização, desde projetes federais como o da Criança
Cidadã, até iniciativas de Organizações Não Governamentais, como o Projeto Axé (na Bahia) e o Projeto Engraxate (no Distrito Federal).
Resta, porém, ao nosso ver, um outro nível de
abordagem do problema, que é o da responsabilização dos pais desses menores, visto que 70% deles
têm famflias conhecidas.
É preciso reeducar essas famílias na tentativa
de começar o processo de sua reestruturação.
Para tanto, o presente projeto prevê, para eles,
sanções de caráter educativo.
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A primeira, sob regime de internação em unidades especializadas na forma de cursos sobre planejamento familiar e paternidade Jesponsável, modulares, de 4 meses de duraçaõ.
A segunda, cumulativa com a primeira, de
prestação de serviços à comunidade, em estabelecimentos destinados à educação de crianças e adolescentes ou à guarda d&crianças.
Pretende também o projeto estimular a construção, pelos municípios de mais de 100 mil habnantes, de tais unidades, onde não haja instalações públicas de caráter educacional que comportem tal ampliação de suas atividades.
Neste sentido, prevê o projeto recursos oriundos seja dos próprios Municípios seja dos Estados e
da União.
Desta maneira, julgamos estar contribuindo,
numa instància preventiva, para minorar os aflitivos
problemas da infância abandonada e da violência urbana.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1gga. Senador Gllvam Borges.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais,
cabendo a esta última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O projeto será publicado e despachado às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Srs.
Senadores Lúcio Alcântara, Edison Lobão e Casildo
Maldaner enviaram di&<;ursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
Suas Excelências serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no século
XVI, com a chegada dos descobridores às terras
americanas, iniciou-se a ferro e a fogo a maior migração forçada de toda a história da humanidade.
Mais de 3 milhões de negros foram caçados como
animais selvagens em suas próprias terras, aprisionados, trazidos à força nos porões infectes dos navios negreiros, vendidos e despejados nas grandes
plantações do sul dos Estados Unidos, do Nordeste
do Brasil e das Antilhas.
Apesar de tudo e graças aos esforços dos abolicionistas, as classes dominantes, tardiamente, começaram a reconhecer a necessidade de terminar
com a escravidão. Assim, passados mais de dois sé-
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culos, durante a guerra da Secessão, em 1865,
os Estados Unidos aceitaram admitir o fim da escravidão em suas terras. Em contrapartida, no
Brasil, a vergonha da exploração do trabalho hu·
mano continuava a todo vapor em plena segunda metade do século XIX. Assim, em 1870, o
Brasil era o único pais americano que ainda praticava o catiwiro.
Todavia, entre certos membros esclarecidos
das elites brasileiras, ficava cada vez mais forte o
sentimento de que os interesses dominantes locaia, ou seja, a reprodução em larga escala do capital nacional baseada no trabalho escravo, não
estava maia respondendo adequadamente às exigências das novas relações sociais de produção
definidas pelos centros intemacionais hegemónicos. Portanto, estava ficando cada vez mais evidente que a lógica das relações sociais e econõmicaa no Brasil preciaava mudar logo, pois a manutenção da escravatura estava atrapalhando o de·
senvolvimento do novo processo de acumulação de
capital. O fim do trabalho escravo significaria maior
produção, mais produtividade, melhor qualidade e,
conseqOentemente, mais lucros em lavor da lngla·
terra a das outras metrópoles colonialistas. Além
disso, era preciso fortalecer as garantias para que
o capital pudesse se multiplicar tanto no interior da
suas fronteiras da origem quanto nas áreas periféri·
cas das quais o Brasil fazia parte.
Por esses motivos, a Inglaterra, maior potência
do mundo no século passado, tinha como uma de
suas maiores preocupações o fim da escravidão. As·
sim, a diplomacia brilllnice não perdia a oportunida·
de em condená-la:
Nossas colônias não têm mais escra·
vos. Por que outras áreas tropicais haverão
de ter? Estamos montando negócios na Álri·
ca. Por que continuar com o tráfico negreiro,
que tira nossa rnão-de-<>bra de lá? Além disso, nem a servidão nem a escravidão cabem
mais no mundo de hoje. Viva o trabalho assalariado! E que os salários sejam gastos na
compra das nossas mercadorias...
Pata termos uma idéia ainda mais clara da repulsa da Inglaterra ao tráfico negreiro que contrariava duramente os seus interesses econõmicos, basta
lembrar os acordos que eram finnados entre aquele
pais e o Brasil. Em todos eles, os ingleses inclulam
cláusulas sobre a extinção do tráfico de escravos
mas tais exigências não eram cumpridas pelos "notáveis" daqui. Por outro lado, desde 1817, a lnglater-
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ra conseguira proibir que Portugal e o Brasil manti·
vessem o dire~o de busca em navios mercantes suspeitos de trafegaram escravos em áreas proibidas.
Mais adiante, em 1844, uma lei inglesa, o Bill Aberdeen, passou a considerar o tráfico de escravos
corno um ato de pirataria e outorgou ao govemo bri·
tAnico todo o direito de julgar, com suas próprias
leis, os traficantes presos. Assim, por submissão e
por temer as ameaças cada vez mais fortes da Inglaterra e não por se envergonhar de traficar homens, o
Parlamento brasileiro aprovou, em setembro de
1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o comércio de escravos para o Brasil.
É importante ressaltar que. tanto o Governo
Imperial quanto abolicionistas esclarecidos como
Joaquim Nabuco, perceberam essas mudanças no
mundo e sabiam que mais cedo ou mais tarde a escravidão acabaria em nossas terras. O próprio Nabuco declarava sempre:
A escravidão impede a imigração, desonra o trabalho manual, retarda a aparição das indústrias, afasta as máquinas,
excita o ódio entre as classes e produz
uma aparência ilusória de ordem, bem-estar e riqueza.
Finalmente, em 1888, depois de três séculos
de sofrimento, de lágrimas e de humilhação sem lim~es, quando já não era mais negócio rentável para
quase todos os brancos manter escravos, milhares
de negros deixavam o cativeiro por força da Lei Aurea, assinada pela princesa Isabel e que procurava
também com o seu gesto melhorar a imagem da
desgastada Monarquia.
A maioria dos brancos sempre julgou que a escravidão era um bem para os negros. Essa convicção encontrava ainda forte apoio nas bênçãos dos
padres, entre eles destacava-se o jesuíta AntOnio
Vieira que dizia com a maior naturalidade:

A escravidão do negro é um meio de
sua salvação, uma entrada no Reino de
Deus. A salvação está na cruz. Servindo ao
seu senhor aqui na terra, o cativo receberá o
prêmio do céu.
A bem da verdade, até hoje, os milhões de ne·
gros que vieram para o Brasil e seus descendentes,
resistiram heroicamente contra o extennfnio de sua
raça. Durante toda a sua evolução histórica, derramaram seu sangue em defesa da liberdade, dos direitos humanos e contra a odiosa discriminação racial que, infelizmente, ainda prevalece em nosso
meio. Dessa maneira, contra a opressão foram
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ecoando por todos os lugares os gritos de liberdade
e de resistência que eram ouvidos nos canaviais e
nas plantações de tabaco do Nordeste, nas terras do
ouro e dos diamantes das Minas Gerais, nas regiões
do Planalto Central do Brasil, nas fazendas de café
em São Paulo e nas províncias do Pará, Maranhão,
Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em todas essas regiões nasceram muhos quilombos, desenvolveramse muhos focos de resistência e surgiram heróis que
foram consagrados nos duros e prolongados combates de guerrilhas contra o poder branco. Portanto.
desde 1605 e por quase setenta anos, milhares de
negros transformaram o sonho da liberdade, da
igualdade, da fraternidade e da abundância em uma
realidade. Nas terras férteis da Serra da Barriga, no
Estado de Alagoas, sob os olhares dos orixas que
abençoavam llê Aiê, a República Livre de Palmares,
reinava uma comunidade que chegou a reunir mais
de 20 mil haMantes.
Nas refregas armadas contra os "senhores" donos de terras, homens fortes e corajosos como Zumbi, Ganga-Zumba, Acaiene, Zambi e Toculo, seus filhos, Pedro Caçapaça, Amaro, Acomene, Osenga e
Ganga-Muiça viraram verdadeiras lendas entre o
seu povo.
Mais de vinte expedições foram organizadas
contra o quilombo de Palmares e atrocidades sem limhes foram cometidas contra os negros e contra os
lndios que se dispunham a ajudá-los. Nesse sentido,
documentos históricos dão conta dos crimes bárbaros que foram cometidos contra os negros por bandeirantes sanguinários como Domingos Jorge Velho,
que decaphou duzentos lndios que se recusaram a
atacar Palmares. Esses verdadeiros assassinos
eram contratados palas grandes "senhores" que pagavam vultosas somas palas massacres praticados.
Na região do Rio das Mortes, por exemplo, &artolomeu Bueno do Prado não deixou por menos. Depois de atacar posições negras. resolveu comemorar o massacre praticado com um troféu macabro
de três mil e novecentos pares de orelhas retiradas do inimigo. Por sua vez, em 1665, o comandante Fernão Carrilho, usando de toda violência,
matou oitocentos quilombolas em um só combate
e conseguiu convencer Ganga-Zumba a aceitar
uma trégua que não foi admhida por Zumbi. Este,
desconfiando das promessas feitas, resolveu resistir e, finalmente, em 1694, a República Livre de
Palmares sucumbiu diante dos canhões de Domongos Jorge Velho que deixaram por terra quatrocentos mortos e mais de quinhentos feridos. Zumbi
ainda consegue se evadir e pouco maos tarde, traí-
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do por um companheiro feito prisioneiro, é atacado
em seu esconderijo. Cercado pelas tropas do comandante Furtado de Mendonça, é feito prisioneoro e
decapitado. Segundo os relatos históricos, sua cabeça foi levada até Recife e pendurada no lugar mais
público da cidade para atemorizar os negros que
acredhavam ser Zumbi uma figura imortal.
. Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, gostaria
de finalizar este pronunciamento dizendo que às
vésperas da comemoração do Dia Nacional da
Consciência Negra, todo o Brasil branco deveria pedir perdão à raça negra pelas atrocidades que foram
cometidas durante séculos contra homens, mulheres, velhos e crianças de orogem africana que construíram com trabalho. com coragem, com sangue e
com orgulho uma parte muito importante da cultura
brasileira.
Não é mais possível ignorar que a nossa língua
adotou palavras do dialeto africano e muito das nossas lendas e costumes são de origem africana. A cozinha, a música, a religião e o folclore também adotaram fortemente os traços marcantes da alma africana, mesclando a cultura branca européia com a
cultura negra trazida da África.
Certamente, ainda não ati,gimos o ponto ideal
da integração mas haveremos de conquistar juntos o
que falta. O mais importante é que já estamos muho
próximos de dar uma grande lição ao resto do mundo e à história da humanidade. Precisamos mostrar
que nos trópicos foi possível construir uma verdadeira democracia racial, uma civilização nova e perfeitamente integrada, industrialmente desenvolvida e socialmente justa.
Tenho certeza de que e~se é o grande sonho
da maioria dos brasileiros.
Era o que tinha a dizer !
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) - Sr. Pr"'sidente, Sr<s e Srs. Senadores, o Ministro da Justiça, Senador Renan Calheiros, determinou à Se·
cretaria do Direito Econõmico - SOE abertura •je
processo contra os importadores de bens duo·aveis, que não estão. conforme determina a lei,
mantendo estoques de peças de reposição, do
que decorre inaceitável dano para os consumidores. A decisão ministerial foi provocada pelo elevado número de reclamações, procedentes de todo o
Pais, que têm sido levadas ao conhecimento da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados. a qual, por sua vez, dirigiu uma representação ao Ministério.
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Desde sua posse no Ministério da Justiça, o
Senador Renan Calheiros vem tendo intensa atuação, sobretudo no sentido de coibir abusos de toda
espécie praticados contra os consumidores, a despe~o de toda a proteção que a lei lhes assegura.
Reclamações e denúncias vêm sendo le~as
em grande número, especialmente contra importadores de automóveis, setor em que a fraude seria
abundante contra o próprio erário e, de modo mu~o
particular, contra o público. Parece ter-se tomado rotina a venda de veículos importados sem que existam, no mercado, peças de reposição, conforme exige a legislação que se aplica ao caso. Assim que
procura adquirir peças para o seu veículo, o comprador é informado que terá de aguardar um mínimo de
40 a 45 dias, tampo necessário para que a empresa
importe a peça reclamada. E mesmo esse prazo absurdo é ultrapassado com muM frequência, podendo chegar a 6 meses. Evidente o prejuízo que isso
acarreta a quem, confiando seja a lei brasileira respeMda, adquire veículo importado. ~ de se salientar, ainda, que, no momento da compra, o interessado é tranquilizado pela afirmativa de que a concessionária dispõe de amplo estoque de peças para reposição. Mas isso, na realidade, não se tem dado,
em aberto e inace~vel desrespe~o à lei.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o artigo
32 do Código de Defesa do Consumidor é o mais
claro possível sobre a questão a que aludo, daí o
grande volume de denúncias leMs à Comissão de
Defesa do Consumidor da CArnara dos Deputados.
Merece, portanto, todo o apoio a iniciativa tomáda pelo Ministro Renan Calheiros, bem como sua
afirmativa de que há de ser respeMdo o dire~o do
cidadão, razão pela qual aqueles que vêm fraudando
a lei serão punidos com a severidade prevista pela
própria lei fraudada, podendo receber multas de
R$200 até R$3 milhões de reais.
Segundo detenninou o Ministro da Justiça. a
Secretaria do Direito Económico deve not~icar os importadores, convocando suas associações representativas para que se expliquem. Mais uma vez,
Senhor Presidente, vemos o Ministro da Justiça
agindo com eficácia em defesa do consumidor,
como ocorreu com o episódio dos supermercados
que se recusavam a colocar etiquetas de preços em
seus produtos, lato imprescindível para que o comprador não seja ludibriado, pagando, no caixa, preço
mais elevado do que os expostos nas prateleiras,
conforme tem sido verificado com grande lraqüência.
~ preciso, ainda, que as autoridades governamentais verifiquem as acusações de que os importa-

•

NOVEMBRO DE 1998

dores de veículos automotoras adquirem sua mercadoria a preços bem menores do que os praticados
no mercado, em troca do compromisso de custear
campanhas publicitárias. Esses importadores beneficiam-se com o pagamento de impostos menores,
uma vez que o preço de compra seria fictício. Aqui, o
dano é causado ao Tesouro Nacional, por burla fiscal que precisa ser combatida com o máximo rigor.
Congratulando-me com o Ministro Renan Calheiros por mais essa sua iniciativa em prol do consumidor brasileiro; lonnulo votos para que, procedentes as acusações, a Fazenda Nacional, por sua
vez, alue no sentido de que os importadores de veículos automotoras deixem de lesar o fisco, após lesarem o consumidor a quem buscam atrair por intermédio de dispendiosas campanhas publicnárias.
Era o que tinha a dizer.
O SR- CASILDO MALDANER (PMDB - SC) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Gazeta
Mercantil publicou, recentemente, extenso dossiê
dedicado à análise da importância das marcas das
empresas catarinenses. Modernas, eficientes e competitivas, são, agora, reconhecidas como sinõnimo
de excelência e conliabilidade.
Hoje em dia, além de preço e qualidade para
ganhar os mercados e a preferência dos consumidores é preciso ter uma marca forte. A ident~icação visual de urna corporação é o principal elo entre a empresa e seu público. Em suma, a marca é, quase
sempre, o !atar detenninante na decisão de comprar
ou não um produto.
O Estado de Santa Catarina tem um vasto e divarsnicado parque industrial, celeiro de grandes marcas. Sadia, Perdigão, Ceval, Tigre, Cônsul, Weg ,
Hering, Marisol, Cecrisa, Portobelo, Eliane e Portinari, são apenas algumas dentre as mais conhecidas
no Brasil, mas que já ocupam também posição de
destaque no mercado internacional. Além dessas, o
dossié aponta outras logomarcas que se linnam,
como Metisa, lnnãos Zen, Femepe, Seara, Chapec6, Aurora, Gerasul, Embraco, Haco, Wiest, Minancora, Busscar, Hemmer, Geloko , Duas Rodas,.Docal, Santa Terezinha e Da Guarda.
O representante do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em Senta Catarina, Roberto
Leitão, disse à Gazeta Mercllntll que "geralmente as
empresas s6 dão valor às suas marcas quando as perdem. Marcas como Sadia e Perdigão, por exemplo,
ultrapassam o valor de suas empresas".
A lalsnicação de marcas consagradas é um
tipo de crime que, hoje, em todo o mundo, atinge
proporções gigantescas. O advogado Henry Albert
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Mulbach, especializado em direito de marcas e patentes, ressalta que esse crime - que ele chama de
"marcotiálico" - pAIOCupa grandemente as empresas de Santa Catarina, alarmadas com a pirataria
em tomo de suas marcas. Segundo Mulbach, o conceito mais modema de marca vai muito além da significação meramente econõmica. Ou seja, ela pode
ser encarada corno um bem público. Uma detenninada l1lllfÇ8 industrial pode ser o slmbolo de uma cidade, região, estado ou país. Pode até mesmo ser o
slmbolo da operosidade de um povo.
Analisando essa mesma questão, Juarez Beltrão, da Vox Profissionais de Comunicação, disse à
Gazeta Mercantil que "atualmente, em tempos de internacionalização de capitais, a marca passou a ser
um lastro das empresas. Com a elevada tecnologia
da indústria, em geral os produtos ficaram muito parecidos. A diferença está na marca".
O dossiê da Gueta Mercantil traz uma série
de casos bem sucedidos na indústria catarinense.
Como nlo poderia deixar de ser, no caso de urna reportagem sobre este assunto, o jomal destaca a empresa Haco, de Blumenau, que há quase meio século produz etiquetas tecidas para empresas nacionais
ou estrangeiras. Lidar no setor na América Latina, a
empresa astá agora desenvolvendo um novo produto que dificulta a falsificação.
Um outro exemplo destacado pelo jomal é a
marca Laranjinha, muito conhecida dos catarinenses
- pertencente à empresa Max Wilhelm, da São José
- que fabrica refrigerantes a partir de suco de frutas.
Embora regional, a MW consegue concorrer, em
nosso Estado, com as duas maiores fabricantes de
refrigerantes do mundo. No setor de águas minerais,
a a.- MllrCIIntll listou várias marcas consagradas no estado, como Santa Terezinha, Docol e Da
Guarda.
Analisando alguns setores da economia catarinense, o jomal aponta três em que as empresas de
nosso estado têm reconhecimento nacional: alimentos, cerAmicas e têxteis. No caso dos alimentos, a
GU8111 Mercantil destaca Sadia. Perdigão. Hemmer
e Aurora. A Sadia, por exemplo. está investindo pesado hoje para firmar sua marca: a letra S. Este ano,
os investimentos desta empresa em marketing chegarão a US$50 milhões.
Entre as cerâmicas, o jornal destaca as marcas
Portobello, que hoje está presente em cerca de 60
palaes; Eliane, que terá um faturarnento de quase
US$ 400 milhões, em 1998; Cecrisa e Portinari. Entre as empresas têxteis. o jomal menciona a Hering.
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conhecida pela sua marca dos dois peixinhos; e a
Marisol, que !aturou US$ 160 milhões, em 1997.
No terreno da imprensa. Santa Catarina tem
urna peculiaridade: conta hoje com quatro jamais de
grande circulação. Na maioria dos estados, como se
sabe, há um ou, no máximo, dois veículos impressos
dominando as bancas e as assinaturas. Os nossos
quatro jornais são modernos, ágeis e eficientes e se
mantêm dentro do padrão de alta qualidade que caracteriza as empresas catarinenses em Iodas as
áreas de atuação.
A reportagem da Gazeta Mercantil se estende
sobre os quatro principais títulos do Estado: Diário
Catarinense, A Notícia, Jornal de Santa Catarina e O
Estado. Maior jornal do Estado. o Diário Catarinense, sediado em Florianópolis. tem urna circulação
diária que varia de 120 a 170 mil exemplares. A Noticie. de Joinville, tira entre 30 e 45 mil exemplares, e
circula com quatro edições regionalizadas. Estabelecido em Blumenau. o Jornal de Santa C.tarlna,
mais conhecido como Santa, tem tiragem média de
22,5 mil exemplares nos dias de semana e 31,5 mil
aos domingos. Finalmente o jornal O Estado, o mais
antigo, que circula desde 1915. passa por urna fase
de acelerada ranovação.
Confonne a reportagem da Gazeta Men:antll,
o tenista Gustavo Kuerten. o Guga, é hoja uma espécie de marca registrada de Santa Catarina. Colocado antre os melhores do mundo, e contendo com
numerosos lãs pelo Brasil, o jovem tenista de Florianópolis tem hoje sua imagem atrelada a seis empresas: Banco Real, Pepsi, Diadora. Renau~. Head e
Rider. Também é exemplo de marca catarinense famosa a nacionalmente consagrada Oktoberfest, testa anual do chope em Blumenau.
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, Santa
Catarina tem algumas características singulares que
fazem dela um estado de excelente qualidade de
vida. No que se refere as cidades. não temos, felizmente, nenhuma metrópole, com os seus problemas sociais e econõmicos. Temos, isto sim,
meia dúzia de cidades-pólo, todas de porta médio.
sem graves problemas de violência ou de trânsito.
Recentemente, cinco municípios de Santa Catarina
foram listados entre as dez cidades brasileiras de
melhor qualidade de vida. Nossa capital, Florianópolis, foi considerada a segunda melhor cidade do Brasil para se viver.
De outro lado. no campo, o estado de Santa
Gatanna caracteriza-se pela esmagadora presença
de minifúndios. o que garante o abastecimento das
cidades. Nossa indústria. competitiva em diversas
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frentes de atuação, tanto no âmbito nacional quanto
intemadonal, está entre as mais dinâmicas do País.
A numerosa presença das pequenas e médias empresas garante a manutenção de um bom nível de
emprego e remuneração. O turismo é outra força
considerável da economia catarinensa, porque nosso estado reúne dWerentes climas, tradições. cutturas e etnias. Todos esses fatoms, em sul"((!l, acabam
contribuiildo para que haja uma boa distribuição de
Ainda antA! os cidadãos. E como quanto mais justa
for a distribuição melhor será a qualidade de vida,
Santa Catarina dá a seus habitantes as condições
necessárias para afirmação da sua cidadania.
Encerro esta brava pronunciamento, saudando
os empreendedores de Santa Catarina que tanto
têm feito pelo nosso estado e pela nossa população.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Sr"s a Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária da amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

são da Assuntos Econõmicos corno conclusão da
seu Parecer n• 572, de 1998, Relator ad hoc: Senador JeHarson Peres), que autoriza o Estado do Ceará a incluir, no Contrato de Confissão, Assunção e
Refinanciamento de Dívidas, celebrado entra o Estado e a União, em 16 de outubro de 1997, a operação
firmada entra o Estado do Ceará e a Caixa EconOmica Federal, no valor de vinte e quatro milhões de
reais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N°103, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 559, da 1998 - art. 336, b)
Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n• 103, de 1998 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de
seu Parecer n• 577, de 1998, Relator: Senador
Carlos Bezerra), que autoriza o Estado do Pará a
contratar operação de crédito, consubstanciada no
contrato de abertura de crédito celebrado entre a
União, o Estado do Pará e o Banco do Estado do
Para S.A. - BANPARÁ, com a interveniência do
Banco Central do Brasil - BACEN, celebrado em
30 de março de 1998, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajusta Fiscal dos Estados, no valor de noventa a seta milhões e quinhentos mil reais.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 19, DE 1997
Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de
1997, tendo corno primeiro signatário o Senador AntOnio Cartas Valadaras, que dispõe sobra 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, a dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 504, de 1998, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Esperidião Amin, lavorável, com Emenda n• 1-CCJ
(substitutivo), que apresenta.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 102, DE 1998
(Em mgime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 558, de 1998 - art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 102, da 1998 (apresentado pela Comis-

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 43, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 564, de 1998 - art. 336, b)
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei

da Câmara n• 43, de 1998 (n• 4.606198, na Casa de
origem), da iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a autonomia de gestão das Organizações Militaras Prestadoras de Serviço da Marinha e dá outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob n•s 589 e 590, de
1998, das Comissões:
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Bernardo Cabral: e
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator.
Senador Lúcio Alcãntara
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão as 17 horas e 42 minutos.)
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Ata da 122.1 Sessão Deliberativa Ordinária,
em 24 de novembro de 1998
4J. Sessão Legislativa Ordinária da 50! Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Eduardo Suplicy e da St4 Benedita da Silva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio
Carlos Magalhães - AntOnio Cartos Valadares - Arlindo
Porto - Beuedila da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabtal - Carlos Bezen-a - Canos Patrocinio - Cartos Wilson - Casildo Maldaner- Djalma Bessa - Edison Lobão
- Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Elói Portela - Emma
Femandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim Esperidiio Amin - Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Geraldo Altholl- Geraldo Melo - Gerson Camaia
- Gilvam Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão -\ris Rezende- Jelferson Peres- João FrarçaJoiio Rocha - Joel de HoUanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra - José
Fogaça - José Roberto Arruda - José Saad - Juvêncio
Dias - L8omer Quintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias l..ucldio Por1alla - Lúcio Alcêntara - Martuce Pinto Mauro Miranda - Nebor Júnior - Ney Suassuna - Odaâr Soal1l8 - Oamar Dias - Paulo Guena - Pedro Piva Pedro Simon- Ramez Tebal- Roberto Freire- Roberto
Requião- Romero Jucá- Romeu Tume- Sebastião
Rocha- Teolilnio Vilela Filho- We\lington Roberto.

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. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

N• 258, de 1998, (n• 1.425/98, na origem), de
20 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara n• 62, de 1997 (n• 4.340193, ne Casa
de origem), que altera a Lei n• 8.171, de 17 de janeiro de 1991, acresceniando-lhe dispos~ivos referentes à defesa agropecuária, sancionado e transformado na Lei n• 9.712, de 20 de novembro de 1998.
(Será feita a devida comunicação à
c.lmera dos Deputados.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 51, DE 1998
(N° 4. 769/94, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Inst::i.. tu.i a Po~i. t.ica Nac::.ona~ àa Tur:~.smo,
mad.iante o estabe~ac.imento de
normas dast.inadas a promover e a incentivar o tur:~.smo
como fator de
desenvo~v~ento
soc.ia~.
e dá outras
provl.dênc.ias.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.
Constitu:~.ção
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Federa~.

med.iante

o

esta

La:~.

o

d.isposto

inst.itu.i a

estaba~ec.imanto

de

no

art.

Po~i.t.ica

normas

180

Nac.iona~

deat.inadas

da
de
a
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turismo

o

:fator

como

da

desenvolvimento social.
Azt. 2° Constituam objetivos da Politica Nacional da
Turismo:
democratizar

I

mediante a
da

forma

o

acesso

incorporação da todos os
a

elevar

o

bem-estar

ao

Turismo

Nacional,

segmentos populacionais,

das

classes

reduzir os dasnivais

sociais

da

menor

podar

aquisitivo;
II

e

aconômicos da

ordem raqional, por maio do crescimento da oferta da ampraqo a
melhor distribuição da renda;
estimular a

I:I:I

municipalização

do

turismo pala

disseminação dos processos da planejamento e qarenc.iamanto das
atividadas turisticas;
aumentar

IV

os

fluxos

a

turist.icos,

taxa

de

permanência a o qasto medio dos turistas astranqeiros no Pais,
mediante maior divulqação e aprimoramento do produto turistico
brasileiro em marcados .internacionais com potencial emissivo;
criar,

V

com

vistas

F•daração,

a

consolidar e

diversificar

benef.ici.and.o,

os

difundir pólos

fluxos

entre
aa

espaci.aaente,

as

turisticos,
Unidades

regiões

da

da

menor

nival de desenvolvimento;
ampliar

VI

serviços

req.iona>.s e
estimular

V:I:I

recursos

naturais

turisti.co,

com

valorização;

..

e

diversificar

adequando-os

turi.sti.cos,

socioeconômicas

e

municipais
o

a

equipamentos

às
e

às

sua

que

preferências da

integram

preservação,

a

caracteristicas

aproveitamento

culturais

vistas

os

turistico
o

dos

patrimônio

manutenção

e
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estimular

equipamentos

destinados

serviços

animação

de

a

a
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criação

atividades

turistica,

e

de

illlplantação

expressão

entretenimento

da

cultural,

a

lazer

e

out:raa atraçõas com capacidade da retenção e prolongamento da
permanência dos turistas:
:IX - estimular a competitividade do setor promovendo
a

melhoria da qualidade e

da produtividade

de

seus

ar- ntes

privados a governamentais;
X e

médias

elav- o

estimular o dasanvol v:i.men to das micro, pequenas

-presas de
nival

turismo,

da qualidade

pelo

e

acesso

eficiência

a

incentivos

da

seus

que

serviços,

para aumentar a competitividade frente às grandes empresas;
X:I

dar

suporta

a

programas

estratégicos

da

captação da feiras, congressos e eventos internacionais para o
Pai.s;

X:I:I
profiss.i.onal

programas

valor~zar

para

profissionais

o

sator,

egressos

das

e

da

melhor

faculdades

a

de

capacitação

aproveitamento
cursos

de

dos

turismo

existentes no Pais;
X:I:I:I
universidades
qualidade

e

integrar
públ.icas

e

cracübil.idade

os

institutos

privadas
das

na

de

busca

estatisticas

pesquisa
da

e

a

as

mal.horia

da

pesquisas

do

sator turistico brasil.airo;

xrv Art.

desenvolver o pensamento estratég.i.co do sator.
3 ° Compete ao podar públ.ico o pl.anajamanto,

o

incentivo, a coordenação a a fiscal.ização das atividadas a dos
serviços

turisticos,

cabendo

à

iniciativa

privada

a

sua

exacuQão e o seu exercicio.

Comércio

Art.

4°

e

Turismo

do

Compete

ao
M:ICT,

M.inistér.i.o
por

da

intermédio

Indústria,
do

do

Instituto
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B~as~~-~ro

o

a~aborar

P~ano

Nac~ona~

da

- PNT.

Tu:c~smo

Paráq:cafo
das

- EMBRATUR,

Tur~smo

do
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açõas

est:catáqicas
a

p~anejamento

~ncant~vo

AJ:t.

O PNT é o instrumento de

ún~co.

5° O

poda:.:

do

no

púb~~co

formu~ação

tocante

ao

às atividacias e serviços turísticos.

P~ano

da

Naciona~

Tu:c~smo

se :cá

a~abo:cacio

oQsarvadas as saquintas ciiratrizes:
I
va~orizar

soc~&l

a

prática cio

turismo

como

forma

e preservar o patrimônio

natura~

II

àasanvo~vimento

cias

a

a

~ntaqração

raq~ões

o

e

promover,

cie

cultura~

cio Pais;
e

econô~co

cio Pais;

III - a valorização cio homem como destinatário final
do

ci8sanvo~vimento

turístico;

IV - a valorização cia

cio

~qem

Brasi~

no exterior;

V - o desenvolvimento cio turismo interno.
Paraqrafo
EMBRATtJR

ouv~rà

Para

ún~co.

a

cio

e~&Z>oração

as entidades intaqrantes

do Sistama

PNT,

a

Nac~onal

ci8 TUJ:ismo, por meio do comitê a que se refere o a:ct. 8° c:iasta
La~.

AJ:t.

O

Plano

Nacional

cie

':'ur.ismo

tem

por

fina~~ciaàa:

I
a

orcienar as açõas cio pocier

respectiva

visando

o

tur~smo;

a

atuação

bam-estar

e

a

utilização

social,

a

subs~ciiar

fedara~s.

o

SNT,

7°

Fica

assim compreendido

astadua~s

o
o

do

privada, da modo

ativ~dadas.

Sistema
conjunto

a municipais, entidades

públicos

desenvo~vimento

in~ciativa

instituído

dirac~onancio

recursos

a execução a o exercício da suas

AJ:t.
Tu:c~smo

cios

mediante

II - nortear as açôas da

púb~ico.

Nacional
da

da

orqanismos

rapresantat~vas

da

.c,<;
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-.-~ ~,_·~~:.

r' .
~.-

iniciativa

pz:ivacla

a

iDcli.z:etamanta responsáveis
Paz:áqz:afo único.
clasenvo~vi.m.anto

cios
pe~o

tz:aba~hacloz:es,

diz: e ta

ou

turismo.

O SRT tem por objativo qaz:anti.r o

elas ativiclacles

vo~taclas

:f'oz:ta~eci.m.ento

paz:a o

elo turismo, da foz:ma a:

I - atinqir as matas do Plano

Naciona~

da Turismo -

PN'1';

II

favorecer

o

diversos saqmantos liqados

a

Art.

cooperação

da

por

entra

os

atividada turistica.

8° O Ministério da Inclústria,

MICT,

Turismo

reqima

intermédio

do

do Comércio e do

Instituto

Brasi~eiro

do

Turismo - ENBRATUR, davez:á criar o Comitê Superior da Turismo
-

CST,

óz:qão máximo da representação cio Sistema

Naciona~

da

Turi111110.
§
pe~a

1•

ENBRATOR,

A

Secretaria Executiva

cio

CST

será

exercida

cabancio-lhe propor as respectivas competãnc;i,.as,

atribuições, composição e o Reqi.manto Interno.
§

ela

2" O Comitê Superior da Turismo - CST, não cli.spoz:á

estrutura admi.Distrati.va a

da quadro da

pessoa~

próprio,

competindo a ENBRATUR, no axarcicio da Secretaria Executiva do
assequraz:-lhe
os
serviços
da
apoio
aclministrativo
CST,
indispensáveis a seu funcionamento.
Art.
Naciona~

9° Os Estados e Municipios intaqrarão o Sistema

de Turismo macli.anta adasão

vo~untária,

davenclo, para

tanto, definir:
os

I

especificamente
turístico,

voltaclas

podando

privado ou misto;

objetivos
estas

a

e

estruturas

promoção

revestirem-se

do
de

aclministrativas
dasenvo~vi.m.anto

carátar

púb~ico,
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II - o plano dirator ou planajamanto voltado para o
atendimento

áreas

da

pr.ior.itár.ias

turist.icas

dav.id&manta

identificadas a salac.ionadas;
III

o

proqrama

.incentivo

da

turistico estadual ou mun.ic.ipal

que

ao

dasanvol.vimanto

estimula

participação

a

privada na área sob sua jurisdição;

rv

o

sistema

da

coleta

e

processamento

da

informações sobre empraand:i.mantos, fluxos turist.icos a .impacto
da

indústria de v.iaqans e

turismo

sobre a

economia

local e

sobra o ma.io ambienta.
Art. lO. O M.in.istár.io da Indústria, do C0111árc.io a do
TuriSJDo,

por -intermédio

da

expedirá

EMBRATOR,

as

normas

brasileiras referentes à prestação da serviços turisticos.
§

trata

o

l

0

c:aput

A elaboração e a reformulação das normas da que

desta

art.iqo

sará

precedida

da

audiência

do

Comitê Superior da Turismo - CST.
§

2°

Para

os

efeitos

desta

La.i,

consideram-se

serviços turist.icos aquelas assim definidos pelo Min.istár.io da
Indústria,

do

Comércio

e

do

Turismo,

ll.

instituido

por

intermédio

da

EMBRATOR.

Art.

Fica

o

Raq.istro

Prestadoras da Serviços Turist.icos - RENATOR,
da .identificar os prestadores da
serviços

Nacional

da

com o objat.ivo
turist.icos, as

ativ.idadas por eles desenvolvidas e os serviços que oferecem.
obriqatorio

§

o

reqistro

da

todos

os

prestadoras de serviços turisticos no RENATUR.
§

á

2° Para os f.ins do disposto no parágrafo anterior,

obr.iqatoria a

apresentação da copia do contrato básico da

prestação de serviços turisticos utilizado pelo interessado no
raq.istro.

...
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§

O Mizü.stário da J:ncl.úst:ia,

por
:a~ativas

4S

i.n tarmácl..i.o

EMBRATUR,

cl.a

cio Comá:cio e

baixará

as

cio

normas

ao funcionamento cio RENATUR.
A:t. 12. O Ministério da J:ncl.úst:ia, cio Comá:cio a cio

Tu:ismo,
:a~ati.vas

baaa

-

po:

i.nta~ácl..i.o

à

c~assi.ficac;:ão

o

aatimu~ar

da ampraancl..i.mantos

raqu~amantar,

norma

aprimoramento

t:anspa:ência

acl..i.tadas

cios

prestação

na

astaba~aca:á

EMBRATUR,

cl.a

o

da

com

p:opósito

cl.a

a

da

qua~idacl.a

sa:vic;:os

cl.a

raqras

tu:i.sticos,

com

pacl.rõas

as

tu:i.sticos

ao

consumido:.
lo

§

a

facu~tativa

É

c~assificac;:ão

cl.a

amp:aancl.imantos turi.sticos.
§

O prestador

2°

autoc~assificar,

§

fisca~izac;:ão

30

não

turi.sticos

c~assificac;:ão

pocl.ará se

representar

a

a

do empreendimento.

inexistência

A

amp:aencl.imanto

serviços

ta~

passando

:afa:ência para a

da

cl.asobriqa

cl.a

c~assificac;:ão

p:astacl.or

o

cl.a

tu:i.sticos cl.a cumprir o contrato mencionado no § 2•

cio

serviços
cio artiqo

ante:ior.
A:t.

13.

Fica

instituicl.o

o

da

Sa~o

Qua~idada

cl.a

P:astacior da Serviços Turisticos.
Pa:áqrafo
Comoíl:cio

e

aataba~acerá

Qua~idada

cio
os

único.

Ministério

O

Turismo ,
c:itários

por
para

da

Indústria,

in tarmácl..i.o
da
a
concessão
do

do

EMBRATUR,
Sa~o

c1.a

da Prestador da Sarvi.c;:os Turi.sti.cos.
A:t.

14.

c~assi.ficados pa~a

I

Somente

os

empreendimentos

turi.sticos

EMBRATUR estarão aptos a:

habi~itar-sa

incentivos previstos em

~ai

aos

beneficies,

para o turismo;

:inanci.amantos

e
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iniciativas

p:omocionais

e
pa:ticipar de

IIJ:

cont:atos

de

p:astac;:ão

lici tac;:ãas

sa:vic;:os

da

públicas

turísticos

ou

firmar

com

órqãos

qovarn-ntai.s.
15. O desClmlpr.:i.manto de obriqac;:ãas contratadas

~t.

pelos

p:astadoras

diapositivos
baixados

de

sa:vic;:os

laqais

para

sua

e

da

turísticos

atos

in~ração

a

raquladoras

sujeitarão

axacuc;:ão

e

ou

os

de

normativos

infratoras

às

saquintas penalidades:
I

-

advertência escrita;
multa

II

pecuniária

observados,

EMBRATUR,

na

sua

em

valor

estipulado

aplicac;:ão,

pala

c::i.tári.os

da

q:aduac;:ão;
III - cancelamento do Selo de QUalidade;

J:V - reclassificação;
V- suspensão das atividadas.
Paráqrafo

único.

aplicação

A

das

penalidades

p:avistas nos incisos J:V e V implicará a parda, no todo ou em
pa:ta,

dos

baneficios,

recursos

ou

incan ti vos

concedidos

à

.apresa titular do empreendimento, da atividada ou do sa:viço
classificados.
~t.

Turismo,

por

16. O Ministério da Indústria, do Comércio e do
intermédio

da

ENBRAT'OR,

poderá

delaqar

a

acordo
e
f:Lscal:Lzação
de
sa:viços
turisti.coa,
mediante
conv6nios, desde que ca:actarizada a existência da condições
técni.caa

e

ope%'aci.cnai.s

paxa

o

C1mLp:rimento

do di.spoato nesta

Lei..
Paráqrafo uni.co.

A dalaqac;:ão prevista

nesta artiqo

sará concedida em carátar precário, podando, a qualqua: tampo,
ser ravoqada.
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A:t.
c~ass:if:icac;:óas

concedidas
vá~idas

17.
dos

As

pas:m.i.ssõas,

pa~o

à

A:t.

18.

Esta

a.utor:izac;:õas

sarv.iç:os

v.iqãnc.ia

desta

prazo da canto e oitenta dias,

raqu~amantares

das normas

1:icanc;:as,

prestadoras

anter:iormente

47

La.i

e

tur:ist:icos
permanecerão

contado da adição

a qua •• refere esta Lei.
La.i

entra

-

v.iqor

na

data

da

sua

pub~:icac;:ão.

Mensagem n° 802, de 29 de setembro de 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do anigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberaçlo de
Vossas Excel~ncias. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
lndllstria, do Com~rcio e do Turismo, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a Polftica
Nacional de Turismo, institui o Sistema Nacional de Turismo, o Conselho Nacional de Turismo e
dá outras provid~ncias".

Brasília. 29

de

set:ellbro

de 1994.

9&P{EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 65, DE 17 DE AGOSTÓ DE 1994, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Considerada como a maior indilstna do mundo. e a maior geradora de
empregos. a indústria de Viagens e Turismo teve. nos últimos anos. reconhecido seu papel
como potente elemento de indução de economias em desenvolvimento. No Japão é maior
que a indústria automobilística. nos Estados Li nidos supera a agricultura e na Suiça
ultrapassa o setor bancário.
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2.
A exemplo de outras nações. que acreditaram no potencial do turismo
considerando-o prioridade estratégica em seu processo desenvolvimentista, o Brasil detem
as condições adequadas de transfonnar este setor em sua maior indústria e seu maior
gerador de empregos.
3.

Dados levantados recentemente pela World Travei and Tourisrn Council WITC, refletem as perspectivas deste mercado no País. atraves de alguns indicadores:
• segundo estudos da Organização Mundial de Turismo- OMT. a indústria do
Turismo no Brasil se interrelaciona com 52 subsetores da economia
nacional, com faturamemo estimado para 1994 da ordem de US$ 45
bilhões. correspondendo a 56% do mercado latino-americano e somente
1,3% do total mundial;
• no periodo 92194, o crescimento do setor devera ser 2,8 vezes superior ao
da América Latina e 160% mais rãpido que a média mundial;
• cerca de 6 milhões de trabalhadores estio empregados, direta ou
indiretamente. no setor, correspondendo a I em cada li trabalhadores, com
salãrios em média 6,1% acima do salãrio mínimo;
• a contribuição ao PIB nos últimos sete anos não tem sido inferior a 7, 7 %.
4.
A decisão de Vossa Excelência. em criar o Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, elevando a representação do setor a "status" ministmal, foi
histórica, avalizando a importância deste setor na retomada do crescimento econômico de
novas oportunidades para a indústria de Viagens e Turismo.
nosso país e propiciando
. .
~

5.
Entretanto, problemas estruturais dificultam a plena expansão do setor,
tomando-se indispensável a consolidação e ampliação das ações governamentais e setoriaís,
de forma clara, objetiva e çonsciente, como o anseio maior da Nação em retomar seu
crescimento;. gerar empregos e rendas, conjugando esforços do Governo, do empresariado,
dos investidores e dos tr.lbalhadores.
6.
Torna-se primordial r.este instante dotar o país de urna Lei para o T11rismo,
consolidando-se uma política setorial nacional eficiente e duradoura, demonstrando-se sua
importância estratégica para a retomada do crescimento econômico do pais e na busca da
melhoria da qualidade e da produtividade .
7.

Alguns objetivos bãsicos deverão ser alcançados:
• a consolidação de uma Política Nacional de Turismo ( art.2") e de um Plano
Ptu.;anual de Turismo (art. 3" e 4" ), possibilitando maior segurança do
setor em seu processo decisório balizando a ação de Governo e propiciando
indicadores claros para o processo de investimento privado;

•
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• a caracterização fonnal do Sistema Nacional de Turismo ( art.s• ), definindo
claramente os papéis dos agentes públicos e privados coadjuvantes no
processo de revitalização do turismo no país;
• a criação do Conselho Nacional de Turismo ( art.6", 7" e 8") propiciando o
desenvolvimento e a consolidação de ações intenninisteriais e setoriais,
conferindo legitimidade as ações governamentais;
• maior qualidade e consequentemente maior produtividade nos serviços
turísticos (art. 9 a 17), nos moldes da Lei 8078, de Defesa do Consumidor;
• prover o setor de turismo com instrumentos de incentivos crediticios, fiscais
e monetários que viabilizem:
a) A promoção da imagem do País, dentro de parâmetros internacionais de
investimento em ações promocionais preconizados pela Organização
Mundial de Turismo- OMT.
b) Criação de uma engenharia de cooperação fmanceira entre a União,
Estados, Municípios e iniciativa privada que possibilite o acesso
cooperado de agentes nacionais ao investimento internacional.
c) Formação de recursos hmnanos para o setor.
• estimular a descentralização de ações de fonna consistente com o Programa
Nacional de Municipalização do Turismo ( art.30 ) , dotando os municípios
com potencial turistico de condições técnicas e organizacionais para
promover o desenvolvimento da atividade turística;
• melhorar o tratamento dispensado ao turista, sobretudo estrangeiro,
tomando mais fácil seu ingresso e maiores as taxas de pcnnanência e
possibilitando-lhe exercer seus direitos enquanto conswnidor;
• atender a solicitações de entidades fmanceiras e organismos internacionais
no que diz respeito a uma Politica Nacional de Turismo, para que se possa
pleitear recur5os ·externos a projetas no território nacional.
Pelas razões acima expostas, submeto a apreciação de Vossa Excelência o
presente Projeto de Lei, que conferirá ao setor de Viagens e Turismo a importância
econõmica e estratégica a que faz juz, propiciando-lhe os meios necessários para
desenvolver seu imenso potencial e assim, contribuir no processo de redenção econõmica e
social de nosso país:
'
· Respeitosamente,

8.

. CL.5l ..........;)._u_~--.

ELCIO ALVA-~RE=s..._,
Ministro de Estad
ndústria,
do Co
10 e do Turismo
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PROJETO DE LEI ORIGINAL N" 4.769-B, DE 1994
Dispõe sobre a POIII~t:.., r~o.scidnal de 'rur1smo. 1ns!ltú1 o s·isterria Nac1ona1 de Turismo e
dá outras providências!

O CONGRESSO NACIONAL aecrna:

Art. t•
As ações relacionadas com a Política Nacional de Turismo quanto ao
pllnejamcnto, orientação. fomento, coordenaçio e fisc•linção das atividades turísticas scrio
regidas cm todo o território nacional pela presente Lei.

ArLl"

Constituem objetivos da Política Nacional de Turismo:

Idemocratizar o acesso ao T urisrno Nacional, pela incorporação de difcrcntcs
segmentos populacionais, de forma a contribuir para a elevaçãc> do bem-estar das classes de
menor poder aquisitivo;
D - reduzir as disparidades sociais e econõmicas de ordem regional, auavés do
aescimemo da oferta de emprego e melhor distribuição de renda;
m - estimular a municipaliução do turismo pela concentração dos processos de
planejamento e gercnciamento das atividades ruristicas;
IV - amnentar os fluxos turísticos. a taxa de permanência e o gasto médio dos turistas
estrangeiros no País, medimtte maior divulgação e aprimoramento do produto brasileiro em
mcn:ados com potencial emissivo, em nível internacional;
Vcriar, consolidar e difimdir pólos turisticos, com vistas a diversificar os fluxos
entre as Unidades da F ederaçio e beneficiar especialmente as regiões de menor nível de
desenvolvimento;
VI - ampliar e diversificar os equipamentos e serviços turísticos. adequando-os às
caracteristicas sócio-econõmicas regionais e municipais. e às preferências da demanda;
VD - estimular o aproveitamento turístico dos recursos narurais e culrurais que integram
o patrimõnio turístico. com vistas à sua valorização e preservação;
vm - estimular a criação e implantação de equipamentos destinados à atividades de
expresslo cultural. serviços de animação turística, entretenimento e lazer e outras atrações com
capacidade de retenção e prolongamento da permanência dos turistas;
IX· estimular a competitividade do setor através da melhoria da qualidade e da
produtividade de seus agentes privados e governamentais;
X - estimular o desenvolvimento das micro. pequenas e médias empresas de turismo. pelo
acesso a incentivos, elevando o nivel de qualidade e eficiência de seus serviços. para aumentar a
competitividade com as grandes empresas;
XI - dar suporte a programas estratégicos de captação de feiras. congressos e eventos
internacionais para o pais;
XD • desenvolver o turismo de cruzeiros maritimos de passageiros pela costa brasileira.
inclusive de emba~ações estrangeiras sem similar nacional;
xm · valorizar programas de capacitação profissional para o setor. bem como o melhor
aproveitamento dos profissionais egressos das Faculdades e cursos de turismo existentes no pais:
e
XIV- integrar as universidades e os institutos de pesquisa publicas e pnvadas na busca
pela melhoria da qualidade e credibilidade das estatisticas e pesqwsas do setor turi5tico
brasileiro.
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Art. 3"
O Plano Plurianual de Turismo será p!oposto pelo Ministro de Estado da
I'Ddúslria, do Cométcio c do Turismo pan inclusio no Plano Plurianual de Governo.

PE*grafo Único. A proposta do Plano Plurianual de Turismo será feita a vista de
pmposiçlo da~ de Turismo c Serviços, aprovada pelo Conselho Nacional de Turismo •
CN1UR, obsawdu as scguinles dimrizcs:
a) a prtsica do turismo como forma de promover a valorização do pauimôoio lllltUral e
Cllbunll do Pais;
b) a iuiEgtw;:lo c o descnwlvimcnto econ6mico c social das regiões brasileiras;
c) a valori7açio da im•grm do Brasil no exlaior;
d) a valorizllçlo do homem como destinalilrio final do desenvolvimento tmistico; e
e) o desenwlvirncllto do Turismo interno.
Art. 4"

O Plano Plurianual de Turismo terá por objctivos:

I·
ordenar as aç6cs do setor público, orimtanc!o o esforço do Estado e a ntiiizaçao
dos recursos públicos para o bem-estar social, ~ do desenvolvimento do turismo com o

iDiui1o de proiiiOVU:
a) a boa imllgem do produto turístico

brasileiro junto ao mcn:ado ilm:mo e
inlaDiciiJIIII;
b) a captaçlo de fluxos IUrislicos internacionais;
c) a divasificaçio qlllllllillltiva c quali1lltiva dos bens e serviços produzidos;
d) a geraçio de novos emp~egos e a mmntençio dos existentes;
e) a redução das desigueldade, regionais, ~ da redistribuição da renda entre as
diversas regiões;
f) o lllllior aporte de divisas a balança de pagamen10s;
I) a iuiEgtaçio sócio-cc:ooômica e cultural da populaçio;
h) a proteç1o ao meio lllllbienle c ao pldrimônio histórico e cultural;
I) a prop1811Çio, pela economia, dos bcneficios sóci~ômicos do turismo; c
j) a equalização de oportunidades entre os divenos segmentos empresariais.

D - llllr1e8r as ações do sett>r privado, de modo que os agentes econõmicos tenham
subsidias para planejar e exccu1ar suas atividadcs.
Art.~

1-

O Sistema Nacional de Turismo compreende:
o Ministmo da Indústria, do Comércio c do Turismo, por intermédio de sua
c Serviços- SETS;
o Conselho Nacional de Turismo - CN1UR;
a EMBRA11JR.- 1DS1itu1o Bruileiro de Turismo;

~de Turismo

D-

m·

IV - os órgãos region;us, estadu:us e mwricipais de turismo;
Va Câmara Setorial dv Twismo. como fonun amplo de debates na unplementaçào
das iniciativas do Setor:
VI- o Fonun i'>iactonal de Secretanos de lndllstna. do Comercio e Tunsmo.
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P81'1Í21'afo Único.
Caber.i a Secretaria de Turismo e Ser.iços do Ministerio da
Indústria. do Comérc::: ~ do Turismo assegurar os serviços de apoio administrativo
illdispensáveis ao seu funcionamento dos foros referidos nos incisos n e V. não dispondo os
mesmos de personalidade jurídica, estrutura administrativa e quadro de pessoal próprios.
Art. 6'
O Conselho Nacional de Turismo - CN11JR é órgão de deliberação e
assessoramento superior do Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
Parágrafo Único.
O Ministro de Estado da Indústria, do Comércio c do Turismo aprovará o
regimento interno do Conselho.

Art.,.

Compete ao Conselho Nacional de Turismo- CNTIJR:

Idelibernr sobre a proposta de Plano Plurianual de Turi•.tn,, dabunaüu pela
5ccrctaria de Turismo e Serviços- SETS;
O - lipi"CCiar e aprovar os critérios de cadastro e classific;, ~v ~ _," ;;r~.stuiurc~ de
serviços turutico~:
W- deliberar sobre o programa de trab_;;1c . -'• ·c; ~.i~ ;, "7 ....-ismc : ServiçC>S SETS e EMDRATIJR - Instituto Brasileiro de Turismo;
IV - opinar sobre propostas de normas concernentes a :
a)
regulamentação de profissões e atividades turisticas:
b)
simplificação de exigências legais e regulamentares e tr.'.!!'~·,-~ ourocrancos
destinados a facilitar e estimular a entrada, o trânsito e a •..::Jrj~ :!e ~Jristas.. e de
investimentos na arividade turistica em território nacional·
c)
definição de padrões gerais de qualidade do setor; e
d)
declaração de áreas especiais e locais de interesse turisticc:
Vdispor sobre a seleção de pólos turisticos prioritários para fins de apoio do
Governo Federal ao ordenamento do uso turistico, à implantação de infra-estrutura turistica. e à
promoção e divulgação turistica. interna e externa;
VI - emitir parecer sobre a constituição de fundos de estimulas e incentivo ao turismo e
sobre normas gerais relativas a sua aplicação:
VD - ~xanunar programas de cooperação de investimentos com instituições financeiras
pUblicas e privadas:
definir os parâmetros de gestão do FUNGE11JR. estabelecendo anualmente as
metas e prioridades de aplicação dos recursos;
IX - examinar. em grau de recurso. as deliberações da EMBRATIJR - Instituto
Bnsileiro de Turismo, observado o disposto em regulamento; e

vm -

X-

.1'"

elaborar proposta de seu regimento intc:mo.

Parágrafo Único.
O Conselho Nacional de Turismo deliberará, por maioria simples,
ue a maioria de seus membros, cabendo ao Presidente, além do wtO pessOIII, \lOtO de

qw•'idade.
Art. 8"
I-

Sio membros do Conselho Nacional de Turismo- CNTUR.:
o Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, na qualidade de Presidente;

..
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D - o Secretário de Turismo e Serviços, do Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, ua qualidade de Seaeláiio Executivo;
m - o Presidente da EMBRATIJR- Instituto Brasileiro de Turismo;
IV- um represcu11111te de cada um dos seguintes Ministérios e Órgãos:
a)
Casa Civil da Presidência da República;
b)
c)
d)
e)

Justiça;

FIZCIIda;
Relações Exteriores;

Aaonáutica
I)
Trmsportes;
I)
Meio Ambiente e Amazônia Legal; e
b)
Banco do Brasil S.A;
V - um representante eleito pelo Forum de Secretários de Estado da Indústria, do
Comércio e Turismo;
VI - os representantes da iniciativa privada e dos trabalhadores do setor turislico, em
mimero de nove, serio llOilleados pelo Ministro de Estado da Industria, do Comércio e do
Turismo, observado o disposto em regulamento.
Plrágrafo Único .
uma Úllica vez.
Art. 9"

O mandato dos conselheiros será de 2 anos, permitida a reconduçio

Mediante proposta do Ministério da Indústria. do CoiDercio e do Turismo,

ouvido o Conselho Nacional do Turismo - CNTUR, o poder Executivo baixará as normas
bnsileiras referenteS a prestaÇão de Serviços Turísticos.

Plrágrafo Único.
Consideram-se atividades turísticas os etnp~eendiiDentos, obtas e
serviços de finalidade ou interesse turístico, definidos em Resolução Nonnariva pelo CN1UR.
É obrigatório o cadastro do prestador de serviços turísticos na
Art. 1O.
EMBRATIJR - Instituto Brasileiro de Turismo, previamente ao inicio do exercício de sua
ldividadc.

Plrágrafo Único.

Somente os empreendiiDentos, atividadcs ou serviços cadastrados

poderio:

a) habilitar-se aos beneficies, recursos e incentivos previstos em Lei para o setor turistico;
b) pani.c:ipar de lliiiU:riais ou outtas iniciaiMs promocionais oficiais; e
c) pani.cipar de licitações públicas ou fumar contratos de prestação de serviços turisticos
com órglos governamentais.

Art.ll.
As atividadcs c empreendimentos serão cadastrados na EMBRATIJR Instituto Brasileiro de Turismo, de acordo com critérios estabelecidos pelo CN1UR.

§ t• Sempre que houver llllllliíesraçio de ~se da C"•njdade te(A
1•1iva de
dcu:nniDada classe ou SC!!"'emn de prestadores de serviços turísticos e. condições éticas.
técnicas c operacionais necessárias. o CN11JR podcnl aumnzar a EMBRATIJR - Instituto
Brasileiro de Turislllo • a fumar convênio com a entidade inreressada.
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§ 'Z' Na hipótese do parágnúo 1• , os critérios para cadastro serão eJ.bondos em
conjunto· pela EMBRATIJR • IDslitulO Brasileiro de Turismo e pela entidade de classe
imaessada c submetidos à aprcciaçio do CN11JR.
O dcscumprimcnto de obrigações contraradas pelos presmdores de serviços

Art. 11.

iurislic:os. c a iDfringêucia de dispositivos legais c

dos atos reguladorcs ou nonnmiws bllix1dos

pma sua execução sujciaaio os infrarores as seguintes penalidades:
I - advcnência cscrim.:

U • multa no valor de até RS 10.000,00 (dez mil reais), observados os cmmos de
gnedn•ção CSIIbelccidos pelo CNTUR;

m. int="diçlo de local. veículo, estabelecimento ou atividade pelo órglo compercnce. mec!i•nte
pi0pos1& da EMBRATIJR.

l'ldpafo llnic:o. A penalidade referida

DO

inciso ID acam:tan, igualmente, a perda.

DO

IOdo

OU

em pute. doa benefícios. rccunos ou incentivos que houverem sido concedidos l CIDJIIU& dtullr
de empreendimentos. atividades c __.iços classificados.

Art. 13.

Das decisões da EMBRATIJR • 1Dslitu10 Brasileiro de Turismo caberá

recurso ao Conselho Nacional de Turismo - CN11JR. observados os prazos e fonnas
estabelecidos em rcgularitento.
An. 14.
O fomento ao sctor turismo ser.i viabilizado atraves de:
I-

nm.

recursos orçamentários da Scc:rctaria de Turismo e Serviços c da EMBRATIJR •
Instituto Brasileiro de Turismo;
liDhas de credito de instituições federais;
incentivos:
Fundo Gctal de Turismo· FUNGETIJR:

IV·
VFundos Estaduais e Municipais de Turismo:
VI • captação de recursos de organismos. entidades ou empresas nacionais e
internacionais. públicas ou privadas.

Art. 1!.
As instituições federais de crédito e desenvolvimento deveria comcmplar
em seu JIIOI!iliüUl de investimento anual linhas cspccüicas de crédito para o supone da atividadc
turistica dcalm das prioridades estabelecidas de acordo com o Plano Plurianual de Turismo.
Art. 16.
O Poder Executivo, jnnhlll!mt.e com o Plano Plurianual de Turismo,
jllOpOiá sistl::ma de in<;emivos fuumcciros c uibutários pma o desenvolvimento do turismo
llll:iooal, dmdo prioridade a ampliaçio dos meios c Cüipieendimcntos ruristicos e a fonnaçio e
C1p1ci111Çio de mio-de-obra espcci•li7llda
An. 17.
Aos recursos do FlUido Gctal de Turismo - FUNGETIJR., previstos na
Jcgisl•çio vigeure, podetá ser aacscida dolaçio orçamentária, tendo cm vista o valor da receita
bruta do subi~ Turismo, do ilml Viageos lntmlacionais do Balanço de Pagmurnto do
exercício anterior, dcstiuada prioritariamcute as açõcs de promoção e aperfeiço~menm da
ilugem do Brasil no exterior.

...
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Art. 18.
A habilitação aos beneficias previstos em Lei para o setor turistico
depcDcledo do ciUllprimcnto das seguintes condições:
1-

O-

mIV V-

situar-se cm município turístico I'CCOIIhecidos pela EMBRATIJR ;
apresentação de estudo de viabilidade económica;
aprcsentaçio de estudo de impacto ambiental aprovado pelo órgão compeiUdc;
indicaçio de gc:raçio de cmpt egos dirctos c estimativas de empregos indirctos;
CS111r cadastrado na EMBRA1UR.

Parágrafo Único.
disponham de:

Para efeito do inciso I, taio prioridade os municípios turisticos que

a) estruturas administrativas cspccifiCIIIIlcnte voltadas à promoção do dcscuvolvimcnto

turistico, podendo as mesmas se revestirem de carátcr público, tnisto ou privado;
b) plano dirctor ou plancjamcmo voltado para o alaldimCDtO de árus turisticas
prioritárias devidamente identificadas c selccionadas;
c) fimdos, fontes de receita própria, ou dotaçJo mçamenlária específica, previstas cm
Lei, destinada à promoção c desenvolvimento turístico das iRas sob sua jurisdição;
d) programa de incentivo ao desenvolvimento turístico municipal que, por sua DlllUI'c2a,
estimule a invctSio privada na área sob sua jurisdição;
e) sistema de colcta c processamento de infonnaçõs c de cstl!isticas 81WIIizadas sobre
cmptccndimcntos, fluxos turísticos c impacto da indústria de viagens c turismo na
econmnia local;
f) prug~ama de investimentos cm obras ou manuntcção de infr.lcsti'Utllnl básica

Ait. 19.
O Ministério das Relações Exteriores poderá instituir o Visto de Turista
Taupouuio - VIT a ser concedido cm paiscs ctnissores, considerados mercados prioritários,
preservados os interesses diplomáticos.

Art. 20.
As pcnnissõcs, licenças. autol'iDçõcs, e classificações dos prestadores de
serviços turistícos c suas enqnesas c cmprecndimentos concedidos anterimmane à vigi!Dcia
desta Lei, permaucccrio em vigor até 180 dias após o cstabclccimcmo dos novos critérios para

sua couccssio.
Art. 21.
Até que seja aprovado o Plano Plurianual de Turismo, as alividadcs dã
Politica nacional de Turismo serão desenvolvidas observadas as normas vigentes na da1a de
pub1icaçio desta Lei.
Art. 22.
Juntamente com o Plano Plurianual de Governo, o poder Executivo
proporá normas relativas a concessão de incentivos financeiros c Dibutãrios à atividadc turistica.
Art. 23.

Esta Lei entrará em vigor na da1a de sua publicação.

Art. 24.

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasilia,
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRET ARlA GERAL DA MESA

República Federativa do Brasil

Constituição
..............................................................................................................................................................
Art. 180. A União, os Estados, o Disuito Federal e os Municipios promoverão
e incentivarão o rurism,o_c_oJng.fator d$desenvolvimc;~\O $O<;ial e ... conômico ..
(As ComissOes de Assuntos EconOmicos e de Constituiçi!lo Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 52, DE 1998
(N° 3.818/93, na Casa de origem)

Altera o Decreto-Lei n• 3.365, de 21 de
junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública)
e as Leis n"s 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(registros públicos), e 6. 766, de 19 de dezembro de
1979 (parcelamento do solo urbano);
O CONGRESSO NACIONAL dacreta:
1° O inciso I do art.

Art.

167 da Lei n"

6.015, de

31 da dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte
i t - 35:
"Art.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•••••••••

35
respectiva
concedido
Municipios

167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da

ou

••

o

•••

i.missão

cessão

a

o

o

•

o

o

••••••

provi.sóri.a

e

promessa

Uni.ão ,

Estados,

suas

•

entidades

de

o

••••

na

delegadas,

••••

possa,

cessão,

Distrito

o

'o

•

e

quando
Federal,
para

a
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execução

parca~amento

de

••••

o

Art.

••

o

•••••

2°

o

o

•

o

do

i

~i.na~id&cla

com

da menor renda.

•••••••••••

a~inaa

A

popu~ar,

c~assas

urbana, destinado às
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o

o

•

art.

o

••

o

5°

o

•

o

cio

••••••••••

o

••

Oacrato-Lai

.
n•

3.365, de 21 de junho da 1941, passa a tar a saquinta rad&ção:

s• ......................................... .

"Art.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

••

vias

••

o

••

o

•••

o

ou

s-

edificação,

econômica,
amp~iação

o

•

loqradouros

planos ela urbanização;
ou

o

o

•••

o

•••••

o

••••

a abareurl~} conservação a

i)

ela

o

públicos;

hiqiânica

ou

sua

a

a

o

•••••

o

o

ela

execução
do

melhor

estática:

•

ma~horamento

o parcelamento
para

o

sol. o,

com

utilização

construção

ou

da distritos industriais;

"
Art.
~·unho

s•

3" O art.

cio Decreto-Lei n• 3.365, da 21 da

da l94l, passa a viqorar acrescido do saquinta
"Art. 5°.

o

••••••••

3"

§
imp~antação

o

•

o

o

o

o

imóvel.
parca~amento

da

•

o

o

o

••

o

o

3":

§

•••••••••••

das apropriado
popu~ar,

para

destinado

às

classes da menor renda, não se dará outra utilização

nem haverá retrocessão ...
Art.

4" A Lei. n•

6.766,

passa a viqorar com as seguintes
11

2o

.Art.

§

2"

subdivisão

te~~'.

destinados

;.

••

o

da 19 da dezeml::lro da 1979,

a~terações:
•

o

••

o

•••••

o

o

•

Considera-se
ou

pareia~

edificação,

sistema viário exi.stante,

com

desmembramento
da

qleba

-

lotas

aproveitamento

desde que não

a

cio

implique a
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abe~tu~a

novas

vias

a

l.oq~adou~os

~essal.vados

a

p~ol.onqamento

dos já existentes ou a

m.o~f'icação,

única via pública ou
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ampl.~ação

a

pa~ticula~

públ.~cos,

a

abe~tu~a

o

de uma

da acesso exclusivo

aos novos lotas.
Conside~a-sa

S 3°

pa~celamento

f'oi objeto de
~eqistrado

e

Consicia~a-se

4°

inf'~a-astrutura

de
aos

in~cas

~~ato~

ou

ap~ovado

terreno que não
~equl.a~izado

ou

ca~tó~io.

..

S

ql.eba o

básica

l.ota
cujas

u~banisticos

lai

municipal.

ta~~eno

servido

dimensões

atendam

o

def~n~dos

pel.o

a

em

pa~a

zona

pl.ano
que

se

.situe.

s•

§

os

Conside~am-sa

equipamentos

pl.uvia~s,

a

da

escoamento

públ.~ca,

il.uai.nação

sanitá~io
ena~qia

u~banos

inf~a-estrutu~a

abastecimento

al.átric:a pública e

de

~•de•

áqua

básica

das

áquas

de

esqoto

potável.,

dom:ic~l.ia~

e

a

de

as vias de

pavimentadas ou não.

c~~cul.ação

6°

§

A

pa~cel.amentos

situados

decla~adas

lai como de

po~

consist~~á,

no

I -

nas

zonas

inte~esse

~nim.o,

de:

vias de

ci~cul.ação;

II - escoamento das áquas
J:J:J:

rad.e

dos

inf~a-estrutu~a

pa~a

o

habitaciona~s
soc~al

(ZBl:S)

pl.uvia~s;

abastecimento

da

áqua

potável; e
rv - sol.uçõas
a

pa~a

a

pa~a

o esqotamento

ana~qia al.át~ica dom:icil.a~."

sanitá~io
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parce~-nto

•

o

•••

o

aaaim

pc:~:

•••

o

u:~:bancs

ou

urbana

pe~o

defin;i.daa

&dai. tido

de

-

o

zonas

urban;i.zaçãc
di.retc:~:

plano

ou

lei municipal.

••••

o

•

I

áreas

aa
a

o

•

o

o

••

o

••

o

o

"

•••••

o

• • • • • • • • ••

••

o

•••

o

•

•••••••••••••••••

''Art. 4°

c;i.:z:culaçãc,

~.ins

para

expansão

eapecif.ica,
aprovadas

so~o

do

de

UJ:banas,

será

Semente

"IIAJ:t ~

59

o

••

o

o

••

o

o

o

•

o

destinadas

implantação

de

••••

a

s;i.atem&s

equi.p-ntc

de

urbano

a

caauniU:z:io, b.a caao a
espaços
l.ivrea de uac
público, se:~:ão proporcionais à densidade de ocupação
prevista

pelo

di.reto:~:

plano

ou

aprovada

por

lei

municipal para a zona em que se situem .
•

•

•

•

•

•

•

cada

•

•

•

•

o

o

zona

••

o

o

o

-

Hani.cip;i.o,

••••••••••••

•

o

o

o

•

se

que

oa

o

uaos

o

••

o

o

•••

o

••

o

o

o

••

te:z:r;i. tó:z:;i.o

o
pe:atitidos

e

os

do

indi.ces

urbanist;t.cos de parcelamento a ocupação do solo, que
inclui:z:ão,

aa

de

máximas

lotes

a

oa

áreas

mínimas

coeficientes

a

de

máximos

ap:~:oveitamento.
•

•

•

•

o

•

•

o

•

o

•

•

o

•

o

o

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•

o

•

•

o

o

•

•

o

•

o

•

o

•

11

"A:r:t. 7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pa:~:áq:~:afo

v;i.qora:z:ão

pe~o

ún;i.co.

prazo máximo de
Os

"Art.

c;i.nqüenta
d.i:~:eto:~:

zona

em

m;i.l

que

d.ispensar, por lei,

situe
a

anca."

aqua~es

a

diret:~:izes

se

quat:~:o

expeclidas

municip;i.os

hab;i.tantes

contive:~:

d.irat:z:izea

Aa

o

de

cujo

u:z:banização

parcelamento

plano
pa:~:a

a

poderão

fase de fixação de diratrizes

previstas nos arts. 6° a 7° desta Lei."

60
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r ......
. '··'

'

go

"Ali:t.
~ratri.sas

Ori.antado
quando

o~i.ci.ai.s,

pal.o

•

traçado

houver,

o

projeto,

contendo desallbos, - r i . a l . deacri.ti.vo •

cronoqr-.

de eaecução das obras cc= duração m•z;•• de quatro
Pra~ai.tura

anos, sará apresentado à

D:l.strito Federal. quando for o

Hani.ci.pal., ou ao

caso,

acompanhado de
axpe~da

carti.dão atualizada da matri.cul.a da ql.eba,

:pel.o Cartório de Reqistro de :Imóveis COIIIpatante, de
tr.ibutos
1111U1ici.pai.s a
do
de qarantia,
ressal.vado o

certi.dão neqativa de
competente instrumento
~aposto
•

•

•

•

•

•

•

o

no§ 4° do art. 18 .
••••••••• o

não

o

••

o

••

o

••

o

•••••

3° Caso •• constata,

§

que a

••

o

••

a

o

••••

o

o

o

•

o

o

o

o

•

qual.quar tempo,

certidão da matricul.a apresentada cc=o atual.

t-

mais

correspondência

cc=

os

raqistros

a

averbações cartorárias do tampo da sua apresentação,

al.c

panai.s

consaqüênci.as

das

consideradas
expedidas

insubsi.stantas
anteriormente,

"Ali:t.

10.

cabi.vai.s,

tanto

Para

~retri.zas

as

quanto

as

aprovação

serão

aprovações

de

projeto

de

interessado

apresentará

requer.imento à Prefeitura Muni.ci.pal.,

ou ao Distrito

o

Federal. quando for o
atualizada

da

Cartório

•

•

•

o

•

o

••••

matricul.a

acompanhado de certidão

da

o

disposto

~óvel
o

••

o

ql.aba,

ax:padi.da

no

4°

§

do

pal.o

competente,

raóvais

S.q.istro

rassal.vado
pl.anta do

caso ,

art.

18,

a

da

a ser desmembrado contando:

•••••••••••

o

•

o

o

••••••

o

o

o

o

o

o

o

••••••••

o

.

"Art. 11. Aplicam-se ao ciesiUUIIbramanto, no
que

couber,

as

disposições

urbanisti.cas

viqentes

.
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as

raqiõaa -

que

61

•• si t u - ou,

na ausência
para

urbanísticas

di.apoaiçõaa

os

.................................................... "
"Azt. 12. . .............................. .
Paráqra~o

único. O projeto aprovado deverá

ser -•cutaclo no prazo

constante

do

cronoqr- de

-•cução , sob pana de caducidade ela aprovação . "
"Azt. 13. Aos Estados caberá cl2.aciplinar a
aprovação

pelos

Municípios

de

lota. . .ntoa

e

desmembramentos nas aaquintas concliçõaa:
••••••••••••••••••

"Azt.
prazos

para

o

••••••••••••••••••••••••••••••••

16.

que

lei

A

um

municipal

projeto

os

cla~inirá

de

"

parcal. . .nto

apresentado seja aprovado ou rejeitado e para que as
obras •-cutaelaa sejam aceitas ou racuaaelaa.
Transcorridos

§

Poder

aani~aatação

considerado
aaaaquraela

Público ,

rejeitado
a

oa

ou

•a
projeto a ará

o

obras

aa

indenização

prazo a

por

racuaaclaa,

eventuais

danos

derivados ela omissão.
§

omissa,

os

2°

Nos

prazos

Municípios
serão

aprovação ou rejeição
acai tação

ou

recusa

e

cuja

laqialação

ela

noventa

de

sessenta

~undamentada

cl2.aa
di.aa

elas

for

para

a

para a

obras

urbanização."
"Art. 18.

I

ti tu lo

certidão ela matrícula,
4° a 5°;

da

proprieelade

do

illlóval

ou

ressalvado o disposto nos §§
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v
loteamento

o

•

cópia
•

o

••••

•••••

ato

do

comprovante

o

do

o
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••

o

•••••

o

•••

aprovac;:ão

da

termo

o

o

•

do

veri~icac;:ão

da

pala Pre1!a.i. tura Municipal ou pelo D.i.stri. to Federal,
da

execução

das

exiqidas

obras

1111111ic.i.pal, que incluirão,
vias

da

lotas,

circulação
quadras

e

do

por

no mínimo,
loteamento,

loqradouros

leqislação

a execuc;:ão das
dos

~rcac;:ão

das

e

obras

da

escoamento das áquas pluviais ou da aprovac;:ão da um
cronoqrsma, com a durac;:ão máxima de quatro anos,
acompanhado

competente

da

instrumento

qarantia

da

para a execução das obras;
4"

§

o

titulo

de

dispensado quando se tratar de
destinado

às

c~asses

dac~arado

da

utilidade

desapropriação

da

propriedade

parce~amento

menor

-

renda,

pública,

judicia~

com

Distrito

curso

i.missão

e
pe~a

Munl.cipios

Fadara~.

popu~ar,

i.móve~
processo da

provisória na posse, desde que promovido
Estados,

será

entidades deleqadas, autorizadas por lei a

União,

ou

suas

imp~antar

projetes da habitação.
§

5°

No

caso

da

que

trata

o

paráqrafo

anterior, o pedido da raqistro do parcelamento, além
dos documentos mencionados nos incisos V a VI deste
artiqo,

sará

instruido

com

cópias

autênticas

da

decisão que tenha concedido a i.missão provisória na
posse,
da

sua

do decreto de desapropriação,
pub~icação

formu~ado

na

imprensa

do comprovante

oficial

e,

quando

por entidades deleqadas, da lei da criação

e da seus ates constitutivos."
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"Art. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

••••••

a

popul.a~as,

cessão

p~ovisoriamente

que

se

e

o

•••••

••••••••••••

em

União,

Estados,

os

públ.ica,

astiva~em

que

entidades

todos

o

pa~cal.amentos

Disuito

del.aqadas,

pa~t.icul.ar,

.instrumento

p~ra

escritura

de

o

nos

possa

suas

po~

ocorrer

auibui,

ca~átar

da

illli.t.idas a

Hun.icipios

poct.rá

qual.

••••••••••

Admite-se,

§

Fact.~al.,

o

fins

não

ct.

se

o
ao

direito,

apl..icando

a

disposição do inciso II do art. 134 do Código Civil..
4•

§

parágrafo

cessão

A

acai tação

de

as

referida

no

obrigações

do

c~édi to

constitui

axproprianta,

possa

cump~idas

anterior,

cassionário,

da

contra

o

em garantia

obrigatória

da contratos da financiamentos habitacionais.
§

s•

Com o

registro

da

desapropriação,

processo

sentença que,

fixar

indanização, a posse referida no §
em propriedade
compra

e

venda

obrigações

a

circunstância
Imóveis,

e

a
ou

sua
venda

cumprir
que,

serão

cessão,

ou

a

em

da

compromisso

compra,

estejam

na

val.or

3" convartar-se-á

demonstradas

averbadas

o

-

confor.ma

al.as
ao

matricul.a

da

haja

cumpridas,

Registro
relativa

ao

l.ota.
§

6" Os compromissos de compra e venda, as

cessões e as promessas de cessão val.arão como titul.o
para

o

quando

registro

da

acompanhados

quitação . "

propriedade
da

do

lota

raspecti.va

adquirido,
prova
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"AJ:t. 40 .
•

o

••••••••• o

•••••••

o

•

o

••••••

o

o

••

o

reqular:i..zac;:.ão
Municipal ,

pela
~or

quando

0

o

o

o

•••••••• o

o

•

parce~-nto

um

da

ou

••

Dist:r:i.to

Fec:t.ra~

o caso, não poderá cont:r:a:r:ia:r: o disposto

nos arts.
no§ l

•••

3° e

ressa~vado

4° à8sta Lei.,

o disposto

ã.sta últ.:i.mo."
"AJ:t. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

Paráqrafo
:r:easarci.:r:á
Federal

Pre~ei.tura

a

quando

equi.va~anta,

for

o

Neste

caso,

Municipal

caso,

exi.gi.das

o

loteador

o

Distrito

ou

em área

ou

em pacúnia

di.~aranc;:.a

no dobro da

púb~i.cas

áreas

úni.co.

ant:r:e o total das

e

as

efati.v-nte

à8stinadas."

"Art. 50.

•

•••

Paráqrafo

•••••••

o

•

o

•

o

o

o

••

II
à8

ou

ra~ativo,

•

o

o

•

o

••••

O

se

•

do

•

o

•••••

imóvel

omissão
o

o

••

o

c:r:i.ma

•

o

•

o

••••••

defi.ni.do

o

o

••

nesta

se cometido:
o

••••

o

fato

••

de

loteado

o disposto no art.
com

o

com i.naxi.stãncia

propri.adada

rassa~vado

Lai,

o

••

úni.co.

qua~i~icado,

artigo é

o

18,

o

o

o

o

o

o

titulo
ou

da

consti.tui.r

o

••••

o

•

o

•

~agit.:i.mo

deiiJIIambrado,

§S 4° e

~raudu~anta

não

o

5°, à8sta

~ato

c:r:ima

a

ale
mais

grava."
"AJ:t. 51.

Paráqrafo único. As infrac;:.õas previstas no
artigo anteri.or deixam da sar consideradas crimes se
as irregularidades previstas nesta Lei forem sanadas
atá o oferecimento da denúncia."

...

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Art.

5° A Lei n• 6.766,

65

da 19 da dasambro da 1979,

paaaa a viqorar acrescida do saquinta artiqo:
"Art.
público

os

53A.

SAo

parcelamentos

proqramas

habitacionais

Pra:faituras

Municipais
autorizadas

entidades

considerados
vinculados

da

interessa

a

planos

iniciativa

e

por

-

Distrito

do

lei,

ou
das

Federal,

ou
as

raqularizaçõas da parcelamentos a da assentamento•.
Paráqrafo
que

trata

único.

a ata

açõas

Às

não

artiqo

a

intervenções

sará

axiqival

documentação que não seja a IIÚ.ni.m& nacaasária a
ind.ispansával aos raqistros no cartório competente,
inclusiva

sob

axiqências

a

particulares,
qaranti.r a

a

forma
as

da

certidões,

sanções

espacialmente

vedadas

pertinentes
aquelas

realização da obras a

as
aos

que

serviços,

ou que

visam prevenir questões da domínio da qlabas, que se
presumirão

assaquradas

pelo

Podar

Público

na

da

respectivo."

Art.

6°

Esta

La.i

entra

-

viqor

data

sua

publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL N• 3.818-A, DE 1993
Altera o Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941, e as Leis n•s. 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 e 6.766, de 19 de dezembro de 1979r
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LEG/SL.AÇAO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI N. 6.015 -

DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os reg;stros públicos, e dá outras providências

........................................................................................................................................
Art. 157. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que os instruirem .

........................................................................................................................................
LEI N. 6.766 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

n:spõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências

........................................................................................................................................
Art. 2" O parcelamento do solo urbano poderã. ser feito mediante loteamentL'
ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações esta·
duais e municipais pertinentes.
§ 1• Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
§ 2' Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes desti·
nados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que
niio Implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolon·
gamento, modificação ou ampliação do3 jà existentes.

········································································································································
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DECRETO-LEI N. 3.365 -
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DE 21 DE JUNHO DE 1941

Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública

........................................................................................................................................
Art. 5•

Consideram.se casos de utilidade pública:

••••••••••••oooouooooooooooooooooooooooooooooouoooooooooooooooooooooooooooooooooooooonoooouoooooooooooooooooooooooooooooooooooouoooo

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou lograàouros públicos:
a execução de planos de urbanização: o loteamento de terrenos edificados ou nâu
para sua melhor utilização econõmica, higiênica. ou C'~tétic:1:

.........................................................................................................................- ........... .
LEI N. 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
Código Civil dos Estados Unidos do Brasil.

········································································································································
Art. 1).-l. E. nutr1hSII11. d:1
JO ato ;J l'~l.·nlura rtJh(i~.J: 1 ·l 1

'>ll('"\'>L-Lr~·J:..~

........................................................................................... ...........................................
._

II -- (\,, .....

lllr;JIIh .-o~n..;tJIUIL'•''

tr:m-..lJIJ\"11~ .1~· JJrt:lh"' Ll.'.n~ .... 1hrc

''-'1:-. Jl.'

\.11•>~

!~IIH..jUI.'OI:J

lllLl

-.upctltll

.t

·'•L

Llllll

l·r:s .:.,q !J!Jil

~,.·JU/.\.'IIIl'>l.h 1'\l.."l'IU:lJ•I •'

Jll'nhnr .L~rh.: • .t .• - , ...

~lbi.M;ÁO

€1T ADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

I l LEI N. 9.514 - DE 20 DE NOVEMBRO DC !997
Dispõe sobre o Sistema • • Fina Lciamento Imobili:irio.
institui a alienação fiduciária de coisa imóvel.
e dá outras providências

.........................................................................................................................................
Art. 40.
Os incisos I e II do artigo 167 da Lei n. G.015··· . de :3] de dezembro
de 1973, passam a vigorar acrescidos. respectivamente. dos seguintes 1tens:
"'Art. 167.

. ............................................................. ..

I - ··············································································
............................................................................................................
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35) da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel.

II- ·······································································································
• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17) do Termo de Securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário."

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 53, DE 1998
(N° 2.022/91, na Casa de origem)
Al.tera a Lei n• 6.360, da 23 de setembro de 1976, que dispõe sobra a
viqi1ância sanitária,
astaba1aca o
medicamento qanérico, dispõe sobra a
uti1ização da nomes qenéricos am produtos
farmacêuticos
a
dá
outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1• O art. 3° da Lai n• 6.360, da 23 da setembro
da

1976,

passa

a

viqorar

com

o

acréscimo

dos

saquintas

incisos:
"Art. 3° .
•••

o

••••

o

o

•••

o

•••

o

o

•

o

o

••

o

•••

o

o

o

o

o

••

o

•••••

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

Denominações

XVIII

do

denominação

(DCB)

o.

o

o

o

••

o

•••••••

Comuns

fármaco

••••••••

o

•••

o

o

••••

Brasi1eiras

ou

princ:~.pio

farmaco1oqicamanta ativo aprovada pe1o órqão fadara1
rasponsáve1 pa1a viqi1ância sanitária;
XIX

Denominações

danom.:i.nação

(DCI)

farmaco1oqicamanta

do

Comuns
fármaco

Internacionais
ou

principio
pa1a

recomendada

ativo

Orqanização Mundia1 da Saúda;
XX

contém

o

mesmo

Medicamento
ou

os

Simi1ar

mesmos

aqua1a

principias

que

ativos,

apresenta a mesma concentração,
via
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de

administração,

terapêutica,

federal

posoloqia

preventiva

-d:i.camanto

da

ou

referência

responsavel

forma farmacêutica,
a

indicação

d:i.aqnóstica,

raqistrado

pala

no

viqilância

do
órqão

sanitária,

podando d:i.farir somente em caractaristicas relativas
ao tamanho e
ambalaq~.

devendo

forma do produto,
rotulaq~,

prazo

excipientas

da ·validade,
a

vei.cul.os,

sempre ser identificado por nome comercial

ou marca;

XXI

-

Medicamento

Genérico

medicamento

similar a um produto da referência ou inovador,
se pretenda ser com este intercambiável,

que

qaralmenta

produzi.do após a axpi.ração ou renúnci.a da proteção
patantária ou de outros

direitos

comprovada a sua eficácia,

de exclusividade,

saqurança e qualidade,

a

dasiqnado pala CCB ou, na sua ausência, pala OCI;
XXII - Medicamento da Referência - produto
inovador

raqistrado

no

órqão

federal

responsável

pala viqilância sanitária e comercializado no Pais,
cuja

eficácia,

comprovadas

saqurança

cientificamente

e

qualidade

junto

ao

órqão

foram
federal

competente, por ocasião do raqistro:
XXIII

Produto

Intercambiável

equivalente

medicamento

da

assanci.a~enta,

os

Farmacâuti.co

terapêutico

comprovados,

raferênc.ia,

mesmos

efei.tos

um

de

eficácia

e

saqurança;
Bioequivalência

XXIV
~onstração

produtos

de

equi.valéncia

apresentados

sob

consiste

farmacêutica
a

mesma

na

entre
forma
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idêntica

composição

qualitativa e quantitativa da principio(s)
a

que

ativo(s),

tenham comparável biodisponibilidade,

quando

estudados sob um mesmo desenho axpar1mantal;
Biodisponibi.li.dada

XXV

i.ndica

a

velocidacie a a extensão de absorção de um principio
ativo em uma forma cia dosagem, a partir da sua curva
concentração/tempo

na

circulação

sistêmi.ca

ou

sua

excreção na urina . .,

Art.

2° O órgão federal responsável pala vigilância

sanitária requlamantará, em atá noventa dias:
os

l:

critérios a

condições para o

registro a

o

controla c1a qualiciade cios maciicamantos genéricos:
os

l:l:

critérios

para

as

provas

de

biodisponibiliciada de produtos farmacêuticos em geral;
l:l:l:

os critérios para a

-

terapêutica,

-diante

medicamentos

genéricos,

as

aferição da equivalência

provas
para

de

bioaqu:i.valência

caracterização

a

de
sua

intercambialidade;

rv genéricos
privados,

os critérios para a dispensação da medicamentos

nos

serviços

respeitada

farmacêuticos
a

decisão

governamentais
expressa

de

a
não

.intercambial.iciade cio profissional prescritor.
Art. 3° O art. 57 da Lei n° 6.360, da 23 da setembro
de

1976,

passa

a

vigorar

com

o

acrásc1mo

do

sequinta

parágrafo ún1co:

"Art. 57.
Parágrafo

único.

Os

medicamentos

que

ostentam nome comercial ou marca ostentarão também,

.

I
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obrigatoriamente
leqivel,

com

mesmo

destaque

a

da

forma

nas peças referidas no caput desta artiqo,

embalaqans

nas

o

73

Denominação

materiais

a

Comum Brasileira

na

J:ntarnacional

Comum

Denominação

ou,

promocionais,

-

sua

a

falta,
letras

a
a

caracteres cujo tamanho não sará inferior a um maio
do tamanho das letras a caracteres do nome comercial
ou marca."

Art.

4° As aquisições da medicamentos,

sob qualquer

modalidade da compra, a as prescrições médicas e odontológicas
da medicamentos, no âmbito do Sist-. Único da Saúda, adotarão

obrigatoriamente

a

Denominação

Comum

Brasileira

ou,

na

sua

falta, a Denominação Comum Internacional.
l

§

0

órqão

O

sanitária adi tará,
registrados

responsável

periodicamente,
Pais,

no

federal
da

a

acordo

pala

vigilância

ralação da medicamentos
COm

classificação

a

farmacológica da Ralação Nacional da Medicamentos Essenciais -

REHAME viqanta a sequndo a Denominação Comum Brasileira ou, na
sua falta,

a Denominação Comum Internacional,

saquindo-se os

nomes comerciais a as correspondentes empresas fabricantes.
§

2° Nas aquisições da medicamentos a que se rafara

o caput desta artigo,

o medicamento qenér.ico,

quando houver,

terá prefaréncia sobra os demais em condições da iqualdada da
preço.
da

· ' -s

3° Nos aditais, propostas licitatórias a contratos

aquisição

exigidas,

no

da

que

medicamentos,
couber

as

no

âmbito

do

especificações

SUS,
técnicas

serão
dos

produtos, os respectivos métodos da controla de qualidade a a
sistemática de
§

4°

certific~~~o

A

an1..>.ega

da conformidade.

dos

medicamentos

adquiridos

acompanhada dos respectivos laudos de qualidade.

sará
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promover

5° Fica o Poder Executivo

meci:i.das

:f~r.:i.caQão,

raq~

o

ci:i.spansaQão da
com vistas a

espaciais

aa~ular

Paráqra:fo
macan.:i.amcs

que

Fadara~

com

ra~acionadas

aconôm:i.co-:fisca~,

~c. . .ntos
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a

autorizado a

o

raqistro,

ci:i.str:i.huiQão

a

a
a

qanáricos, da que trata esta Lei,

sua adoQào a uso no Pais.

único.

asseguram

O

Ministério

ampla

da

Saúcia

comun:i.caQão,

promoverá

:i.n:form&Qão

a

aciucaQão sobra os maci:i.c. . .ntos qanáricos.
Art. 6° O Ministério cia Saúda promoverá proqramaa ci•
apoio

ao

desanvolv~nto

Paráqrafo

único.

instituições

coopara9ão
ra~acionacias

técnico-cientifico
Para

tanto,

nacionais

será

•

ap~icado

à

buscada

a

internacionais

com a aferição da qual:i.ciacie cie maci:i.camantos.

Art. 7° Os laboratórios que produzam a comercializam
maciicamantos com ou sem marca ou nome comercial terão o prazo
cia

sais mesas para as alterações e adaptações necessárias ao

cumprimento do que dispõe esta Lei.
Art.

8°

Esta

Lei

entra

-

viqor

na

data

de

sua

publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL No 2.022-F, DE 1991
Dispõe sobre a proibição do uso de marca comercial ou de fantasia nos produtos
farmacêuticos
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 10 Os Produtos farmacfut1cos para consumo huMano comer-

clallzadas na país deveria ser ldentlrlcadas

pelo nome

gen~rlco.

§ 10 Para

~•t~

S 28 Na

~nt~nda-s~

fim

çlo cientifica abreviada

lnf~rlor

15
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e no•es correspondentes

qen~rlco

como a denomina

baseada no inqredtente atlvo utilizado.
do produto poderá

~•balag~m·

ao dado ao nome

nome

acompanhar com destaque

o nome do laboratório

g~n~rlco

fabrlca~te

a marcas cô•erciais ou de fantasia perten -

centes ao produto.

Art. 21 Aa lnatltulçDaa
utlllaarlo

,.clual~a•anta

o

públlcaa ou Slataaa Ontco da
noaa ganlrlco ••

t~daa

auaa

Saú~a

atlvldadas

•• 11111tlncla faraactJttca.
Art. ,. l1ta lal 1arl ragulaaantada pelo Mlnl1tlrlo da
no praao ••

tO(no~anta)

Saúda

dlaa.

Art. •• lltl lal antro oa

vlg~r

na dato de aua publlcaçlo ..

Art. 51 ~avoo•-·•• •• dlaposi;Das •• contrlrlo.
JUST lF lCAÇJo

E• todo o aundo, doa lloltol bllhDea de nabltantaa, pelo

·~

no1 ua terço aatlo privados da acaa1o regular aoa aadlcaaantoa •• •
aanclala.
O Braall nlo foge • alta regra, calcul•·•• qua cerca da 50
allhDaa da braallalroa aatlo·•arglnallzadoa no conauao da

·~

dlcaaantoa.
Malta ••eludo ta• papal. datar•l.nanta o babo podar· -.qui a!
tlvo daata populaçlo 1 Qaata forae oa aacanlaaoa Qua pudeaaaa
ba~ataar 01 cu•tol,dlltal produto• tia valor fundaaantal
paPa. • alavaçlo da Qualldade

da vida.

A Organlaaçlo Mundlal da Saúde recoaenda o ••Prego do no••
ganlrlco para cada aedlcaaento, Isto 4, a denoalnaçlo clantl·
fica abreviada balaada no Ingrediente atlvo utilizado: Os
dlcaaentos ganlrlcoa poda• aar adQuiridos o u• preço
aall bllxo. Por outro lado, u•• aó denoalnaçlo vinculada

•!

aulto
ao

Jngradlwnta atlvo I racJJaente reconheclvel e auaenta • ••ou-
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r•nçe n• preacrlçlo, na

dlapenae~lo
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e ne ed•lnlatrevlo de

•1

1Un•entoa.
Moa EUA, co• 1 ut111aaclo do no•• o•nlrlco te• •• ver1F1c!
do 11t1 fito

de

~•retea•ento

do cuato doa •edlca•entoa.

01

••dlCI•entOI CD• no•e gen.r!CO te• evlnÇidO nu•e perclll Clde
v•a ••lor do aercado chegando J' • JOS do aetor. Eatl••-•• ••
lflf u•e econo•l• de 2)6 •llh&ea oe d6leres pare os consu•ld!
rea eaerlcenoa.
Outros pdan co•o lndonlde • r Ulplnu. t•• ·acsouoo leOl!
le;to r1ooro•• ne ldoçlo do no•• o•n•rlco.
O pedrlo de coapetlçlo no ••rcedo de produtos fer••ctutlcos
dleende enor••• earorcos pro•oclonela

~·•••doa

ne rtxeclo

de

••rcea de fantesle per• dlferanclaçlo dos produtos.
A pro•oclo destes ••rces de rentesle conso•e• e• •ldla de
20 • ,,. dll vendes brutas 011 ••tores co•ponhJes '••••etutJc••·
Eate pro•oçlo custos• vlse ••nter cetlve • clientela de
cl•ntes, •fdlcos, fer•ectutlcos etc.
VeJ••os ••t• tabele co• • co•Dençlo de preço:
MAli CA COIIEIICJAL

No•e Genfrlco

Preco no v• relo.
Genhtco
Ounoe• Merca

(•11>

A•o•ll
Atlvan
Oanocet-M 100
§!UentU

ns aoo
Jnderel
Kefl••
Lu h

Motrln
Tlfllnol no.J
Vellu•

••odllna
1oruee••
P1'Dpoa11eno
ecete•lnoren
fenltolna
erltro•lclne ES
eroeenolol MCL
Clfe1edne
furose•lde

.no

!Sl

21.46

(S)

15.29

1

,~,,

17.,

100

28.01

17.19

100
100

7,.,
17.00

5. 79
U.97

•o

19.56
77.)1

"o

250
lO

10."
18.2'

...,

10.U
5.19

l~uerofeno

600

ecete•lnoren
codelne
csluee••

)00
)0

16.19

'·"
'·"

5

27.47

a.u

.

11!
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A s!•ples exlstlncJ• do concorref"'te geniah.:o n;o

~aaautc

co•petlçlo por preço, pois os consuMidores, ou seja, os
tes e •fdlcos,· nlo

escolhe~

os •edJce•entos Que

a

pacie~

conso~eM.

Os

•ldleos nlo se rl••• nas preços, lneluslve porque nlo se tf•
noticia di propeganda diriQid~ ~ classe miOica Que MencJone
pzeço dcs remédios.
c~nta

di

'ar~•cJa.

çlo por u•

dos

~reduto

~a

~edida

~m

~erlo

eles a Plgar

1

-·

Aos rarmacfuticos nlo Interessa a substitui
de

~enor

"u~a porce~tage~·do

custo,

Ji

.

Que seus lucres slo bas•!

valor de venda.

So,la dos Sesslles,f'},.rl~"tfl!f

DEPUTADO

que nlo

o

de l99l

EOUAAD~~

LEGISLAÇAO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI N. 6.360 -

C·E

~-3

DE SETE:'\IBRO DE 1971)

Dispõe sobl'e a vt~IAncia sanitj,ria ;J.. que ficam sujeitos (IS 1\\('ciil.·am~nto"'.
as drogas, os insn1nos fann:.~cl•uticos e l'orrcl:~.tos. co.snu'lit:o.o.;, :-.:tnl':antc... e
outros produtos. e dá outras 11ro'"idCnci:1s

Art. 3" Para os eleitos desta Lei. :.a\ê-m das detini~ões estabelecidas :1os ind·
sos I, II, III, IV, V e Vll do artigo ·F da Lei n. 5.991. de 17 de dezembro de 1973,
são adotadas as seguintes:
I - Produtos Dletétlc.os: produtos tecnicamente elaborados para atender âs
necessidades dietéticas de pessoas em condições 1isiológicas especiais:

JI - Nutrimentos: substâncias constituintes dos alimentos de valor :-:utricio·
nal, incluindo proteinas, gordur::ts, hidratos de carbono, agua, dementas mmera1s
e vitaminas;
III - Produtos de lli.,ciene: produtos para uso externo. antissêpt1cos ou não,
destinados ao asseio ou à desinfecção corporal. compreendendo os sabonetes,
xampus, dentifrícios, enxaguatórios bucais, antiperspirantes. desodorantes. prodU·
tos para barbear e após o barbear, estiptic?s e outros:
IV ~erfume.oo;;: produtos de composição aromática. obtida ã base de substâncias naturais ou smtéticas, que, C>m concentrações e veiculas apropnados. tenham
como principal !inalidade a odorização de pessoas ou ambientes. Jncluidos os e:<·
tratos, as águas perfumadas. os perfumes cremosos, preparados para banho e os
odorizantes de ambientes, apresentados cm torma liquida, geleilicada, ,,astosa ou
sóHda:
V - Cosrn(~tkos: produtos para uso externo. destinados .J. pro!•~•;o~o ,,u ·•·J cmbe·
lezamento das diferentes partes d0 corpo, ta1s como pós f::lclaJS. t~lcos, c:-cmes de

beleza. creme para as mãos e Similares. máscaras faciaJs. loções i:e hc1cza. solu·
ções leitosas, cremosas e adstringentes. loções para as mão!:, bases rJc :-:-la.quilagE:m e óleos cosmcucos. ruges. hlushes:.-, batons. lãpis labia1s. r.·:-ep.:~rados o.nti-so·
la rêS. bronzeadores c simulatónos. rime1s. sombras. dc!ineadorcs. ! mtur.:::.s c:::Lplla·
rEs, <:~.gentes clareadorcs de cabelos. preparados para onduiar c para 3lisar cabelos.
tixadores de cabelos. l;:~qu(>s. brilhantmas e Similares, loções capi!.Jrcs. dcn1latónos
e ~püa.tónos, preparados para unhn.s c outros:
·
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VI - COrantes: substãncias adicionais aos medicamentos. produtos Cietéticos,
coSméticos. perfumes, produtos de higiene e similares, sancantcs duml5sannã.rios e
similares. com o efeito de lhes con!ertr cor e. em detcrmmados npos de cosméti·
cos, trans!eri-la para a superficic cutã.nea c anexos da pele:
VII - Saneantes Domlssa.nit.:irios: substâncias ou preparações dcstmadas ã
hlgienizaçâo, desin!ecção ou desinfestação domiciliar. em ambientes cole:lvos e/ou
públicos. em lugares de uso comum e no tratamento da àgua compreendendo:
al

em

inset.lcida..ot- destinados no combate, à prevenção e ao controle dos msetos

habita~ões,

recintos c lugares de uso pUblico e suas C'ercam::J.s:

bl raticidas - destinados ao combate a ratos, camundongos c outros roedo·
res, em domlcllios, embarcações, a·ecmtos e lugares de uso público. contendo subsràncaas atavas, isoladas ou em assocaação, que não ofereçam risco 3 vida ou à saú·
de do homem e dos animais \J.teis de sangue quente, quando aplicados cm cantor·
midade com as recomendações contidas em sua apresentaçUo:
c) deslntetantes - destinados a destruir. indiscnminada ou sc-lctJvamente.
microrganismos, quando apJicados cm objetos inammados ou ambientes;
d) detercentes- destinados a dissolver gorduras e à higJCnc de rcc1pientes e
vasilhas, e a aplicações de uso doméstico.
VIII- Rótulo: identificação impressa ou litogra(ada. bem como ns dizeres pintados ou gravados a logo, pressão ou decalco, aplicados diretamente ::;obre redpientes, vasilhames. invólucros, envoltórios. cartuchos ou qualquer outro protetor
de embalagem;
IX - Embalagem: invólucro. recipiente ou qualquer (arma de acondiciona·
menta, removivel ou não, destinada a · Jbrir, · mpacotar, envas~r. proteger ou
manter, especificamente ou não. os produtos de que trata esta Lea:
X - Registro: inscrição, em livro próprio após o despacho concessivo do dirigente do órgão do Minist~rio da Saúde. sob nUmero de ordem. d':s ~rod~tos. de que
trata esta Lei, com a indicação do nome, fabricante, da proccàcncaa, (mahdade e
dos outros elementos que os caracterizem;
Xl - Fabricaçü.o: todas as operações que se fazem necessánas para a obtenção dos produtos abrangidos por esta Lei;
XII - Mat.érlas.Prlmas: substâncias ativas ou inalivas que se empreg2'.m na
(abricaçào de medicamentos e de outros produtos abrangidos por esta Lei. tanto
as que permanecem inalteradas quanto as passiveis de sofrer modi!icaçOes;
XIII - Lote ou Partld:~o: quantidade de um medicamento ou produto abrangido
por esta Lei, que se prodtlz em um ciclo de labricação, e cuja caracteristica essen·
cial é a homogeneidade;
XIV - Número do Lote: designação impressa na etiqueta de um medicamento
e de produtos abrangidos por esta Lei que permita identificar o lote ou a partida
a que pertençam e, em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de
fabricação e mspeção praticadas durante a produção;
XV- Controle de Qu:~olidade: conjunto de medidas destinadas a garantir, a qual·
quer momento, a produção de lotes de medicamentos e dema1s produtos abrangidos
por esta Lei, que satisfaçam ãs normas de atividade. pureza. eflcã.cJa e mocuidade;
X"VI - Produto Semi-Eiaborado: toda a substância ou mistura de substãncias
ainda sob o processo de (abricação:
xvn - Pureza: gr,,,. Pm que uma droga determin;,rla contém uutros materiais estranhos.
·
••••••••••••••••••••oooooooooooooooooooooo•oooooooooooooooo••••••oooooooooooooooooooooooooooooooooonoooooooooooooooooooooooooo•••••oooo

Art. 57. O Poder ExecutJVO disporá, em regulamento, sobre a rotulagem, as
bulas, os Impressos, as etiquetas e os prospectos re!erentes aos produtos de que trala""l"Sta Lei.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••

(A Comissllo de Assuntos Sociais.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 54, DE 1998
(tte 4.71111198, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
AHera dispos~ivos da Lei n• 9.620, de
2 de abril de 1998, que cria carreiras no Amb~o do Poder Executivo Federal, cria as gratificações de desempenho e eficiência GDE e de desemnpenho de atividade de delese agropecuária - GOA e dá outras provi-

dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os arts. 1°, 11, 12, 13 e 18 da Lei n1
9.620, de 2 de abril de 1998, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1°

................................................

III - Fiscal de Defesa Agropecuária,
composta de cargos de igual denominação
no quadro geral de pessoal do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, com
atribuições voltadas para as atividades de
inspeção, fiscalização. certificação e controle de produtos, insumos materiais de
multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.'
"Art. 11. A Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização- GDAF.
institulda pelo art. 1" da Lei n• 9.641, de 25
de maio de 1998, será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso III
do art. 11 desta Lei, quando em exercício de
atiVidade inerentes às atribuições da respectiva carreira no Ministério da Agricultura e do
Abastecimento. •
"Art. 12. A GDE e a GDAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
"Art. 13. A GDE e a GDAF serão calculadas com base em setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos lixados para
avaliação de desempenho no primeiro período de avaliação após a nomeação.
•Art. 18. Até que sejam definidos os
critérios de desempenho institucional de que
trata o art. 14, a GDE e a GDAF serão calculadas utUizando-se apenas critérios de
avaliação de desempenho inidvidual e consi-

derando-se o limite de dois mil, duzentos e
trinta e oito pontos."'
Art. 2• A Lei n• 9.620. de 2 de abril de 1998.
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
'Art. 19A. Serão transfonnados em
cargos de Fiscal de Defesa Agropecuária,
observadas as condições dispostaS no § 1"
deste artigo, os atuais cargos efetivos do
quadro pennanente do Ministério da AgricuHura e do Abastecimento a seguir relacionados:
I - Fannacêutico. código NS-908;
11 - Zootecnista. código NS-911;
III- Químico. código NS-921;
IV - Engenheiro Agrônomo. código
NS-912.
§ 1° Serão enquadrados na carreira os
aluais ocupantes dos cargos relacionados
neste artigo que estejam no efetivo exercício
das atividades de defesa agropecuária e recebam a GDAF na data de publicação desta Lei, desde que sua investitura haja observado as pertinentes nonnas constitucionais e ordinárias anteriores e a 5 de outubro de 1988, e. se posterior a esta data.
tenha decorrido de aprovação em concurso público.
§ 2° Os servidores referidos neste artigo serão enquadrados em cargos do Fiscal
de Defesa agropecuária na mesma classe
padrão em que se encontrem posicionamentos na data da publicação desta Lei."
Art. 3° Ficam vedadas as redistribuições dos
cargos de que trata esta Lei para o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
Art. 4v Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N°1.205,
DE 5 DE OUTUBRO DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da AgricuHura e do Abastecimento e da Senhora Ministra de Estado da Administração Federal e Refonna do Estado, Interina, o
texto do projeto de lei que •Altera dispositivos da Lei
n• 9.620, de 2 de abril de 1998. e dá outras providências'.
Brasília. 5 de outubro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL
NA 56 MAREIMAA, DE 12 DE AGOSTO DE
1998, DO SENHOR MINSTRO DE ESTADO
DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
E DA SENHORA MINISTRA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO E REFORMA DO ESTADOINTERINA
Ex=elantlssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelêncua o anexo projeto de Lei modificando a
Lei n• 9.620, de 2 de abril de 1998, que cria a carreira de FJSCal de Defesa Agropecuária e dá outras
providências.
2) A Const~uição Federal de 1988 atribuiu, em
seu capitulo sobra a Organização do Estado, art. 23,
competência à União para fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar,
competência esta destinada, na estrutura organizacional do Poder Executivo, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
3) Assim, atividades de defesa sanitária animal
e vegetal, a fiscalização dos insumos utilizados nas
atividadas agropecuárias, a fiscalização da prestaçil.o de serviços no setor e a classificação e inspeçil.o dos produtos e derivados animais e vegetais
sil.o exercidas atualmente por Engenheiros Agrônomos, Fannacltuticos, Químicos e Zootecnistas, os
quais realizam ainda vasto trabalho de conscientizaçil.o visando salvaguardar as condições de consumo
e consequentemente a saúde das populações urbanas e rurais do Pais.
4) Tais atividades revestem-se, ademais, de
grande importéncia económica, visto que as exportações de produtos agropecuários para a maioria dos
grandes mercados consumidonss mundiais estão
condicionadas à prévia inspeção e aprovação em
exames que exigem a aderência estrita a rigorosos
padrões de qualidade, sendo a colocação de produtos nacionais no Exterior um importante objetivo em
contexto em que a preservação de um razoável fluxo
de divisas para o Pais é condição imprescindível para
a manutençilo da estabilidade macroeconõmica.
5) Impunha-se, pois, a adoção de medidas que
facil~m a consecução destes objetivos promovendo condições favoráveis a uma execução mais
eficaz das referidas atividades. Neste sentido, providenciou-se a criação da carreira de Fiscal de Defesa
Agropecuária, pela Lei n• 9.620, de 2 de abril e
1998, com atribuições voltadas para as atlvidades
de lnspeção, fiscalização, certificação e controle de
produtos, lnsumos, materiais de muttlpllcação, meios
IACnológicos e processos produtivos na área de de-
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lesa agropecuária, Os cargos efetivos desta carreira,
entretanto, ainda não loram providos e permanecem
vagos.
6) Visando dar maior racionalidade ao uso dos
recursos humanos disponiveis para a fiscalização de
defesa agropecuária, respeitadas, é claro, as especificidades Inerentes à fonnação de cada profissional,
a atual prop<:.~ 'a promove a transformação dos cargos de Engenheiro Agrônomo, Fannacêutico, Químico e Zc>otecnista, e transposição de seus ocupantes,
caso estejam de fato exercendo as atividades de fiscalização do Ministério da Agricultura e Abastecimento, para os cargos da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária. Esta proposta atende ao objetivo
perseguido pela atual administração de simplificar a
estrutura de cargos e cometer atribuições mais amplas aos servidores federais, de fonna a otimízar a
gestão dos recursos humanos no governo federal.
7) Além disso, foi preservada a mesma distribuição de classes e padrões e estrutura remuneratória relativas aos aluais cargos de Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Químico e Zootecnista para
efeito de transposição para a carreira criada, o que
assegura que a medida proposta não Importará em
aumento de despesa.
8) Estas, Senhor Presidente, são as razões
que justificam o Projeto de Lei que ora submetemos
à elevada apreciação de Vossa Excelência.
Respe~osamente, Fn1nclsco Turra, Ministro
de Estado da Agricultura e do Abeste.:lmento Cl6udle Marie Costln, Ministra de Estado ·,. Administração Federal e Refonna do Estado- lm,, ,a.

PROJETO OE LEI ORIGINAL NO 4.769, DE 1988
Altere dispositivos da Lei n" 9.620,
de 2 de abril de 1988, • dé outnla provicléncles.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os arts. t•, 11, 12, 13, e 18 da Lei n•
9.620, de 2 de abril de 1998, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1°

.............................................. .

III - Fiscal de Defesa Agropecuária,
composta de cargos de igual denominação
no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições validas para as atlvldades de lnspeção,
fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação,
meios tecnológicos e processos prtlutivos na
área de defesa agropecuária. • (NR)

...
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•Art. 11. A Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização- GDAF,
instituída pelo art. 1° da Lei n• 9.641, de 25
de maio de 1998, será concedida aos ocupantes dos cargos de que trata o inciso III
do art. 1° deste Lei, quando em exercício de
atividadas inerentes às atribuições das respectiva camsira no Ministério da Agricultura
e do Abastecimento.' (NR)
'Art. 12. A GDE e a GDAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fato-

res:
......................................................"(NR)
'Art. 13. A GDE e a GDAF serão calculadas com base em setenta e cinco por cento do limije máximo de pontos fixados para a
avaliação de desempenho no primeiro periíodo de avalaição após a nomeação.
......................................................")NR)
•Art. 18. Até que sejam definidos os
critérios de desempenho institucional de que
trata o art. 14, a GDE e a GDAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de
avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de dois mil, duzentos e
trinta e oito pontos.' (NR)
Art. 2" A Lei n• 9.620, de 1998, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
'Art. 19-A. Serão tranformados em cargos de Fiscal de Defesa Agropecuária, observadas as condições dispostas no § 1°
deste artigo, os aluais cargos efetiVOs do
quadro permanente do Ministério da Agricuttura e do Abastecimento a seguir relacionados:
I - Farmacêutico, código NS-908;
11 - Zootecnista, código NS-911 ;
III -Qui mico, código NS-921;
IV - Engenheiro Agrónomo, código
NS-912.
§ 1° Serão enquadrados na carreira
aos aluais ocupantes dos cargos relacionados neste artigo que estejam no efetivo
exercício das atividades de defesa agropecuária e recebam a GDAF na data de publicação dela Lei, desde que sua investidura
haja observado as pertinentes nonnas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988 e, se posterior a esta data, tenha decorrido de aprovação em concurso
públicO.
§ 2• Os servidores referidos neste artigo serão enquadrados em cargos de Fiscal
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de Defesa Agropecuária na mesma classe e
padrão em que se encontrem poaionados na
data da publicação desta lei.
Art. 3° Ficam vedadas as redistribuições dos
cargos de que trata esta lei para o Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Art.4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação."
Brasllia,

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.620, DE 2 DE ABRIL DE 1998
Cria carreiras no imbho do Poder
Executivo Federal, cria aa GratHicaçõea
de Desempenho e Eflcllncia - GDE e de
Desempenho de Atlvldade de Defesa
Agropecuárla - GOA e d6 outraa providências •
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam criadas as seguintes carreiras de
nível superior do Poder Executivo Federal e os seus
respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de
quinhentos cargos de igual denominação, lotados no
quadro geral de pessoal do lnstijuto Nacional do Seguro Social, com atribuições vaRadas para as atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização e auditoria das atividades de perícia médica;
11 - Analista de Comércio Exterior, composta
de duzetos e oijenta cargos de igual denominação,
com lotação a ser definida em ato do Presidente da
República e com atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, relativas à formulação, implementação, controle e avaliação de politicas de comércio exterior;
III - Fiscal de Defesa Agropecuária, composta
de duzentos e cinqüenta cargos de igual denominação, no quadro geral de pessoal do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as atividades de inspeção, fiscalização,
certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.
Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Defesa Agropecuária GOA, que será concedida aos ocupantes dos cargos
de que trata o inciso III do art. 1 desta Lei, quando
em exercício de atividades 1nerentes às atribuições
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da respectiva caneira no Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Art. 12 GDE e GOA serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
I - número de pontos resultantes da avaliação
de desempenho;
11 - valor do maior vencimento da Tabela de
Vencimento dos servidores públicos civis da União.
estabelecida no Anexo 11 da Lei n• 8.460, de 1992. e
alterações posteriores;
III percentuais especrticos por caneira.
§ 1° O resultado da avaliação de desempenho
poderá atingir no máximo dois mil, duzentos e trinta
e oito pontos por servidor, divididos em duas parcelas de um mil, cento e dezanove pontos, uma referente ao desempenho institucional do órgão ou entidade respectivos referidos no art. 1.
§ 2" O percentual para as carreiras de que tratam os incisos I e 11 do art. 1• é de zero virgula um
mil oitocentos e vinte por cento.
§ 3" O percentual para a carreira de que trata o
inciso III do art. 1° é de zero virgula quinze mil seiscentos e cinqüenta e quatro por cento.
Ar!. 13 A GDE e GOA serão calculadas com
base em setenta e cinco por cento do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho
no primeiro período de avaliação após a nomeação.
Parágrafo único. O primeiro período da avaliação de que trata o caput não podará ser interior a
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Ministério da Agricultura e do Abastecimento. em
exercício das atividades de fiscalização e. controle
de produtos de origem animal ou vegetal.
Parágrafo único. A GDAF será concedida aos
servidoras com carga horária da quarenta horas semanais.
Ar!. 2• É instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo- GDACTA
devida aos ocupantes dos cargos efetivos de níveis
superior e intermediário do Grupo-Defesa Aérea e
Controle da Tráfego Aéreo- CTA.
Parágrafo único A GDACTA será concedida
aos servidores com carga horária de quarenta horas
semanais.

(A Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
MI 97, DE 1998
(N• 564J97, na Clmara dos Deputadoa)
Aprova o ato que renova e perrnls·
são outorgada à Rádio e Televisão Parai·
bana Ltda. para explorar serviço de radtodHusão sonora em freqiiincla modulada
na cidade de Joio Pessoa, Estado da Paralba.

Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de
desempenho institucional de que trata o art. 14, a
GDE e a GOA serão calculadas utilizando-se apenas
critérios da avaliação de desempenho individual e
considerando-se o limite de dois mil, duzentos a trinta e oito pontos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 70. de 22 de junho de 1992, que renova
por dez anos. a partir de 3 de dezembro de 1989, a
permissão outorgada à Rádio e Televisão Paraibana
Lida. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodHusão sonora em freqüência modulada na cidade de João Pessoa, Estado da Paralba.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

LEI N° 9.641, DE 25 DE MAIO DE 1998

MENSAGEM N• 333, DE 1992

seis~.

Cria a gratHicação de desempenho
de atlvidade de flacatização - GDAF, a
gratificação de desempenho de atlvidade
de proteção ao võo-GDACTA, e dá outras
provldinclas.
O Presidenta da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° É instituída a Gratijicação da Desempenho da Atividade de Fiscalização - GDAF devida
aos ocupantes dos cargos efetivos de Engenheiro
Agrônomo, Zootecnista, Químico e Farmacêutico do

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o§ 1• do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição da Motivos do Senhor Ministro
de Estado dos Transportes e das Comunicações, o
ato constante da Portaria n• 70, de 22 de junho de
1992, que renova a permissão da Rádio a Televisão
Paraibana Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.
Brasília, 23 de julho da 1992. - Itamar Franco.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 30/92-SNC DE 22
DE JUNHO DE 1992, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
Elccelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa Portaria n• 70, de 22 de junho de
1992, pela qual renovei a permissão da Rádio e TeIIIYisio Paraibana Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram sobre n pedido, considerando-o devidamente instruído. o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
223 de Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa Excelência de encaminhar a anexo portaria,
acompanhada do processo administrativo que lhe
deu origem.
Respeitosamente, - Afonso Alves de Carmargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações,
PORTARIA N° 70, DE 22 DE JUNHO DE 1992
O Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações, no uso de suas atribuições e de
acordo com o disposto no art. 6°, inciso 11, alinea d,
da Lei n• 8.422, de 13 de maio de 1992. e tendo em
vista o que consta do Processo n• 29103.000433188.

resolve:
I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez)
anos, a partir de 3 de dezembro de 1989, a permissão outorgada à Rádio e Televisão Paraibana
Lida., pela Portaria n• 883, de 26 de novembro de
1979, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
11 - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomumcações. leis subsequentes
e seus regulamentos.
III - Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional I, nos termos do § 3° do art. 223 da Constrtuição.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. - Alfonso Alves de Camargo Neno.
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MINISTERIO DA INFRA-ESTRUTURA
PARECER CONJURIRR-JPA
COT/DNPVIMINFRA Nº 13190
Referência: Proc. 29103.000433188
Origem: RR.JPA/Coon:lenação de OutorgasJDNPV
Asr:unto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora e freqüência modulada, cujo
prazo teve seu termo final e 3-12-89. Pedido apresenta tempestivamente. Dentro das normas a situação técnica e a vida soc1etária da entidade.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido e conseqUentemente expedição da portaria renovando o
prazo da permissão.
A Rádio e Televisão Paraibana Lida., permissionária do serviço de radiodifusão sonora e freqüãncia modulada (FM) na cidade de João Pessoa.
Capital do Estado da Paraiba, requer, nos presentes
autos, a renovação do prazo de vigência de sua con·
cessão, cujo término final se deu em 3-12-89.
I - Histórico
1) A Portaria n• 8B3, de 26-11-79, publicada no
Diário Oficial da União, do d1a 3-12-79, autorizou a
Rádio e Televisão Paraibana Lida., a explorar, por
1O (dez) anos, o serviço de radiodifusão sonora e
freqüência modulada (FM), na cidade de João Pessoa, Caprtal do Estado da Paraíba.
2) A outorga sob reierência começou a vigorar
e 3 de setembro de 1979, data da publicação da
Portaria de permissão no Diário Oficial da União.
11 - Do Mérito
3) O artigo 33, § 3° do Código Brasileiro de Tetecomunicações- CBT. inst1tuido pela Lei n• 4.117,
de 27-8-62, estabelece prazo de 10 (dez) anos para
execução do serviço de radiodifusão sonora no caso
sob análise, freqüência modulada, que poderá ser
renovado por período iguais e sucessivos.
4) Ademais, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963. sobre o assento assevera.
em seu artigo 27, verbis:
"Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
tquinze) anos para o de televisão".
5) As entidades aue desatarem a renovação do
;:razo de sua outorga. oeveraõ se submeter à vontade de anigo 4° da Lei 5.785, de 23-6-72 que determina á. interessada dirigir requerimento ao órgão autor-
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gante, no perfodo compreendido entre o 6" (sexto) e 3°
(tarceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
6) O parzo da vigência desta pennissão teve o
seu termo final no dia 3-12-89, tendo tido o processo
sua trsmltaçlo legal percorrido tempestivamente (fi.
33 até 35) as vias legais, retomando a esta Regionla
em lunçlo da recente reforma administrativa.
7) oomo se depreende da Portaria 883, de 2611-79, a outorga começou a vigorar em 3-12-79,
data da publicação da supradita Portaria no Dllllirlo
da UnlAo.
8) A allidad& requereu a renovação o prazo de vigência de -permissão em ~ (ft. 1), portanto,
dentro do prazo de lei e o pedido foi protocolizado nesta
Repreaantação Regional no dia 17 de junho de 1988.
9) A requerente tem seus quadros diretivo e
socielário epn:Midos pela Portaria n"266, de 17-11-87,
publicada no Dllllirlo Olk:lal da União do dia 19-11-87,
com a seguinte composição:

onc••

VolorCrS

FIW1Cioco- Piros de a..

01

1.580,00

"'

02

3.240,00

Froncioco A I - PRo do C..
tro

01
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St*§"'!!.M:uaAwdaCMro

01

50,00

5

5.1100,00

I I

.llEERTO FR:5 tE

FrMCisco Albem Pires da

coooo

-

FRII H
OISIRJ

1O) Resaalte-se que durante o perfodo passado de vigência de sua outorga, a entidade sofreu as
penas de advertência e multa constantes das lls. 37
conforme informação oriunda do Departamento Nacional de F18C8Iização das Comunicações.
11) Virifica-se ainda que as apenas foram cumpridas as multas recolhidas, consoante comprovante
de fls. 37 e 38.
12) Assawtra o Selor de Engenharia da Reprea.llaçio Regional, segundo lnlonnação rf' 24189 (fls.
32) que a
está operando regulannente, dentro
das caracl8rfsllcas técnicas que lhe follllll atribufdas.
13) Consultados os controle verificou-se que a
emissora está quite com o fundo de Fiscalização das
Telecomunicações- FISTEL.
14) O prazo de vigência da pennissão deverá
ser renovado a partir de 3 de dezembro de 1979,
data da publicação, no Dllllirlo Oficial da União, da
portaria de pennissão (11. 25).

emssora
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III - Concluaão
Diante do exposto e tendo em vista o contido
nos presentes autos, opinamos pelo deferimento do
pedido, suregindo o encaminhamento deste processo á Coordenação de Outorgas do Departamento
Nacional de Serviços Privados - DNPV, para submissão do assunto ao Senhor Diretor do Citado Departamento.
É o parecer, sob censura.
João Pessoa, 20 de setembro de 1990.
À consideração do Sr. Representante Regianal.
João Pessoa, 21 de setembro de 1990.- Ana
Lúcia Farlaa da Paiva, Chefe da Seção da Radiodifusão DRIDENTEUJPA
Encaminhar a Coordenação de outorga do
DNPV, para apreciação.
João Pessoa, 24-9-90. - Daocléclo Alvas
Costa, Diretor Regional Substituto em João Pessoa.

(A ConVssão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 98, DE 1998
(N" 565197, na Clmara dos Deputados)
Aprova o ato que ranova a concesaão deferida a Raglatro - Eml-as Raglonala da RadlodHuaão LTDA. para explorar serviço da radlodHuaão 110110ra em
onda média na cidade da Registro, Eatado de Sio Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n, de 19 de setembro de 1994, que renova
por dez anos, a partir da 29 de dezembro de 1988, a
concessão deferida a Registro - Emissoras Regionais de RadiodHusão Lida. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço da radiodHusão sonora em
onda média na cidade de Registro, Estado de São
Paulo.
Art. 2• Este Decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N• ns, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 19 de setembro de 1994, que
"Renova a concessão outorgada a Registro - Emissoras Regionais de Radiodijusão Lida, para explorar
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serviço de radiod~usão sonora em onda média. na
cidade de Registro, Estado de São Paulo".
BrasDia. 22 de setembro de 1994.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 99/MC, DE 6 DE SE·
TEMBRO DE 1994, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidenta da República,
Submeto à aptaCiação de Vossa Excelência, o
incluso Processo Administrativo n• 29100.002138/88, e
que a Registro Emissoras Regionais de Radiodifusão
Lida., concessionária do serviço de radiodifusão sonora e onda média, na cidade de Registro, Estado
de São Paulo, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais dez anos.
2) O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor, e a estação está fucionando dentro das caracteristicas técnicas a ela atribuídas por este Ministério.
a) Nos termos do § 32 do art. 22a da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional. a
quem deverá ser remetido o processo administratiVO
pertinente, que esta acompanha.
Respertosamente. - Djalma Bastos de Morais
- Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 1994.
Renova a concasaão outorgada !I
Registro - Emissoras Regionais de Radlodlfuaão Lida., para explorar serviço de
radlodltuaão sonora em onda média, na
cidade de Registro, Estado de São Paulo.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV. e 223
inciso I, do
da Constituição. e nos termos do art.
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo e
vista o que consta do Processo n' 29100.002138188.

e•.

DECRETA
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 3a.

§ a•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962. por
mais dez anos, a partir de 29 de dezembro de
1988. a concessão referida a Registro -Emissoras
Regionais de Radiodifusão Lida., cuja outorga foi
concedida pela Portaria n• 1350. de 21 de dezembro de 1978, passando à condição de concessionária em função de aumento de potência de
0,25kw para 1,0kw, para executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Reg1stro. Estado de São
Paulo.
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congreso Nacional, nos
termos do § a• do art. 22a da Constituição.
Art. a• Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 1994; 173° da lndependência e 106° da República.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
E DAS COMUNICAÇÕES
PARECER SEJURIDCOM/MTC/SP N•

/92

Referência: Processo n' 29100.0021a8188
Origem: DCOM/SP/Coordenaçãc Geral de Outorgas/DNPV
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: - Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 29-12-88.
- Pedido apresentado tempestivamente.
- Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluaão: Pelo defenmento.
Registro - Emissoras Regionais de Radiodifusão Lida., permissionária de serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias, na cidade de Registro.
Estado de São Paulo. requer renovação do prazo de
vigência de sua permissão, cujo termo final ocorreu
em 29-12-88.
I - Histórico
1) Mediante Porta na n' 01a50 de 21 de dezembro de 1978. foi outorgada permissão à Registro Emissoras Regionais de Radiodifusão Lida., para
explorar por 1O (dez) anos. o serviço de radiodifusão
sonora em onda médias. na cidade de Registro, Estado de São Paulo.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 29 de dezembro de 1978, data da publicação da
Portaria de Permissão no Diário Oficial da União.

11- Do MérHo
a) O Código Bras1leiro de Telecomunicações.
instituído. pela Lei n• 4.117. de 27 de agosto de
1962. estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o sei'Viço de televisão. que poderão ser renovados por períodos sucess1vos e 1guais (Art. 3a § a•).
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perfodos esaes mantidos pela aluai Constituição Federal (art 223 § 5").
4) Por sua vez. o Regulamento dos Serviços
de Radlodiluaio aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
Art. 27. "Os prazos de concessão e
permiaaio serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão.·
5) De acordo com o art. 4° da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovaçlo do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6" (sexto) e o 3" (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
6) O prazo de vigência desta permissão, teve
seu tenno final no dia 29-12-88, porquanto começou
a vigorar em 29-12-78, com a publicação do ato correspondente no Dlllirlo Oficial de 29-1 2-78 e o pedido ora em exame foi protocolizado nesta Divisão no
dia 27 de setembro de 1988, dentro, pois, do prazo
legal (fls. 1).
7) A requerente tem seus quadros, diretivo e
societério aprovados, respectivamente, pelas Portarias n"s 1.350 de 29-12-78 e 357 de 26-11-91, com a
seguinte composição:

----Cie--Cie-

Quadro Diretivo

JoMLulzSollo

car••
Sócio-Gerente

Sódo- Gerente

Quadro Societário

JoMWZSollo

JoM An$llo da Silva Júnior
Tollll

Colll•
1.193

11,93

1.193

11,93

24

0.24

2.410

2410

8) Cumpre ressaltar que, durante o período de
vigência de outorga, a entidade sofreu a seguinte
penalidade conforme se verifica na informação procedente do Departamento Nacional de Fiscalização
das Comunicações, à fls. 52 e 63.
A punição aplicada foi a seguinte:
Pena de multa no valor de CR$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos cruzeiros) com base no
art. 62 do Código Brasileiro de Telecomunicações,
com a redação dada pelo art. 3° do Decreto-Lei
n• 236187, por infração ao art 71 § 2" do D.L n• 236'67
e art 45 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu-
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são. conforme estabelecida na Portaria DG n• 3B8
de 3-2-62 (Processo n• 172.626181 ).
9) De acordo com a informação do mencionado
Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações, a multa foi recolhida confom1e informação
constante às fls. 53 (verso) do processo n" 172.626181
(cópia às fls. 65 e verso).
10) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracterfsticas técnicas que lhe
toram atribuídas, conforme mencionado pelo Setor
de Engenharia desta Divisão.
11) É regular a srtuação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de ffs. 65.
12) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovada a partir de
28-12-68, tendo em vista a data de publicação da
Portaria de Permissão no Dlllirto Oficial da União,
lembrando, ainda, de que a entidade, devido às alterações técnicas de operação de sua emissora, passou à condição de concessionária.

III - Concluaio
Diante do exposto, conctulmos pelo deferimento
do pedido de renovação de outorga da Registro - Emissoras Regionais de Redlodilusão Uda, razão pela qual
sugerimos a remessa dos autos à Coordenação Geral
da Outorgas para submissão do assunto eo Senhor Dirator do Departamento Nacional de Serviços Privados.
É o parecer, "sub-<:ensura•.
São Paulo, 11 de setembro de 1992. - Nllton
Aparecido Leal, Assistente Jurfdico.
1) De acordo
2) À consideração do Sr. Chefe da Divisão das
Comunicações/SP.
São Paulo, 12 de setembro de 1992. - Elpldlo
Carlos Glanlnl doa Santo•
1) de acordo.
2) Ao Sr. Coordenador da Coordenação Geral
de Outorgas para prosseguimento.

DCOMIMTCISP, 14 de setembro de 1992.
Joú Carlos Elmor
Redistribuam-se os presentes autos a Dr" Arislane, conforme determinação do Sr. Consu~or Jurídíco do Ministério das Comunicações, promovendo,
em consequência, a baixa da carga pertinente a esta
Coordenação Jurídica de Comunicações.
Brasllia, 3 de fevereiro de 1993. - Humbarto
Calao Habb4ima de Mala, Coordenador Jurídico de
Comunicações Substituto

(A Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 99, DE 1998
(NO 51111197, na Clmar11 doa Depullldoa)
Aprova o ato que renova a outorga
deferida à RadlodHuaio A M I - Ltda.
pen1 axplol"llr eervlço de 111dlodlfuaio ao,_. am onde m6clla na cidade de Sio
Fnmclaco de Aula, Eatlldo do Rio Gn~n
dedoSul.

O Congi96SO Nacional decreta:
Art. 11 FICS aprovado o ato a que se refere o De·
creto stn•, de 20 de janeiro de 1997, que renova a ou·
torga deferida à Radiodifusão Assisense Lida para ex·
piorar, pelo prazo de dez anos, a partir de Z1 de noverrbro de 1995, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Sio Francisco de Assis. Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 21 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N°132, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 31 do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de MotiVos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
decreto de 20 de janeiro de 1997, que "Renova a
concesslo da Radiodifusão Assisense Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Francisco de Assis, Estado
do Rio Grande do Sul".
Bras Ria, 22 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 274/MC, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
E•ce'entíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 53790.001509195,
em que e Radiodifusão Assisense Uda., solicita renovação da coo< essão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originamente conforme Portaria n• 1.045, de 21
de novembro de 1975, sendo sua ú~ima renovação
a promovida pelo Decreto n• 92.483, de 21 de março
de 1986, publicado no Diário Oficial da União de 24
subseqüente, por dez anos, a partir de 27 de novembro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991.
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2) Observo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a
regulamentou, que consideram como deferidas os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido
o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser u~imado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 27 de novembro de 1995.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto a superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova • conceuio de Radlodlfuaio Aaaieenae Ltda., para explon~r eervlço de 111dlodiluaio aon0r11 em onda média, na cidade de São Franciaco de A88ia,
Eatado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n• 53790.001509195, decreta:
Art. 1° Fica renovada. de acordo com o ert. 33,
§ 3°, da Lei n• 4.117. de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 27 de novembro de 1995, a outorga deferida à Radiodifusão Assisense Ltda., pela
Portaria n• 1.045, de 21 de novembro de 1975, e renovada pelo Decreto n• 92.483, de 21 de março de
1986, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 1O de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusovidade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de São Francisco
de Assis. Estado do Rio Grande do Sul.
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P&lágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, rager-w-á pelo Código Brasileiro de TelecomuniC8QÓIIII. leis sOOieqOenles e seus regulamentos.
Art 2" Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicaçio.
Bruma, 20 de janeiro de 1997; 176" da Independência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Sérgio Motta.
MISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consuttoria Jurídica
PARECER CONJURIMC N" 591/96
R.rwlncia: Processo n• 53790.001509195
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul
eJsllds: Radiod~usão Assisense Lida.
Assunto: Renovação de outorga.
Conclusão: Pelo deferimento.
Trata-se o presente processo de pedido de renovação de concessão, formulado pela Radiodifusão
Assisense Lida., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul,
pela Portaria n• 1.045, de 21 de novembro de 1975,
renovada confonne Decreto n• 92.483, de 21 de
março de 1986, publicado no DWirlo oncial ela
Unllo do dia 24 subseqüente, a partir de 27 de novembro de 1985, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo decreto de 10 de maio de 1991, tendo
passado para a condição de concessionária em virtude de aumento de potência outorgado pelo Decreto n• 84.975, de 30 de julho de 1980.
O aaaunto já foi examinado, através do Parecer
n• 75195 (!Is. 33), em~ido pela Delegacia do MC no
Estado do Rio Grande do Sul, opinando pelo deferimento do ple~o. Acresça-se, apenas, a composição
societária da entidade, ali omitida, e aprovada pelo
Decreto n• 92.483, de 21-3-86, a saber.
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O pedido em questão, mereceu, ainda, pronunciamento favorável, da Secretaria de Fiscalização e
Outorga deste MC. consoante Parecer DPOUT rf' 20196
(!Is. 36).
A outorga original está amparad' juridicamente
nos tennos do que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972,
e do Decreto n• 88.066, da 1983, eis que o pedido
de sua renovação foi apresentado na fonna devida e
no prazo legal e com a documentação hábil.
Nos tennos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao tenno da respectiva concessão ou permissão, sendo perm~ido o funcionamento, em caráter precá.rio, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo,
desta forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou
longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
Isto posto, mantenho o entendimento do c~do
parecer, propondo o encaminhamento dos presentes
autos ao Exm• Sr. Ministro das Comunicações,
acompanhados de minuta dos atos de renovação
correspondentes, ou seja, Exposição de Motivos e
Decreto, com vistas ao encaminhamento ao Exce ·
lentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
Posterionnente, a matéria deverá ser Jlpreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o §
3" do art. 223 da Const~uição, para que o ato de renovação possa produzir seus efe~os legais.
Brasília, 2 da dezembro de 1996. - Zllds Bntrlz Silva de Campos Abreu, Assistente Jurfdico.
Aprovo. Submeto ao Senhor Consuttor Juridico.
Brasília, 2 de dezembro de 1996. - Aclalzlra
França Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicações.
DESPACHO CONJURIMC N• 763196
Aprovo o Parecer Conjur/MC n• 591/96, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação da
concessão para explorar serviço de radiod~usão sonora em onda média, na cidade de São Francisco de
Assis, Estado do Rio Grande do Sul, formulado pela
Rádio Assisense Lida. Remetam-se os autos à consideração do Senhor Ministro das Comunicações
acompanhados das minutas de Exposição de Motivos e de Decreto, com vistas ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Brasília, 3 de dezembro de 1996. - Antõnio
Domingos Teixeira Bedram, Consultor Jurídico.

(A Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 100, DE 1998
(~ 5&7/87, na Clmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a conceado da Sociedade R6dlo Amatlata Ltda.
para explorar aarvlço da radlodltuaio ao._. a onda m6clla na cidade de Planalto,
Eatado do Rio Grande do Sul.
O Congrasso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, de 20 de janeiro de 1997, que renova a
concessão da Sociedade Rádio Ametista Lida., para
explorar, pelo prazo de dez anos. a partir de 14 de
setembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiod~usão sonora em onda média na cidade de Plana~o. Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N°134, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal.
submeto à apreciação de Vossas Excelências.
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 20 de janeiro de 1997. que "Renova a concessão da Sociedade Rádio Ametista
Lida, para explorar serviço de radiodifusão sonora e
onda média na cidade de Planalto. Estado do Rio
Grande do Sul".
Brasflia, 22 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoao.
EXPÓSIÇÃO DE MOTIVOS N° 272, DE 16 DE DE·
ZEMBRO DE 1996. DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o
incluso
Processo
Administrativo
n•
50790.000562193, em que a Sociedade Rádio Amelista Lida. solicita renovação da concessão para explorar o serviço de radiod~usão sonora e onda média na cidade de Plana~o. Estado do Rio Grande do
Sul, outorgada conforme Decreto n• 88.608. de 9 de
agosto de 1983. por dez anos. a partir de 14 de dezembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
juridicamente. considerando as disposições contidas
na Lei n• 5.785. de 23 de junho de 1972. e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regula-
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mentou. que consideram como deferidos os pedidos
de renovação requeridos na forma devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo por isso. adm~ido o funcionamento precário das estações. mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações. licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação. a curto ou a longo prezo. não
determina, necessariamente. a extinção do serviço
prestado. podendo o processo da renovação ser u~i
mado.
4) Em sendo renovada a outorga en
•eço o
ato correspondente deverá assinalar que ~ . cnovação ocorrerá a partir de 14 de setembro de 1993.
5) Nessa conformidade. e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785. de 1972, e seu Regulamento. Decreto n• 88.066, de 1983. submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão ca matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Const~uição.

Respeitosamente. - Sérgio Motta, Mie ·
Estado das Comunicações.

o de

DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997.
Renova a conceaaão da Sociedade
R6dio Ametlata Ltda., para explorar aarviço de radiodltuaão sonora em onda média, na cidade de Planalto, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV. e 223
da Constituição. e nos termos do art. 6°. inciso I,
do Decreto n• 88.066. de 26 de janeiro de 1983. e
tendo em vista que consta do Processo Administrativo n• 50790.000562193
Decreta:
Art 1° Fica renovada de acordo com o art. 33 §
3° da Lei n• 4. 117. de 27 de agosto 1962. por dez
anos. a partir de 14 de setembro de 1993,a concessão da Sociedade Rádio Ametista Lida outorgada
pelo Decreto n• 88.066. de 9 de agosto de 1983.
sendo mantido o prazo residual da outora conforme
Decreto de 1O de maio de 1991. para explorar. sem
direito de exclusividade serviço radiod~usão sonora
em onda média na cidade de Planalto. Estado do Ro
Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão. cuja outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-a pelo Código Brasileiro de Te-
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lecomunlcações, leis subsaqüantas a seus regula-

mantos.
Art. 2" Esta ato somente produzirá afa~os legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do § 3" do art. 223 da Const~ição.
Art. 3' Esta Decreto entra a vigor na data de
sua publicaçlo.
Brasfila, 20 da janeiro de 1997. 176" da lndepandlncia a 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- !Wrglo Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Consultaria Jurídica
PARECER CONJURIMC N° 549196
~lucia:

Processo n• 50790.000562193

Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul.

.....-...1111: Sociedade Rádio Arnetista Ltda.
Aeeumo: Renovação de outorga.
Concessão para executar serviço da
radiodilusêo sonora em onda média, cujo prazo teve
seu tampo final em 14 de setembro de 1993. Pedido
apresentado tampestivarnente. Regulares a s~uação
técnica a a vida societária.
Conclusiio: Pelo deferimento do pedido.
1) A Sociedade Rádio Ametista Ltda., concessionária do serviço da radiodifusão sonora em onda
média, na cidada da Planatlo, Estado do Rio Grande
do Sul, requer a ranovaçAo do prazo de vigência de
sua ooncea8iio, cujo termo final ocorreu em 14 de
setembro da 1993.
2) Mediante Decreto n• 88.608, da 9 da agosto
da 1983, foi autorizada a concessão à Sociedade
Rádio Ametista Lida., para explorar o serviço de radiodifusio sonora em onda média, na cidade de Planatlo, Estado do Rio Grande do Sul.
3) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instiluldo pela Lei n• 4.117, da 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço da radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço da televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33, § 3"), períodos esses mantidos pela atual
Cons~ição art. 223, § 5").
4) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
da 31 de outubro de 1963, declara:

e-nta:

Art. 27. "Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".
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5) Da acordo com o art. 4° da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo da sua outorga. deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no parlado compreendido entra o 6° (sexto) e o 3° (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo.
6) O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 14 de setembro de 1993, sendo
que o pedido da renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no Estado do Rio Grande do Sul, em
3 de junho de 1993, tempestivarnente, portanto.
7) A renovação deverá ocorrer a partir de 14 da
setembro de 1993.
8) A peticionária tem seus quadros sociatário e
dirativo aprovados pela Portaria n• 1.658, da 12 de novembro da 1993, e Decreto n• 88.608, de 11 da agosto
da 1983, a Portaria n• 336, de 9 de agosto de 1990,
respectivamente, com as seguintes composições:
Coll....
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9) A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe toram atribuídas (fls. 30).
1O) É regular a situação da concessionária perante o Fundo da FISCSlização das Talecomunicações
- FISTEL. consoante informação de fls. 32.
11) A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei n• 5. 785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pe-
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didO de sua renovação foi apresentada na forma devida a no pnozo legal e com a documentação hábil.
12) Nos tennos da lei, o pedido ter-se-á como

deferido, porquanto não decidido ao tenno da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento em caráter pracário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo, desta forma, que a terminação do prazo da conceulo ou a pendência da sua renovação, a curto ou
longo prazo, nio determina, necessariamente, a extinçlo do eerviço prestado.
13) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm" Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios - Expolliçlo de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentrssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
14) Posteriormente, de acordo com o artigo
223 § a• da Constituição, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato
da renovaçio possa produzir seus efeitos legais.
~ o Parecer "sub censura".
Brasflia, 25 de novembro de 1996. - Maria da
Glórlll Twd F. Sllntoa, Chefe de Divisão.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurldico.
Brasllia, 25 de novembro de 1996. - Adal2.lra
FIWIÇII Sollrae de Lucca, Coordenadora de ComunicaçOes.
DESPACHO CONJURIMC N° 715196
Adota o Parecer CONJURIMC n• 549196, que
propôs o deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da outorga da Sociedade Rádio
Amelillta Lida., para executar serviço de radiodifu·
aio sonora em onda média, na cidade de Planalto,
Eáado do Rio Grande do Sul. Remetam-se os autos
à consideração do Exm• Senhor Ministro das ComunicaçOes, acompanhados das minutas de Decreto e
Expoaiçi., de Motivos, com vistas ao encaminhamento
ao Excslentlssimo Senhor Presidente da República.
BrasRia, 26 de novembro de 1996. - Ant6nlo
Domlngoe Telxel111 Bed111n, Consultor Jurfdico.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"101, DE 11198
(N" 588197, na Clma111 doa Deputados)
Aprova o ato que renova a conceaaio ele FunclaçAo Joio XXIII pa111 expl0111r
.rvlço de 111dlodltuaio aon«a em onda
média na cidade de Mafra, Estado de
santa Catarina.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln', de 18 de julho de 1997, que renova a
concessão da Fundação João XXIII para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de 1• de maio de
1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Malra,
Estado de Senta Catarina.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 835, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § a• do art. 223, da Constituição Federal, sub·
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
decreto de 18 de julho de 1997, que "Renova a concessão da Fundação João XXIII, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina".
Brasília, 23 de julho de 1997. - Fernando Henrique Cardoso
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 147/MC DE 10 DE
JULHO DE 1997 DO SR. MINIS"l"ro DE ESTADO
DASCXlMUNICAÇÕES
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Processo
Administrativo
n•
incluso
50820.001254194, em que a Fundação João XXIII
solicita renovação da concessão para explorar o serviço de radiodHusão sonora em onda média, na cidade de Mafra. Estado de Santa Catarina, outorgada
originalmente à Rádio Emissora São José Lida., pela
Portaria MJNI n°173-B. de 11 de abril de 1962, transferida para a requerente pela Portaria n• 171, de 15
de abril de 1970, cuja última renovação ocorreu
nos termos do Decreto n• 92.371, de 6 de fevereiro
de 1986, publicado no Dll.rlo Oficial da União em 7
subseqüente, por dez anos, a partir de 1° de maio de
1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo decreto de 1O de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão. sendo, por isso, admitido
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o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas obseNações. lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên·
cia de eua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do seNiço
prestado, podendo o processo da renovação ser uttimado.
4) Em sendo renovada a outorga am apreço o
ato COIT8Sp0ndente deverá assinalar que a renovação oconará a partir de 1° de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em obseNência ao
que dispõem a Lei n• 5. 785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da

Constituição.
Respeitosamente, - S6rglo Motta, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 18 DE JULHO DE 1997
Renova a conceaaio de Fundação
pm-11 explorar urviço de radlodlfuaio aonora em onde m6dia, na cidade da Mafra, Estado da Santa C&tarlna.

Joio XXIII,

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6" inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do processo administrativo
n• 50820.001254194. Decreta:
Art. 1• Fica renova, de acordo com o art. 33, §
3" da Lei n• 4.117, da 27 de agosto da 1962 por dez
anos, a partir da 1• de maio de 1994, a concessão
pera explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Mafra, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Emissora São José Lida., pela
Portaria MJNI n• 173-B, de 11 de abril de 1962,
transferida pera a Fundação João XXIII, pela Portaria n• 171, de 15 de abril de 1970, e renovada pelo
Decreto n• 92.371, de 6 da fevereiro de 1986, publicado no D'*lo Oficial da União em 7 subsequente,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
decreto de 1O de maio de 1991.
Parágrafo único. A exploração do seNiço da
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, regar-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqilentas e seus regulamentos.
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Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 18 de julho de 1997. 176° da Independência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - S6rglo Motta.
Parecer: n• 85/SEJUR/DRMC/SC
Referencia: Proc. 50820.001254/94
Origem: SECOM/DRMC/SC
Anunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar seNiço de
radiodifusão sonora cujo prazo teve seu final em
1°-5-94, pedido apresentado tampestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluaio: Pelo deferimento
Fundação João XXIII, concessionária do seNiço da radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, requer renovação de prazo de vigência de sua concessão, cujo
termo final ocorreu em 1° de maio de 1994.
1- Os Fatos
Mediante Portaria n• 173/MJNI, de 11-4-62, foi
autorizado permissão a Rádio Emissora São José
Lida., para explorar, por 1O anos o seNiço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mafra,
Estado de Santa Catarina.
A Outorga em questão começou a vigorar em
1o de maio de 1962 data da publicação da Portaria
da Permissão no Dlalrlo Oficial.
A Outorga em apreço foi renovada por 2 (duas)
vezes, conforme Portaria MC n• 499, da 25-5-79 DOU de 31-5-79 e Decreto n• 92.371 de 6-2-96 DOU de 7-2-86.
A concessão em tela foi objeto de transferência
direta nos termos do art. 94, item 3, letra b, do Regulamento dos Serviços de radiodifusão para Fundação João XXIII, mediante Portaria n• 171, de 15 de
abril de 1970, DOU de 22 de abril de 1970.
A entidade obteve aumento de potência para
sua emissora em 5-12-80, conforme Portaria n• 206,
publicada no DOU de 21-1-81, passando à condição
de concessionária.
Cumpre ressaltar que, durante o último período
da vigência da Outorga, a entidade não sofreu pena
e nem foi advertida, conforme se verifica na informação procedente do Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações, a tis. 40.
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11 - Do M6rtto
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituldo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiodHusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovadoe por perlodos sucessivos e iguais, art. 33, § 3"),
perlodos mantidos pela alUai Constituição (art. 223,
§ 5").
Por sua vez, o Regulamento dos serviços de
radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de ouiUbro de 1963, declara:
•Art. 27. os prazos de concessão e
permissão s..rão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodHusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
De acordo com o art. 4° da Lei n• 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do pnazo de sua outorga deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6" (sexto) e o 3° (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
A Outorga originária da concessão em apreço
foi renovada automaticamente, conforme determinadoe nos incisos 11111111 do art. 1° da Lei 5.785, de 23
de junho de 1972, até o dia 1° de maio de 1974, motivo pelo qual o prazo da vigência passou a ser contado, a partir de 1° de maio, por mais um período de
dez anos.
Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada
deverá oc:onar a partir de 1• de maio de 1994 e os
efeitos jurldicos da Outorga foram mantidos pelo
prazo residual, conforme disposto em Decreto de 1O
de maio de 1991, publicado no Dllirlo Oficial do dia
13 subseqüente.
O pedido de renovação de Outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta delegacia no dia
30-12-93, dentro, pois, do prazo legal (fls. 1).
A raquerente tem seu quadro Diretivo e Conselho Curador aprovados pela Portaria n• 294, de
16-11-89 com a seguinte composição:
C!rp!!o
DlretDr PnBdliiiila

Dom Gregório Warmeling

CMnJtor 1• VIC&-Presidente

Pe. Euzábio Sptsha

Dlr1110T de Radiodifusão a 2" VicePreliden1e

Pe. Geraldo Valanga

Dlr1110T s...-;o

Antonio Allen

Conselho Curador

LourtvaJ Spautz

Dorvalino AIY8s da Silva

Joaé Jarbas Gugelmin

A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme mencionado em 'informações
no n°10/94 a !Is. 41/42.
É regular a situação da concessionária perante
o fundo de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL, consoante, informação do Secom - Fls.
1021103.
Consu~ado o cadastro nacional de radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não u~rapassaram os limites fixos pelo art. 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de 28 de fevereiro de 1967.
Finalmente, observa-se que o prazo da outorga
deverá ser renovado a partir de 1°-5-94, tendo em
vista a manutenção da Outorga por Decreto de 1O
de maio de 1991.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos a
Coordenação Geral de Outorgas, da SFO, para submissão do assunto ao Senhor Secretério de Fiscalização e Outorga.
É o Parecer "Sub-<:ensura".
Florianópolis, 7 de novembro de 1994. - S6nia
Mara AraúJo da Costa, Assistente Jurldico.
De acordo, Encaminhe-se a Coordenação Geral de Outorgas SFO. para prosseguimento.
Florianópolis, 7 de novembro de 1994. - Rómulo Mozart Coelho, Delegado/DRMC/SC

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°102, DE 1998
(N" 569197, na Cãmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rlldio Jornal de Canindé
Lida., para explorar serviço de radiodHusão sonora em onda média na cidade de
Cenlndé, Estado do Ceaní.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto s/n•. de 29 de julho de 1992, que renova por
dez anos, a partir de 19 de maio de 1987, a concessão outorgada a Rádio Jornal de Canindé Lida ..
para explorar, sem direrto de exclusividade, serviço
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da radiodifuslo sonora em onda média na cidade de
Canindé, Estado do Ceará.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N1 369, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, sub·
mato à apreciação do Congresso Nacional, acompanllado da Exposiçlo de Motivos do Senhor Ministro
da Estado dos Transportes e das Comunicações, o
ato constante do decreto que "Renova a concessão
outorgada à empresa Rédio Uirapuru de Canindé
Lida, atual Rédio Jornal de Canindé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Canindé, Estado do Ceará".
BreaRia, 29 de julho da 1992.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 78192, DE 1° DE JULHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS CO·
MUNICAÇ0ES
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo de vigência da concesslo outorgada à Rédio Jornal de Canindé Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Canindé, Estado do Caará.
2) O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de acordo com a legislação em vigor
e a estação está funcionamento dentro das caracteriaticas técnicas a ela atribuldas por este Ministério.
3) Nos termos do § 3° do art. 223, da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que a esta acompanha.
4) Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a respeito do mencionado projeto de decreto, que submeto à elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente, - Atroneo Alvw de Camar110 Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações.
DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992
Renova a conc:eaaio outorgada à
Ricllo Ulrapuru de Canl~ Ltda., atual
Ricllo Jornal de Canlnd6 Ltda., pt~ra ex·
piorar IIBfVIÇO de radlodlfuaio 110nora em
onda m6dla, na cidade de Canlndé, Eata-

dodoCear6.
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O Presidente da República, no uso das atribui·
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo
em vista o que consta do Processo n•
29106.000206187, decreta:
Art. 1° Fica renovada, por dez anos, a partir de
19 de maio de 1987, a concessão outorgada à Rádio
Uirapuru de Canindé Lida., aluai Rédio Jornal de
Canindé Lida.. cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Canindé, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de T elecomunicações •. leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 1992; 171° da Independência e 104° da República. - FERNANDO
COLLOR- Afonso Alves de Camargo Netto.
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
Secretaria Nacional de Comunicações - SNC
PARECER CONJUR/ARFZA/COT-DNPV N° 109190
Referància: Processo n• 29108.000206190
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 19-5-87.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela edição de decreto renovando
o prazo da concessão.
Rédio Jornal de Canindé Lida., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Canindé, Estado do Caará, requer renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo final, ocorreu em 19-5-87.

1- Histórico
1) Mediante Decreto n• 79.370, de 1O de março
de 1977, foi autorizada concessão à Rádio Uirapuru
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de Canindé Lida., para explorar, por 10 (dez) anos o
aarviço de radiocftfusão sonora em onda média, na
cidade de Canindé, Estado do Ceará.
2) A outorga em apreço começou a vigorar em
19-5-87, data de publicação do contrato de conceseio no DWrlo Oftclal.
3) A oonceasão em apreço foi objeto de transferência indlreta, mediante EM n• 221116-GM, publica·
da no DOU de 28-1-86, sendo pela mesma autoriza·
da a alterar a danominaçlo da sociedade para Râ·
dio Jornal de Canindé Lida.

11 - Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
inatituldo pela Lei n• 4.117/62, de 27-8-Q, estabele·
ce os prazos da 1O (dez) anos para o serviço de ra·
diodifusAo sonora e de 15 (quinze) anos para o ser·
viço de televiaio, que poderão ser renovados por
períodos aucesaiws e iguais (art. 33 § 3").
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Aadiodifualo, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
da 31·10-63, declara:
•Art. 27. Os prazos de concessão e
pennissllo serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora em 15 (quinze) anos para o de teteviaAo. •
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no periodo
compreendido entre o 6" (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao ténnino do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta concessão teve
seu tenno final do dia 1 9·5-87, porquanto a outorga
começou e vigorar em 19-5-n, com a publicação do
ato corraspondanta no 016rlo Oficial da 19-5·n e o
pedido ora em exame foi protocolizado nesta unida·
de regional no dia 28·4-87, dentro, pois, do prazo le·
gal (ft. 1).
8) A requerente tem seus quadro societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pelas Portarias
n• 148, de 26·1 0-89 e 51, de 9-6-88, com a seguinte
composição:
Cclll-

coma

--

VolarCrS

Mmla Vlcló<la Mollo de Borba

5.1100

5.1100.00

Joo6 Hugo CAmora Mmleiro ~

1.1100

1100.00
-400,00

LCIOO

Laoo,oo

Aédo de Borba Vuconcelos
-

Dal1an de Almeida C8meiro

T-

-400,00

9S

MmlaVIclóriaMellodeBorbe

JoM Darten de Almeida c.metro
JoM Hugo CAmara Monlelro Coelho

9) Cumpre ressaltar que durante o último parlodo de vigência da outorga a entidade recebeu adver·
lência, confonne se verifica na inlonnaçlo proce·
dente da Seção de Fiscaliução à H. 42, resultante
de processo de apuração de infração instaurado na
forma da legislação em vigor.
10) A emissora se encontra operando regular·
mente, dentro das características técnica que lhe lo·
rem atribuldas, conlonne mencionada à 11. 41, pato
setor de Engenharia desta Regional.
11) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de 11. 44.
12) No caso de uma decisão lawnl.vel ao pedi·
do de renovação da outorga, a entidade deverá
adaptar o seu capital ao novo padrão monetário vigente.
13) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
19·5-87, tendo em vista a data de publicação do
contrato de concessão, no Dl6rlo Oficial.

III - Conclualo
Diante do exposto, conclulmos pelo deferimen·
to do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenação de Outorgas do ONPV, para submissão do assunto ao Senhor Diretor do Departamento Nacional de Serviços Privados.
É o parecer, "sub-censura".
Fortaleza, CE, 17 de outubro de 1990.- Jo.é
de Alencar Rocha Filho, Assistente Jurídico.
Encaminhe-se o processo à Coordenação de
Outorga do Departamento Nacional de Serviços Pri·
vados.
Fortaleza, CE, 17 de outubro de 1990. - Joa·
qulm Borgea Neto, Oiretor Regional.
De ordem, à represantante da Conjur junto ao
DNPV para prosseguimento.
BrasRia, 19 de outubro de 1990. - Joio Fetlnto
Pereira, Chefe da Divisão de Aadiodifusio/COT.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
lP 103, DE 111118.
(N• 571W8, na Clmara doa Deputados)
Aprova o ato que ,_va a parmlaaio outorgada • Rilidlo Educeclora Traba·
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lhiRI Udll, .,.... explonlr ..viço de radlodlfuelo -IOnl em frwqulncla modula.. da 1111 cldllde de Ubll, Emdo de Mlnaa

a..Ja.
O Congraaso Nacional decreta:
Art. 11 Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n1 1.117, de 14 de dezembro de 1994, que
renova por dez anos, a partir de 7 de outubro de
1990, a pemf u•o outorgada à Rádio Educadora
Trabalhista Lida, para explorar, sem direito de exc!u·
alvidade, serviço de radiodifuaAo sonora e frequên·
cia modulada na cidade de Ubá, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2" Este decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicaçio.
MENSAGEM N' 1.164, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Noe tarmos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 11 do artigo 22a, da Constituição Federal,
submeto é apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estados das Comuicações, Interino, o
ato constante de Portaria n°1.117, de 14 de dezembro de 1994, que renova a permissão outorgada à
Rédio EduCadora Trabalhista Lida, para explorar,
sem direito de excluaividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequencia modulada, na cidade de Ubá,
Estado de Minas Gerais.
Branta, a1 de outubro de 1995. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 75, DE 19 DE OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES:
Excalenlfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
a inclusa Portaria n• 1.117 de 14 de dezembro de
1994, publicada no Diário Oficial no dia 21 de dezembro subsequente, pala qual foi renovada a permissão outorgada à Rádio Educadora Trabalhista
Lida., para explorar serviço de radiodiluaAo sonora e
frequencia modulada na cidade de Ubá, Estado de
Minas Gerais.
2) A permissão em apreço foi outorgada à sociedade pala Portaria n• 220, de 29 de setembro de
1980, publicada no Diário Oficial de 7 de outubro
daquele ano, data em que começou a vigorar a releride permissão.
a) Os órgaõs competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruido de acordo com a legislação aplicável, o
que levou ao deferimento do pedido de renovação.
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4) Esclareço que, nos termos do § a•, do art.
22a da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá eleitos legais após deliberação do Congraaso Nacional. para onde solicito seja encaminha·
do o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n• 29104.000242190, que lhe deu origem.
Respaitosamente, - Fer1111ndo X.VIer Ferrel1'11, Ministro de Estado das Comunicações Interino.
PORTARIA N°1.117,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das atribuições, conforme o disposto no art. 6°,
inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de
1963, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 29104.000242/90, resolve:
I - Renovar, de acordo com o art. aa, § a•, da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez
anos, a partir de 7 de outubro de 1990, a permissão
outorgada à Rádio Educadora Trabalhista Lida. Pela
Portaria n• 220, de 29 de setembro de 1980, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço deradiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais.
11 - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-é pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüêntes
e seu regulamentos.
III- Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter·
mos de § 3° do art. 22a da Constituição.
IV - Esta portaria entra em vigora na data de
sua publicação.
Djalma Be.toe de Morala
ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DE SOCIEDADE COMERCIAL
C.G.C 25.336.61110001-36
Francisco Xavier Pereira, brasileiro, casado, ra·
dialista, residente e domiciliado à rua Senta Cruz, 69
em Ubá, nascido em 3-12-1922. Portador de C. I. M·
613.462, expedida pela S.S.P. - MG, CPF
022.432.026-20, Claudionor Candido de Sa, brasileiro, casado, radialista, residente e domicirlado à rua
Maurr Martins de Oliveira, 64, bairro Santa Bemadete em Ubá, MG, nascido em 8-3-46, portador da C. I.
919.548, expedida pela S.S.P. MG, CPF
119.553.096-04, e, Paulo Xavier Pereira, brasileiro,
radialista, casado, nascido em 27-4-1957, portador
da C.I.M-994.413, expedida pela S.S.P.-MG, CPF
284.178.956-04, residente e domiciliado à rua Santa
Cruz, 89, em Ubá·MG, os dois primeiros sócios componentes da firma Rádio Educadora Trabalhista

..
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Uda., estabelecida nesta cidade de Ubá-MG, e o último sócio ora admitido pela presente alteração contratual, rasoMim de comum acordo e em perfe~o entandimento alterar novamente o contrato primitivo regimado e arquivado na JUCENG sobre o n• 129.515,
por deapecho de 21-12-62 e posteriores alterações
anuivadas sob 01 números 227.175 de 16-10-69 385.497 de 21-6-76 e 563.674 de 19-5-82, nas seguintes condlçOes e cláusulas:
1) Objetivo Social- A sociedade continuará explorando a mesma atividade, isto é, a exploração de
radlodifusAo sonora ou de sons e imagens - seus
serviços a fins e conalatos, tais como serviço especial de música funcional; repetição ou retransmissAo
e sons ou sinais de imagem e som de radiodifusãocom finalidades educativas, culturais e informativas,
civlcaa e patrióticas, bem como a exploração comercial do empreendimento, mediante a obtenção do
Governo Federal de concessão ou pennissão, nesta
ou em outras localidades tudo de acordo com a legislação especifica regedora da matéria;
2) Denominação Social a Sede - A empresa
continuará girando sob a mesma denominação social Rédlo Educadora Trabalhista Lida., com sede
social il Rua 15 de novembro, 62, nesla cidade de
Ubá-MG, acraecentando-se 11. denominação o "nome
-fantasia" e Rlldio Xaviar Pereira;
3) Admissl.o de Sócio - Na data da assinatura
da presente alteração contratual é admitido o sócio
Paulo Xavier Pereira;
4) Capital Social e Forma de lntegralização- O
capital social de empresa é de R$30.000,00 (trinta
mil reais), asaim composto e subscrito:
Alteração contratual da firma: Rédio Educadora
Trabalhista Lida.;
a) F"oaucieco Xavier Pereira: 21.000 quotas de
R$1,00 ceda 1118, no valor ~ivalanla ao seu capital social de R$21.000,00, realizado , _ ato da SI!Jlinle forma: R$15.038,50 da conta reseova conação monetária e
o oastanta da R$5.961,50, da corola reseova de lucros;
b) Paulo Xavier Pareira: 7.500 quotas de
R$1,00, cada uma, no valor equivalente ao seu capital social de R$7 .500,00, realizado neste ato, em
moeda comsnta do Pais;
c) Claucionor Candido de Sá: 1.500 quotas de
R$1,00, ceda uma, no valor equivalente ao seu capital
social de R$1.500,00, reaMz•do neste ato, da seguinte
forma: R$791 ,50 da conta reserva comsção monetéria
e o restante de R$708,50, da conta reserva de lucros.
A responsabilidade doa sócios é limitada ao total capital social.
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§ 1° O sócio majoritério Franciaco Xavier Pereira deciBIB que em caso de falecimento o seu capital
social correspondente a 70% passará a pertencer ao
sócio ramanescente e seu filho Paulo Xavier Pereioa,
devendo para efeito legal haver nova a~eraçãoem
face do seu afastamento ceu. . ~;
5) Administração e Geoência - Continua investido no cargo de Diretor Presidente e sócio majoritério Francisco Xavier Pereira e no de Dirator Administrativo o sócio Paulo Xavier Pereira, oa demais cargos sem alteração, eximidos de prestar caução, sendo-lhes vedado o uso da denominaçlo social em negócio ou documentos, de qualquer natureza, alheios
aos fins sociais, assim como avalizar ou afoançar em
nome da sociedade, obrigação de terceiros;
6) Retiradas Pro Lllbore - A Tftulo da pro fabo.
re, o Diretor PRIIIidente, Diretor Aillstico e o Diretor Administrativo poderio retirar mensaliTiilrÚI uma quantia
cujo valor será fixado de comum acordo en1re os sócios,
11. qual será levada a débito da Conta Dei;: ps Gerais,
dentro dos lirrites peomitidos pela 1eg· I ;iM •em vigor;
7) Inicio de Atividades - Todas as atividades da
empresa tiveram inicio em 21 de dezembro de 1962;
8) Microempresa - Declaram os sócios contratantes que se acham enquadrados como microempresa, confonne a Lei n• 7 .256, de 27-11-84, e registrado na JUCEMG sob o n• 685.112 de 7-6-85;
9) Decreto-Lei n• 57.651, de 19-1-66- Declaram ainda os sócios contratantes que nlo se acham
inclusos nas penalidades de que trata o art. 71, item
III, do Decreto n• 57.654, de 19-1-66, que regulamentou a Lei n• 4.726, de 13-7-65, que dispõe sobre
o Registro do Comércio e atividades afins.
A~eração contratual da firma: Rédio Educadora
Trabalhista Lida.
1O) Demais Cláusulas - As demais cláusulas
dos instrumentos anteriores continuam ina~eradas e
em pleno vigor.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente a~ereção contratual, em toês vias
de igual forma e teor com as testemunhas abaixo,
destinando-se a primeira via para aoquivamento na
JUCEMG.
Ubá(Mg), 24 de novembro de 1994. - Francleco Xavier P-Ino, Cleudlonor Cindido de Sé,
P•ulo X.VIer Pereira.
Testemunhas: ~de L&-.
de

.-...no

l..ulxa.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico Registro sob o número
Augusto Plrnentll de Portilho, pela Secretaria-Geral.

(A Comissão de Educação.)
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-PRoJETODE DECRETO LEGISLATIVO
JP104,DE111118
(rte5711117,naca.....~~)

Aprova o 1110 que , . _ a outorgll
dllferldli li Mdlo JOIMI FlumiMMe de
C.t pa. Lida., .... . _ . . . , .r-.lço de
IWIIoclllu8lo - - . .m andll m6dla na
_ . . d e Campoe, &llldo do Rio de Ja-

Miro.
O Cougrwaao Nacional deci-:
Alt. 1• Flcll ÇfOVIIdo o ato a que se refere o
0ecn1ta
de 13 da setembro de 1996, que renova por dez anos, a pllltir de 1° de maio de 1994, a
outorga def8rida à Rádio Jornal Fluminense de
Campos Lida, pana executar, eem direito de exclusividade, I8IYiço de radiodiluaio sonon1 em onda média na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Alt. 2" Este Decreto legislativo entra em vigor
na data da sua publicaçlo.

.m-,

MENSAGEM tp 880, DE 11116
Senhoras Marmros do Congrasao Nacional,
Noa lllrmoa do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3" do artigo 223, da Constituição Federal.
aubmalo à apn1Ciaç1o de VOIIIIB:II Excelências,
~ de Expoaição de Motivos do Senhor
Miniatro da &lado dai ComunicaçOea, o ato constante do Dacrato de 13 de setembro de 1996, que
"Renova a conceu1o da Rédio Jornal Fluminense
de Campos Lida., pana explorar ll8fViço de radiodifullo IIOI1CII1l e onda média, na cidade de Campos,
Eatado do Rio de Janeiro".
Braallia, 17 de setembro de 1996. - Fernando

Hel•-tqua Cardoao.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 156/MC, DE 11 DE
SETEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES

e-tenlfslimo Senhor Prasidenle da República,
Submato à apn1Ciaçio de Voaae Excelência o induso PiC I J Admlnistlalillo n" 50770.002437/92,
em que a R6dio Jornal Flurnr- de C8ll1lOS Lida.,
001 oc
· CJ!Ma do aeMço de illdiodifuslo 80flOfa em
onde m6dla, na c:idede de Campos, Eatado do Rio de
Janeiro, solicita i8tlOVIIÇão do prazo de vigência de
aua 001oc ulo por 10 (dez) anos.
2) A outorga em apraço foi renovada em duas
opo!IUnidades, sendo a última pelo Decreto n• 90.156,
de 5 de setermro de 1984, cujo prazo residual foi
mantido pelo Decreto de 1o de maio de 1991.
3) O pedido de renovação encontra-se instruído de acordo com a legillação em vigor e a emisso-
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ra 8lt6 funcionando dentro dai Clli"IICierleticaa técnicaa a ela atribuldal por 81te Ministério.
4) Noa termos do§ 3°, do art. 223 da Constituiçio, o ato de ranovaçlo somente produzirá efeitos
legais após deliberaçlo do Congrasao Nacional,
para onde deverá ser remetido o procesao administrativo pertinente, que esta acomP~U~ha.
Atenciosamente, - Sérgio lllotte, Miniltro de
Estado dai Comunicaç6es.
DECRETO DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
R-

nal

a

concnelo IIII R6dlo Jor-

Flumi~W~~H

de Cempoa Udli., para
explorar ..viço de radlodlfualo - r a
em ondll média, na cidade de Cempoa,
Eatado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, no uso das atribui-

ções que lha contaram os ar111. 84, inciso IV, e 223,
caput da Constituição, e nos termos do art. 6", inci-

no

so I, do Decreto
88.066, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em viste o que consta do Procesao Administrativo n• sono.002437/92, decreta:
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3", da Lei
4.117, de 27 da agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a outorga
deferida à Rédio Jornal Fluminense de Campos
Lida., pela Portaria MVOP n• 281, de 11 de junho de
1960, renovada pelo Decreto n• 90.156, de 5 de setarmro de 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 1O de maio da 1991 , para
executar, sem direito de exclusividade, ll8fViço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é ntllO\IIIda por este Oecrato, rager-ae-á pelo Código Brasileiro de Telecomunic :açOas, leis subsaqúentes e seus regulamentos.
Art. 2• Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do §
do art. 223 da Constituição.
Art. 3• Esta Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
BrasOia, 13 de setembro de 1996; 175" da lndependência e 108" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Sérgio MOIIII.

no

s•.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINisTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia Regional no Estado do Rio de Janeiro
SERVIÇO JURIDICO
PARECER 70 /SEJURIDMRCIRJ
Refertncla: Processo n• 53n0.002437/92
Origem: DMRC/RJ
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Auunto: Renovação de Outorga
e-tal: Cor< a si'l para executar serviço de
radiodifuelo eonora. cujo prazo teve seu termo final
em 30-4-94. Pedido~ intsmpestivamen.
Regularas alilueçAo técnica e a vida soc:ietária.
Concludo: Pelo deferimento.
A6dio Jomal Fluminerwe de Campos Lida..
eonc-ionéria do sarviQo de radiodifuslo sonora
em 'Onda Média', na cidade de Campos, Estado do
Aio de Janeiro, requer ra!l01111Ção do prazo de vigência de sua concessio, cujo final ocorreu em 30-4-94.

1-0a Fatos
1) Pelo Decreto n• 90.156, de 5 de setembro
de 1984, foi autorizada concessão à Radio Jornal
Fluminense de Campos Lida., pera explorar, por 10
anos, o serviço de radiodifusão sonora em 'Onda
Mécia', na cidade de Campos, neste Estado, tendo a
outorga em CJMS1io c:omeçando a vigorar em 1"-5-84.
2) Cumpra 1'11118altar que, durante o período de
vlglncia da outorga, a entidade foi advertida em
uma oc:asilo, conforme se verifica à 11. n.

11-Do M*tto
3) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
inatituldo pela Lei n" 4.117, de 'Zl de agosto de
1962, eetabel- oa prazos de 10 (dez) anos pera
sarviQo de radiodifualo sonora e de 15(quinze) anoa
pera o serviço de telecomunicações, que poderllo
sar renovados por parlados sucessivos e iguais
(art. 33, § 3"), perlodos esses mantidos pela aluai
Conatitulçlo (art. 22, § 5").
4) O prazo de vigência desta concessio teve
Inicio no dia 30-4-94, pois começou a vigorar em 1"5-84, com a publicaçlo do Decreto n• 90.156, de 59-84 no Dl*to Ollc*l da União de 6-9-84, e os efeitos
jurldicoa da outorga foram mantidos pelo prazo residual, coutou na dilposto no Decreto do dia 1O de maio
de 1991, publicado no Dl*to Ollcllll do dia 13 sub&eqüente, cabendo eac:laracer que o prazo desta concesslo j6 fai I1II1CMido anteriorrnente, no perlodo p!ÓpriO.
5) De acordo com o art. 41 da Lei n• 5. 785, de
23 de junho de 1972, as entidades qua desejaram a
1'8110118ÇAo do prazo de sua outorga deverão dirigir
B*!S requerimentos ao órglo competente, no parlodo compresndido entre o 6" (sexto) e o 31 (terceiro)
mês antarior ao ténnino do respectivo prazo.
8) O período de renovação, ora em exame, foi
protocolizado em 17-11-92, portanto antes do prazo
legal, uma vez que de acordo com o disposto na Lei
de R8fiCMIÇio o pedido deveria sar apresentado entre 1"-1.1-93 a 1"-2-94.
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A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovado pelo Poder Concedente com " seguinte composição:

--Fiho
~·

~

V81or-RS

99.1198

MarlaCIInJIIna Tona Fomoira
Tolill

99.-.00

2

~00

100,00

1mgao

8) A gerência da sociedade é exercida por Alair
Ferreira Filho.
9) A emissora encontra-se operando regularmente, dentro das caracterlsticas técnicas que lhe
toram atribuldas, conforme indica o setor de engenharia à 11. 59.
1O) A emissora encontra-se em dia com as suas
contribuições sindicais contorme does. de tis. 60171.
11) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Foscalização das Telecomunicações
- FISTEL. consoante intormação de 11. 76.
12) Finalmente, observe-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
11-5-94.

Concluaio

Do exposto conclulrnos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao
Departamento de Outorgas, que o enviará à Consultoria Jurídica, pera proasaguimento.
É o parecer subcensura.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1995.- Zat.r
Pires Ferntl,. Filho, Assistente Jurídico.
Ao Sr. Delegado,
Proponho o encaminhamento dos presentes
autos à CGOIBSB.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1995. - Marta
Ellzabd'l cajaty Maalll•, Chefe do Serviço Jurldico.
De acordo.
ÀCGOIBSB
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1995. - Antonio Carlos dos Santos Cury, Delegado Regional.

(A Comissão de Educaçlo.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 105, DE 19911
(N1 S72197, na Cima,. dos Depullldoa)
Aprova o ato que ret10va • permlaaio outol'glldll .. Rada Norte Sul de Comunlcaçio UdL para axplorar arvlço de
radlocllfuaio sonora em fntqüêncla modulada na ciciada de Porto Alagre, Estado
do Rio G,.nde do Sul.
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O Congrasso Nacional decrata:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se relere a
Portaria n• 1.251, de 23 de dezembro de 1994, que
renova a pennissio oulorgada à Rede Norte Sul de
Comunicaç.io Lida. para explorar, pelo prazo de dez
anos, a partir de 19 de março de 1995, sem dire~o
de ucluaividade, serviço de radiOdifusão sonora e
treqQência modulada na cidade de Porto Alegre, Es·
lado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este decreto legislalivo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NR 580, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3" do artigo 223, da Const~uição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o alo cons·
tanta da Portaria n• 1.251, de 23 de dezembro de
1994, que renova a pennissão outorgada à Rede
Norte Sul de Comunicação Lida., para explorar, sem
dire~o de exclusividade, serviço de radiodHusão so·
nora em freqüência modulada, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Aio Grande do Sul.
Brasllia, 19 de maio de 1997. - Fernando
Henrique C.~o.
EM n°611MC
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PORTARIA N°1.251,
OE 23 OE DEZEMBRO OE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, confonna o disposto no
art.
inciso 11. do Decreto n• 86.066, da 26 da janeiro da 1963, e lendo em vista o que consta do
Processo n• 53790.001475194, resolva:
I) Renovar, da acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n" 4.117, de 27 de agosto da 1962, por mais dez
anos, a partir de 19 de março de 1995, a pennissio
outorgada à Rede Norte Sul de Comunicação Ltda.,
pela Portaria n• 246, da 12 da março de 1975, para
explorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodHusão sonora em frequência modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Aio Grande do Sul.
11) A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-A pelo Código Brasilairo de Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos.
III) Este ato somente produzirá afe~os legais
após deliberação do Congresso Nacional nos tannos
do § 3° do art. 223 da Constituição.
IV) Esta portaria entra e vigor na data de sua
publicação.
D,.lma Baatos de Moreia

e•.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consu~oria Jurldica
PARECER CONJUAIMC N° 1.458194

Brasllia, 7 de maio de 1997

Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Incluas Portaria n• 1.251, de 23 de dezembro de
1994, pela qual foi renovada a permissão outorgada
à Rede Norte Sul de Comunicação Uda., para explorar serviço de radiodHusão sonora em frequência
modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Aio
Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Minislério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruido de acordo com a legislação aplicável,
do que resultou o deferimento do pedido de renovação.
3. Esclareço que, nos tannos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
pnldiRirá eleitos legais após deliberação do Cong1'8880 Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n" 53790.001475194 que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Sérgio Motlll, Minislro de
Estado das Comunicações.

Refertncla: Processo n• 53790.001475194.
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul.
lnlanlaalldo: Rede Norte Sul de Comunicação
Lida.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Pennissão para executar serviço de
radiOdifusão sonora em frequência modulada, cujo
prazo terá seu tanno final em 19-3-95. Pedido apresentado tampestivamante. Regulares a situação técnica a a vida sociatária.
Concludo: Pelo deferimento do pedido.
A Rede Norte Sul de Comunicação Lida., permissionéria do serviço da radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, requer a renovação do
prazo de vigência de sua outorga, cuja tanno final
ocorrerá em 19 da março da 1995.
l-Doa Fatos
2) Mediante Portaria n• 246, da 12 da março da
1975, foi autorizada a permissão à RAdio Universal
Lida., para explorar o serviço da radiOdifusão sonora
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em fraqOência modulada, na cidade de Porto Alegra,
Elllado do Rio Grande do Sul.
3) O serviço em questão começou a vigorar e
19 da março de 1975, data de publicação da portaria
no DWirlo Ollclal da União.
4) A outorga foi transferida por duas vezes: a
primeira, para Rede Riograndense de Emissoras
Uda., a a segunda (Portaria n" 161, da 24 de junho
de 1987), para Rede Norte Sul de Comunicação

Uda.
5) Sua última renovação foi feita através da
Portaria n• 262, de 9-10-85.

11 - Do M6rlto
6) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituldo pala Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, 8lltabelece prazos de outorgas da 10 (dez)
anos para o serviço de radiodifusão sonora e 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por perlodos sucessivos a iguais
(art.. 33 - § 3"), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 233, § 5").
7) Por vez, o Regulamento dos Serviços
de RadiodWusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:

•Art. 27. Os prazos da concessão e
permiesão serão da 1o (dez) anos para o
serviço de radiodWusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
8) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 7.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejaram a ranovação do prazo de sua outorga deverão
dirigir nsquerimanto ao órgão competenta, no parlodo compreendido entra o 6" (sexto) a o 3" (tart:airo)
mês anterior ao ténnino do respectivo prazo.
9) O prazo de vigência dasta outorga chegará
a seu tanno dia 19 de março de 1995, sendo que
seu pedido de renovação foi protocolizado naquela
delegacia em 4 de outubro de 1994, tempestivamente portanto.
1O) A peticionária tem seus quadros societário
a dirativo aprovados pela Portaria n• 475, de 11 de
novembro de 1989, com as seguintes composições:
Volor om NCZS

4.900

4.900,00

100

100.00

5.000

5.1100,110

Quadro Diretivo
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11) Vale ressaltar que, durante o último período de vigência da outorga, a entidade sofreu advertência e várias penas de multa, confonne se verifica
em sua pasta cadastral jurídica.
12) A emissora se encontra operando regulamanta, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuldas, fls. 38.
13) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL. consoante informação de fls. 37.
14) Consultando o Cadastro Nacional de Radiod~usão, verificou-se que a entidade e seus sócios
não ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de 28 de fevereiro de 1967.
III - Concluaão

15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido de renovação da outorga por mais dez
anos, a partir de 19 de março de 1995, a proponho a
submissão do assunto ao Exm• Senhor Ministro para
encaminhamento da Portaria e Exposição de Motivos à Presidência da República.
16) Esclareço, ainda, que de acordo com o artigo 223, § 3° da Constituição Federal a matéria deverá ser apreciada e deliberada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir
efeitos legais.
É o parecer "subcensura".
Brasma. 7 de dezembro de 1994. - Vlvlan Enclnaa Coata, Advogada- OABIDF n• 11.699.
Aprovo. Submeto ao Senhor Consultor Jurldico.
Brasma, 15 de dezembro de 1994. - Arlslanl
da AraúJo Borges MIJolar, Chefe de Divisão.

(A Comissão de Educação.)
DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 106, DE 1998
(N° STB/97, na Cimara dos Deputado&)
Aprova o ato que nsnova a concasaão da SIR - Sistema lndepend6ncla de
Ridlo e Comunicações Ltda., para explorar serviço da radlocllfuaão sonora em
onda ~la na cidade da Sio José do
Rio Prato, Estado da Sio Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto s/n°, de 25 de outubro de 1996, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão da SIR - Sistema Independência de Rádio e Comunicações Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço da radiod~usão sonora em
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onda rn6dla na cidade de São José do Rio Prato,
Estado de Slo Paulo.
Art. 2" Eata decrato legislativo entra e vigor na
data da IUB publicaçio.
MENSAGEM N°1.043, DE 111116
Senhoras Membros do Congresso Nacional,
ra tennoe do llltlgo 49, inciso XII, combinado
com o§ 3" do llltigo 223, da Conslituiçllo Federal,
aubmato à apraclaçio de V08188 Excelências,
IICOII1J8nhado de ExpoaiçAo de Motivos do Senhor
Mlnilltro de Estado das Comunicações, o ato constante do decrato de 25 de outubro de 1996, que "RsIIOYII a COIIC Bnlo da SIR - Sistema Independência
de Rádio e Comunicações Uda., para explorar serviço de radlodlfualo sonora em onda rn6dia, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo".
Bruma. 30 de outubro de 1996. -Fernando
l ...."'lque Canloao
Emn°175/MC
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nio detennina, nacasaariamente, a axtinçAo do serviço praatado, podendo o processo da renovação
ser ultimado.
4) Em sendo renovada a ou1orga em apreço,
deverá o ato correpondente assinalar que a ranovação deverá ocorrer a partir de 1° de novembro de
1993.
5) Nessa confonnidade. e em observlncia ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o 88·
aunto à superior consideração de Vossa Excelência,
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respe~osamente, - S6rglo Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 25 DE OUTUBRO DE 1996
Renova

Brasnia, 21 de ou1ubro de 1996

El1Calentlllllimo Senhor Praaidente da República,
Submeto à conaidaração de Voeaa Excelência
Incluso
Processo
Administrativo
n•
o
50830.000924193, e que a SIR - Sistema Independência de Rádio e Comunicações Uda.. solicita
I1II10VIIÇio para explorar serviço de radiodifusão aonora em onda rn6dia, na cidade de São Joeé do Rio
Preto, Estado de São Paulo, ou1orgada, originalmente, à Rédio Club de Fronteira Lida., conforme Decreto n• 50.188, de 28 de janeiro de 1961, renovada
nos tennos do Decreto ~ 89.889, de 2:1 de junho de
1984, publicado no Wrlo Oficial da União em 28
aubseqOente, por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1983, cujo prazo raaidual da ou1orga foi mantido pelO decreto de 10 de maio de 1991, e transferida para a requerante pelo Dacrato n• 92.087, de 9
de dezembro de 1965.
2) Obearvo que o ato de ou1orga original está
~ juridicamente, considerando 88 disposições
contidas na Lei ~ 5.785, de 23 de junho de 1972 e
no Decreto~ 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram corno deferidos os
pedidoe de renovação requeridos na forma devida e
nlo decididos ao término do prazo de vigência da
conceaslo ou penniasão, sendo, por isso, admitido
o funcionamento pracério das estações, mesmo
quando expirados 88 raapectiv88 ou1org88.
3) Com e1taa observações, licito é se concluir
que a termlnaçlo do prazo da ou1orgada ou a pendência de sua renovação, a curto ou longo prazo,

a conc••w"o ela SIR -

Siste-

ma lndepencllncla de Rédlo e Comunlcaç6H Lida., para explorar eervlço ela radlodlfuaio 80110ra em onda ~la. ne cidade de São José do Rio Preto, Estado
de S"o Paulo.
O Presidante da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Const~uição, e nos tannos do art. 6", inciso I, do
Decreto n• 88.066, da 26 de janeiro da 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 50830.000924/93, decrete:
Art. 1° Fica renovada, da acotdo com o art. 33,
§ 3", da Lei n• 4.117, de 27 da agosto de 1962, por
maia da dez anos, a partir da 1° de novembro da
1993, a concessão da SIR- Sistama Independência
de Rádio a Comunicações Uda., ou1orgada originariamente à Rádio Clube da Fronteira Uda., pelo Decreto n• 50.188, da 28 de janeiro de 1961, renovada
pelo Decreto n• 89.869, da 27 de junho da 1984,
sendo mantido o prazo residual da ou1orga conforme
Oecrato de 1O de maio de 1991, a transferida para a
SIR - Sistema Independência de Rádio e Comunicações Lida., pelo Decreto n• 92.087, de 9 de dezembro de 1985, para explorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade da São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja ou1orga é ranovada por este Oscrato, rager-ss-á pelo Código Brasileiro de TelecomunicaQões, leis subsequantes a seus ragulamenlos.
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Ar!. 2" Este ato somente pftlduzirá efeitos legais 8póa dellberaçlo do Cong181180 Nacional, nos
te.,_ do f 3", do art. 223 da Constituiçio.
Ar!. 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicaçAo.
Bnlallla, 25 de outubro de 1996. - 175" da lndependência e 108" da República. - Fernando Henrtque Cli ~ ~ 1 ~. Presidente - S*gfo Motte, Ministro
da Estado das Comunicações.
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ria SIR - Sistema Independência de Rádio e Comunicações Lida.
4) Cumpre ressahar que, durante o úhimo perfodo de vigência da outorga, a entidade não sofreu
nenhuma penalidade, nem tampouco foi advertida,
conforme se verifica na fnformaçAo do Setor Jurídico
de Seção de Fiscalização desta delegacia, constante deli. 40.
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5) O código Brasileiro de Telecomunicaçoes,

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia do MC em Sio Paulo
PARECER JURIDICO N" 155194
~lncls:

Processo n• 50830.000924/93

Origem: DCOMIMCISPO
111M nada: SIR- Sistema Independência de
Rãdio e Comunicações Lida.
~nto: Renovação de Outorga
......,.., Concessêo para executar serviço de
radiocfifu81o sonora, cujo prazo de outorga teve seu
termo final em 1"-11·93.
Pedido apreeentado tempestivamente.
Regularas a situaçAo t6cnica e vida societ6ria.
Conclualo: Pelo deferimento.
SIR - Sistema Independência de Rãdio e ComuniciiiÇt!ee Uda., couc aasi?n6ria do serviço de radiodiludo 110n0ra em onda médias, na cidade de
Slo José do Rio Preto, Estado de Slo Paulo, requer
l'llnOVIIÇio do prazo de vigência de sua concessio,
cujo termo final ocorreu em 1° de novembro de

1993.

l-Os Fatos
1) Mediante Decreto n• 50.188, de 28·1-1961,
publicado no Dl6rlo Oficial da União de mesma
data, foi outorgada concessão à R6dio Clube de
Fronteira Lida., para executar e explorar o serviço
de radiodifuslo sonora em ondas médias, na cidade
de Slo José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
2) A outorga em apreço foi renovada por 2
(duas) vezes, conforme Decretos n°0 74.811, de
4·11-74 e 89.869, de 27-&-84, publicados no Dl6rlo
Oftclal da Uniio de 6-11-74 e 28-&-84, respectiva-

manta.
3) A concessão em tala foi objeto de transferência dirata, medianta Decr&to n" 92.087, de 9 dezembro de 1985, publicado no Dl6rlo Oficial da
Uniio de 1O subseqiiente, para a atual concession6-

institufdo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 1 O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora em 15 (quinze) anos
para o serviço de televislo, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3"),
perfodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 223, § 5" ).
6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declare:

•Art. 27. Os prazos da concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão. •
7) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de suas outorgas deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no perfo·
do compreendido entre o 6" (sexto) e o 3 1 (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
8) A outorga origin6ria da concessão em apreço foi renovada automaticamente até 1° de novembro de 1973, conforme determinado no inciso 11 do
artigo 1• da Lei n" 5.785, de 23 de junho de 1972,
motivo pelo qual o prazo de vigência da outorga passou a ser contado a partir daquela data, por períodos sucessivos de 10 (dez) anos.
9) Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada
deverá ocorrer a partir de 1° de novembro de 1993,
sendo que os eleitos jurfdicos da outorga foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no
Decreto de 1O de meio de 1991 , publicado no Dlãrio
Oficial do dia 13 subseqüenta.
1O) O pedido de renovação da outorga ora em
exame foi protocolizado nesta delegacia em 20 de
julho de 1993, dentro, pois, do prazo legal (fl. 1 ).
11) A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 118, de 22 de junho de 1994, e pelo Decr&to n• 92.087, de 9-12-85.
publicado no DOU de 10.12-85, com a seguinte
composição:
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c:.u

VolorCrS

148.040

148.040.00

22.080

22.080.00
12.1180.00

12.1180

-

114.1100

114.-,00

J oM Lulz Spo1ti
Poty p-., Jorge

01rwtar M••il8bdvo

Wz Anlonlo Flof1ono

12) A emissora se encontra operando regular·
nw1l8 dentro das caracterfsticas técnicas que lhe fo-

nunlllribuldas, conforme laudo de vistoria de fts. 'JJ3137
e inlonnaç6o do SeiDr e Engenharia constante de ft. 38.
13) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão verificou-se que e entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapes•aaam os limites fixados pelo
artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236,
de 28 de fevereiro de 1967.
14) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de FISC&Iização das Telecomunicações
- FISTEL, ~te infonnação de fi. 41.
15) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1°
de I'10II8ITDo de 1993, tendo em vista a manutenção do
prazo de outorga por Decrelo de 1ode maio de 1991.
Conclueio

Do exposto conclulmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Secrataria de FISCSiização e Outorgas para prosseguimento.
É o parecer subcensura.
Setor Jurfdico, 12 de julho de 1994. - Nllton
LMI, Asatente Jurfdico.
1) De acordo.
2) Encaminhe-se o processos à Secretaria de
FISCSiização e Outorgas para prosseguimento.
Slo Paulo, 20 de julho de 1994.- Carlos Alberto lllachlonl.

(A Comissifo de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 107, DE 1918
(N" S18197, na Cl11111ra doa Deputllcloa)
Aprov11 o ato que renova a alo outorgada l Ndlo e TV PonDvlaio

-·da da

UdL,
radlodlfuaio
a a....
em ondam6clla na cidade
Porto

Alagl'll, Eatado elo Rio Gl'llnda elo Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln•, de 20 de janeiro de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de meio de 1993, a concessão outorgada à Rádio e TV Portovisão Lida.,
para executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO ORIGINAL
Aprova o ato que renova a conceaeio outorgada ii R6dlo e TV Portovlaio
Ltda., para explorar aervlço de radlodHuaio sonora em onda m6dla, na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.
MENSAGEM N• 129, DE 1917
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § a• do artigo 233, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 20 de janeiro de 1997, que "Renova a concessão da Rádio e TV Portovisão Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul".
Brasma, 22 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 276/MC, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
n•
o
incluso
Processo
Administrativo
50790.000750192, em que a Rádio e TV Portovisão
Lida. solicite renovação da concessão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, outorgada originalmente à Empresa Radiodifusão Porto Alegrense, confonne Decreto n" 1.066, de
28 de agosto de 1936, renovada e transferida para a
requerente, nos tennos do Decreto n• 91.394, de 2
de julho de 1985, publicado no Dl6rlo Oficial da
União, em 3 subseqüente, por dez anos, a partir de
1• de maio de 1983, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991.
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2) Obeervo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando as disposiçõeR contidas na Lei n• 5. 785, de 23 de junho da 1972, e no
Decntto n" 88.066, da 26 de janeiro de 1983, que a
regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovaçlo requeridos na fonna devida e
nlo decidido& ao término do prazo de vigência da
concesalo ou permissão, sendo, por isso, admitido
o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminaçlo do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou longo prazo, não
determina, .-.-asariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser uttimedo.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1• de maio de 1993.
5) N - conformidade, e em observância ao
que diap6em a Lei n• 5.785, de 1972, a seu Regulamento, Decreto n• 88.066, da 1983, submeto o assunto à superior consideração da Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da

ConstituiçAo.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 20 DE JANEIRO DE 1997
Renova a conceaaio da R6dlo a TV
Portovlalo Uda., para explorar earvlço
da radlocllfualo 110110ra em onda média,
na cidade da Por1o Alegra, Eamdo do Rio
Oranda do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
da Constituição, a nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decntto n• 88.066, de 26 e janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 50790.000750/92, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3", da Lei rt" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1993, a concessão outorgada, originalmente, à Empresa Radiodifusão Porto Alegrense, pelo Decreto n• 1.066, de 28
de agoeto de 1936 e, posteriormente, renovada e
transferida para a Rádio e TV Portovisão Lida., paio
Decntto n• 91.394, de 2 de julho de 1985, sendo
mantido o prazo residual da outorga pelo D.:~.-~t... dõ
1O da maio de 1991 , para executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

•

lOS

onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-é paio Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes a seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3• Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de janeiro de 1997; 176" da Independência a 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- S6rglo Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Consuttoria Jurídica
PARECER CONJURIMC N• 594196
Referincla: Processo n• 50790.000750192
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul.
lnlanluada: Rádio e TV Portovisão Lida.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1° de maio de 1993. Pedido apresentado tampestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclualo: Pelo deferimento do pedido.
1) A Rádio e TV Portovisão Lida., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, requer a renovação do prazo de vigência
da sua concessão, cujo termo final oconeu em 1• de
maio de 1993.
I - Histórico

2) Mediante Decreto n• 1.066, de 28 de agosto
de 1936, publicado no Diário Oficial da União de 3
de setembro de 1936, foi outorgada permissão à
Empresa Radiodifusora Porto Alegrense pare explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, passando à condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado para seus
transmissores, conforme Portaria n• 1.347, de 23 de
novembro de 1943.
3) A outorga, em questão, foi transferida para a
requerente e renovada pelo Decreto n• 91.394, de 2
de julho de 1985, publicado no Dllirlo Oficial da
União do dia 3 subseqüente, sendo o prazo residual
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da concessão mantido pelo decreto de I O de maio
de 1991.
11 - Do M6rlto
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o 181Viço de radiodWusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televiaão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 3"), parlodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223- § 5").
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodoosão. aprovado palo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:

Art. 27. - 'Os prazos de concessão e
permissão serão de I O (dez) anos para o
18rviço de radiodWusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão'.
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejaram a renovaçlo do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entra o ao (sexto) e o 3" (terceiro)
mês anterior ao término do reapectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta concessão teve
seu tenno final em 1• de maio de 1993, devendo a
sua ranovaçlo ocorrer a partir dessa data.
8) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado na Delegacia do MC no Estado do Rio Grande do Sul em 29 de dezembro de
1992. dentro, pois, do prazo legal.
9) A peticionária tem seus quadros societário e
dirativo aprovados pelas Portarias n"s 1000, de 2 de
agosto de 1993 e 201. de 24 de junho de 1985, com
as seguintes composições:

-de--"---

33.764.900
888.550

-...-Tomoz

888.550

TOIIII:

Quadro Diretivo:
R-da-SUd
Salomão " - Salomão
Wllaon Amaldl Torraz

10) Vale ressettar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade sofreu advertências e
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várias penas de multa, conforme se verifica na Pasta
Cadastral Juridica da emissora.
11) A emissora encontra-se operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 52).
12) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, (fls. 53).
13) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade e seus sócios
não ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12, e
seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de 28 de fevereiro de 1967.
III - Concluaio
14) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm• Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos ates próprios- Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
15) Posteriormente, de acordo com o artigo
223, § 3°, da Constituição Federal, e matéria deverá
ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de
que o ato de renovação possa produzir efeitos legais.
É o Parecer subcensura.
BrasHia, 2 de dezembro de 1996. -lln6 Gurgel
Roudo, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brasília, 2 de dezembro de 1996. - Aclalzlra
França Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicação.
DESPACHO CONJURIMC N• 766196
Adote o Parecer Conjur!MC n• 594196, que propôs o deferimento do pedido de renovação do prazo
de vigência da outorga formulada pela Rádio e TV
Portovisão Lida., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Remetam-se os
autos à consideração do Exm• Senhor Ministro das
Comunicações. acompanhados das minutas de Decreto e Exposição de Motivos. com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República.
Brasma, 3 de dezembro de 1996. - Ant~nio
Domingos Teixeira Bedran, Consultor Jurídico.

(A Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 108, DE 11118
(N" &851117, 1111 ClrMI'II doa Deputlldoa)
Aprove o lllo que renoYII • permla-

elo outor'g8de l Socilldede Rlldlo Cu1tu111
8Ao vam. Uda. pill'll explorar ..viço
de l'lldlodlfueio eon0111 em fnlqQincla
moduledll 1111 cldede de Sllntoa, Eatlldo
deMo Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n' 734, de 27 de setembro de 1994. que renova por dez anos. a partir de 11 de maio de 1994, a
penniealo outorgada à Sociedade Rádio Cultura
Slo Vicente UdL pal8. explorar, sem direho de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada na cidade de Santos, Estado de
Slo Paulo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 858, DE 111M
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1 1 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
~ de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n' 734, de 27 de setembro de
1994, que ranova, por mais dez anos, a pennissão
outorgada à Sociedade Rádio Cultura São Vicente
Uda., para explorar, sem direho de exclusividade,
serviço de radiodilusl.o sonora em fraqüência modulada, na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Brasma, 18 de outubro de 1994.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N1 143/MC, DE 7 DE
OUTUBRO DE 1994, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAç0ES

EJccalentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 734, de 27 de setembro de 1994,
pela qual renovei a permissão outorgada à Sociedade Rádio Cultura São Vicente Lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fraqüência modulada, na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-<> devidamente inetruldo de acordo com a legislação apli·
cável, o que me levou a deferir o requerimento de
renovação.
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3) Esclareço que, nos termos do § 3• do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá elehos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encarrinhado o referido
eto do Processo Administrativo n' 50830.000311194
que lhe deu origem.
Respehosamente, DJalma Balllol de llo111ls,
Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N1 734,
DE 27 DE SETEMBRO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6", inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n• 50830.000311/94, resolve:
I) Renovar, de acordo com art. 33, § 31 , da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez
anos, a partir de 11 de maio de 1994, a pennissão
outorgada à Sociedade Rádio Cultura São Vicente
Ltda., pela Portaria MVOP n• 815, de 29 de outubro
de 1957, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fraqüência modulada, na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
11) A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á paio Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e
seus regulamentos.
III) Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3' do art. 223 da Consthuição.
IV) Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
DJalrM Ballloa da M0111fa
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES
Delegacia do MC em São Paulo
PARECER JURIDICO N1 120194
Rafarincia: Processo n• 50830.000311194
Origem: DCOMJMC/SPO
lnta111888da: Sociedade Rádio Cultura São Vicente Lida.
Aaaunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo
prazo teve seu termo final em 1"-5-94.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluaio: Pelo deferimento.
A Sociedade Rádio Cultura São Vicente Lida,
permissionária do serviço de radiodifusão sonora em
fraqüência modulada, na cidade de Santos, Estado
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ele· Sio Paulo, requer renovação do prazo de vigência ele sua outorga, cujo termo final ocorreu em 1° de
maio ele 1994.

1-0.Fatos

1) Mediante Portaria MVOP n• 815, de 29 de
outubro ele 1957, publicada no DWirlo Oficial da
União de 5 de 1"10118mbro do mesmo ano, foi outorgada permiselo ll Sociedade Rédio Cultura São Vicente Lida, para exacutar o sarviço de radiodHusão sonora am freqllência modulada, na cidade ele Santos,
Estado da Sio Paulo.
2) A outorga em apreço foi renovada pro 2
(duas)_., conforme Portaria n• 87 de 2-2-n, publicada no OWirlo Oficial da União da 9-2-n e Portaria de mesmo número (87) de 27-4-M, publicada
no DOU do dia 30 subsaqüente.
3) Cumpra ressaltar que, durante o último perfodo de vigência da outorga, a entidade não sofreu
nenhuma penalidade, nem tampouco foi advertida,
conforme sa verifica na lntorrnaçio do Selor Jurfdico
de Seçlo de Fiscalização desta Delegacia, constante ele 11. 40.

11 - Do M6rlto
4) O Código Brasileiro ele Telecomunicações,
instituldo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece oa prazos de 10 (dez) anos para o
sarviço de radiodifusão SOilOfll em 15 (quinze) anos
para o aerviço de televiaio, qua poderão ser renovadoa por parlados sUC811Sivos e iguais (art. 33 § 3"),
perfodos essas mantidos pela aluai Con::;luição
(art. 223 § 5").
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de RadiodHuaio, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
da 31 ele outubro de 1963, declara:
• Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1 O (dez) anos para o
sarviço de radiodHusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão"
6) De acordo com o artigo 4 1 da Lei n• 5. 765,
ele 23 de junho de 1972, as entidades que desejaram a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entra o 6" (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) A outorga originária da permissão em apreço foi renovada automaticamente até 1• de maio de
1974, conforme determinado no inciso III do artigo 1•
da Lei ri' 5.765, da 23 de junho de 1972, motivo pelo
qual o prazo de vigência da outorga passou a ser
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contado a partir daquela data, por perfodos sucessivos de 10 (dez) anos.
8) Por conseguinte, a renovação aqui ple~eada
deverá ocorrer a partir de 1° de maio da 1994.
9) O pedido de renovação da outorga ora em
exame foi protocolizado neste delegacia no dia 1• de
fevereiro de 1994, dentro pois, do prazo legal (11. 1).

1O) A requerente tem seus quadros societério e
diretivo aprovados, respectivamente, pelas Portarias
n"s 112 de 7-8-92, 86 de 9-2-n e 328 de 8-7-87,
com a seguinte composição:

Manour
Gilberto GclrMs Manour

-Gomos

1118.875 1118.875.000,00

Maria Gomaa Manaul'

113.250 113.250.000,00

PoUo

1118.875 1118.875.000,00

Tollll

4113.000 4&3.000.000.00

(qua1JOCIN- o cinqOonta o trla milhões do cruzolroo)

Dlretor p,.....,.•
Otretor Sup!l i 1t&i !dente

-

G ilberto- Manour
Maria

Gomos-

11) A emissora se encontra operando regularmente dentro das caracterfsticas técnicas que lhe foram atribuldas, conforme laudo ele vistoria de !Is. 50154
e lntorrnaçio do Setor de Engenharia ll 11. 55.
12) É regular a s~açio da permissionéria perante o Fundo de Foscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de !Is. 57158.
13) Finalmente observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1°
de maio de 1994, vencimento do prazo anterior.

Concludo

Do exposto, conclufmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Secretaria de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
É o parecer "sub censura".
Setor Jurfdico, 6-6-94. - Nlhon Aparecido
Leal, Assistente Juridico
1) De acordo

2) À Secretaria de Fiscalização e Outorgas
para prosseguimento.

DCOMISPO, 7-Q-94- ~ AlleriO Machlonl.

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"109, DE 1998
(H" 58111117, 1111 c.tmara doa Deputado&)
Aprova o ato que renova • parmisdo outorgada 6 Fundaçio laHc de Comunlcaçlo pare explorar eervlço de redlocllfualo ~ em treqil6nclll modulada 1111 cidade de Blumenau, Eatlldo de
Santa Catarlllll.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 1.082, de 6 de dezembro de 1994, que
renova a permissão outorgada à Fundação Isaac de
Comunicaçio para explorar. pelo prazo de dez anos,
a partir de 6 de maio de 1992, sem dire~o de exclu·
sividade, serviço de radiodifusão sonora em frequên·
cia modulada na cidade de Blumenau, Estado de
Senta Catarina.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N"1.227, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do artigo 223, da Const~uição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 1.082, de 6 de dezembro de
1994, que renova a permissão outorgada à Funda·
çlo Isaac de Comunicação, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqilência modulada, na cidade de Blumenau,
Estado de Senta Catarina.
BrasDia, 27 de dezembro de 1994.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 225/MC, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINIS·
TAO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 1.082, de 6 de dezembro de
1994, pela qual renovei a permissão outorgada à
FundaçAo Isaac de Comunicação, para explorar ser·
viço de radiodifusão sonora em frequência modula·
da, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando instrui·
do de acordo com a legislação aplicável, o que me
lavou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3°, do art.
223 da Constituição. o ato de renovação somente

•
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produzirá efe~os legais após deliberação do Con·
grasso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi·
nistrativo n• 29820.0001 08/92·95 que lhe deu o ri·
gem.
Respa~osamente,

DJalma Basto& de Moreis, Ministro de Estado
das Comunicações.
PORTARIA N°1082,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições confonne o disposto no art. 6",
inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 29820.000108192-95, resolve:
I) Renovar, de acordo com art. 33, § 3°, da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais dez
anos, a partir de 6 de maio de 1992, a permissão outorgada a Fundação Isaac O. Comunicação pala
Portaria n• 77, de 3 de maio de 1982, para explorar,
sem dire~o a exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
11) A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á paio Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos.
III) Este ato somente produzirá efe~os legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3" do art. 223 da Const~uição.
IV) Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Djalma Beatos de Morais
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Serviço Jurldico- Delegacia em Santa Catarina
PARECER SEJUR N° 355192
Referencia: Processo n• 29820.000108/92
Origem: DCMISC
Aaaunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar o Serviço
de Radiodifusão sonora cujo prazo teve seu termo final em 6-5-92
Pedido apresentado tempastivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclu&io: Pelo deferimento.
Fundação Isaac de Comunicações parmissionária do serviço e radiodifusão sonora em FM na cidade de Blumenau, Estado de Senta Catarina, requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo final ocorreu em 06/05192 .
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1-0aFatoa
1) Mediante Portaria n• n, de 03 de maio de
1982 foi at~~orizada permissão à Fundação lsaec de
Comunicaçqes para explorar por 1O anos o serviço
de radiodiÍulsão sonora em FM na cidade de Blumenau, Estadd de Santa Catarina.
2) A qutorga em questão começou a vigorar
em 6-5-82 clata de publicação da Portaria de permis·
são no Dl6rlo onc•l.
3) curt,p,e ressaltar que, durame o pedido de
vigência da I outorga a entidade sofreu advertências
conlonne sé vsrilica na inlonnação procedente do
Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações, a fi. 42
11 - Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962,
Ieee os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço da diodilusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviÇo de televisão, que poderão ser renova·
dos por pertDdos sucessivos e iguais (art. 3 § 3"),
parlados asiles mantidos pela atual Constituição
(art. 22, § SO).
Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
RadiodilusAa, aprovado pelo Decreto n" 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
,inlllituido~a

• Art. 27. Os prazos de concessão e
perrnissão serão de 10 (dez) anos pera ser·
viço da radiodifusão sonora e de 15 (quinze)
anos para o de televisão.'

5) De ~rdo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de ju~ de 1972, as entidades que deseja·
ram a ranov~ção do prazo de sua outorga deverão
dirigir requerimento eo órgão competente, no perio·
do compreexdo entra o 6° (sexto) e o 3" (terceiro)
mês anterior o término do respectivo prazo.
6) O p o de vigência desta permissão teve
seu termo final no dia 6 de maio de 1992, porquanto
começou a vigorar em 6·5-82, com a publicação do
ato corraspondente no Diário onc•l de 6-5-82.
7) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, lei protocolizado nesta delegacia no dia 5-292. dentro, pois, do prazo legal.
8) A requerente tem seu quadro aprovado pela
Portaria n• 156187, com a seguinte composição:

Direlor~··

-
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9) A emissora se encontra operando dentro
das características técnicas que lhe foram atribuídas

conlonne mencionado a 11. 73.
1O) É regular a situação da concessionária pe·
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante consulta on llne, nesta data.
11) Verificou-se que a entidade e dirigentes
não ultrapassam os limites lixos pelo artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de 28 de fe·
vereiro de 1967.
12) Finalmente, observa-se que o prazo de vi·
gência da outorga deverá ser renovado a partir de
6·5-92, tendo em vista a data de publicação da por·
taria de permissão, no Dlérlo Oficial.
Conclusio
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação-Geral de Outorgas, do DNPV. para
submissão do assunto ao Senhor Diretor do Depar·
lamento Nacional de Serviços Privados.
É o parecer subcensura.
Florianópolis, 11 de novembro de 1992.- Else
Lulza Rausch, Assistente Jurídico.
(A Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 110, DE 1888
(N" srn/97, na camara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rédlo Imprensa de Anépolla Ltda.,
para explorar sarvlço de radiodifusão aonora em onda mlidla na cidade de Anépolla, Ea1ado de Galés.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/n•, de 4 de novembro de 1996, que renova
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Radio Imprensa de Anápolis Lida., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra·
diodilusão sonora em onda média na cidade de Aná·
polis, Estado de Goiás.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N°1.143, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3• do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências.
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
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tanta do Decrato de 4 de noverrbro de t996, que 'Renova a COI iC ado da Rádio ln..,rensa de Anápolis
Lida., para uplorar serviço de radiodffusão sonora em
onda média, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás'.
BraaOia, 7 de novembro de t996. - Fernando
Henrique Cerdoeo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" t97/MC, DE 24 DE
OUTUBRO DE t996. DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES
Emalantfssimo Senhor Prasidenta da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o
incluso
Proceaso
Administrativo
n•
29670.000028194, em que a Rádio Imprensa de
Anápolis Lida. solicita renovação da concessão para
explorar aerviço de radiodffusão sonora em onda
média. na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, outorgada originariamente à Rádio Imprensa S.A. conforme Portaria MVOP n• 632, de 17 de agosto de
t957, transferida para a requerente pela Portaria
n• 743, de 28 de junho de t976, sendo sua última renovaçlo a promovida pelo Decreto n• 90.279, de 3 de
outubro de t984, publicado no Dllirlo Oficial da União
de 4 de outubro de t984. por dez anos, a partir de t•
de maio de t984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de to de maio de t99t.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de julho da t972, e
no Decreto n• 88.066, de 28 de janeiro da t983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovaçio requeridos na fonna devida e
nlo decididos ao término do prazo de vigência da
~o ou permissão, sendo, por isso, admitido
o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, lícito é se concluir
que a tlllminaçAo do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou longo prazo, não datarmina nscesseriamente a extinção do serviço prestado,
podei Ido o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato conaspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de t• de maio de t994.
5) Nessa conformidade e em observência ao
que dispõem a Lei n• 5. 785, de t972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de t983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congrasso
Nacional em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, -Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

li I

DECRETO DE 4 DE NOVEMBRO DE t996
Renova a conceeaio da Rédlo Imprensa de Amipolla Uda., para explorar
serviço de radlodltuaio sonora em onda
média na cidade de Anápolla, Estado de
Gollia.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 223
da Constituição, e nos termos do art. SO, inciso I do
Decreto n• 88.066, de 28 de janeiro de t983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 29670.000028/94, decreta:
Art. t• Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3" da Lei n• 4.t17, de 27 da agosto de t962, por
dez anos, a partir de t• de maio de t994, a concessão da Rádio Imprensa de Anápolis Lida., outorgada
originariamente à Rádio Imprensa S.A. pela Portaria
MVOP n• 632, de t7 de agosto de t957, transferida
para a requerente pela Portaria n• 743, de 28 de junho de t976, e renovada pelo Decreto n• 90.279, de
3 de outubro de t984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de tO de maio de
t99t, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasma, 4 de novembro de t996; t75° da Independência e toa• da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÓES
Delegacia do MC em Goiás
PARECERJASS/JURJDRMC/GO N• t27
Referincla: Processo n• 29670.000028194
Origem: Delegacia do MC em Goiás
Interessada: Rádio Imprensa de Anápolis Lida.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodffusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em t• de maio de t994.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluaio: Pelo deferimento.
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A RádiO Imprensa de Anépolis Lida., conces·
11ionária do serviçO de radiodifusão 110nora em onda
média, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, re·
quer renovação do prazo de vigência de sua conces·
são, cujo termo final ocorreu em 1• de maio de 1994.

l-Dos Fatos
Mediante Decreto n• 90.279, de a de outubro
de 1984, foi autorizada a renovação da concessão à
Rédio Imprensa de Anápolis Lida., para explorar por
1O anos o serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Anépolis, Estado de Goiás.
A outocga em questão começou a vigorar em 1°
de rreio de 1984, de conformidade com o estabelecido
no decreto de concessão da outorga de 3-10-1984.
Cumpre ressaltar que, durante o último período
de vigência da outorga, a entidade cometeu infração
cujo pi'OC8SSO loi concluído com o seu arquivamento.
11 - Do Mérito

O Código Brasileiro de Telecomunicações, ins·
tituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de telecomunicações, que poderão ser renovados por período sucessivos e iguais (art. aa, § a•).
períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 22a, § 5").
De acordo com o artigo 4•, da Lei n• 5.785, de
2a de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o a• (terceiro) mês anterior ao término do respeclivo prazo.
O prazo de vigência desta concessão teve seu
final dia 1° de maio de 1994, pois começou a vigorar
em 1• de maio de 1984, com a edição do decreto de
concessão de a-t 0-1984, publicado no Dl6rlo Ofi·
clal de 4-10-1984, e os efeitos jurídicos da outorga
foram mantidos pelo prazo residual, conforme disposto do decreto, do dia 1O de maio de 1991, publicado no Diário Oficial do dia 1a subseqüente, cabendo esclarecer que o prazo desta concessão já foi
renovado anteriormente no período próprio.
O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia, no dia
a1-1·94, dentro, pois do prazo legal, fls. 01, uma vez
que de acordo com o disposto na Lei da Renovação
o pedido deveria ser apresentado entre 1° de novembro de 1993 e ao de abril de 1994.
A requerente tem seus quadros societário e diretive aprovados pelo Poder Concedente com a seguinte composição:
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Emei de Oiveira Pkla

221.000

221.000.000,00

Edmo de OIMtira Pina

214.000

214.000.000.00

William Oowning Fanstona

214.000

214.000.000,00

1150.000

150.000.000 00

Totol

Nome
Sócio Gerente

Emei de Oltveira Pina

A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica o setor de engenharia à
fls. a6.
É regular a situação da concessionária perante
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL, consoante informação de fls. 35.
Consultando o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites lixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de
28 de fevereiro de 1967.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1• de
maio de 1994.

III - Concluaio
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao
Departamento de Outorgas, para prosseguimento.
É o Parecer aub eensura.
Goiânia, 11 de maio de 1995. - Jsclara da Silva Rocha, Chefe Serv. Juridico-DRMCIGO
De acordo:
Encaminhe-se como proposto.
Goiânia, de de 1995. - Ronaldo Coutinho
Seixo de Brito, Delegado Regional do MC em
Goiás.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•t11, DE 1098
(N" 5118197, na Clmara doa Deputadoa)
Aprova o ato qua renova a concessão da Emissora Santualrlo Sentflnenae
Ltda. para explorar MrYfço de radlodlfuaio
- - . am onda maldla na cidade de Seraftna Corria, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se retere o
Decreto sln•, de 18 de dezembro de 1996, que renova por dez anos, a partir de 25 de junho de 1994, a
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conceesão da Emissora Santuário Serafinense Lida.
para uplorar, sem direito e exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM

~4,

DE 111117

Senhoras Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
tanta do Decreto de 18 de dezembro de 1996, que
"Renova a concessão da Emissora Santuário Serafinenae Lida., p8lll explorar, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul".
Brunia, 3 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique c.ntoso.
EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N• 240JMC, OE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
EJOC alentfssimo Senhor Presidenta da República,
Submeto 11. consideração de Vossa Excelência
o incluso Pn • · o Adrrmislrativo n" 53790.000199194,
em que a Emissora Santuário Serelinense Lida. solicita ranovaç.lo da concessão pare explorar o serviço
de radiodifualo sonora em onda média, na cidade
de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada pela Portaria n• 143, de 22 de junho de
1984, publicada no Dl6rlo Oficial da União de 25
subseqilente, por dez anos, a partir de 25 de junho
de 1984, tendo passado à condição de concessionária em virtude de autorizado aumento de potência de
sua estaçlo conforme Portaria n• 404, de 27 de
agosto de 1986.
2) Observo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5. 785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a
regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
nio decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido
o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, licito é se concluir
que a terminação do prezo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço

•

1\3

prestado, podendo o processo da renovação ser uttimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato comaspondente deverá assinalar que a renovação ocorrere a partir de 25 de junho de 1994.
5) Nessa conformidade, e em oDservância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto 11. superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO OE 18 OE DEZEMBRO DE 1996
Renova a conCHaio da Emlaaora
Santuário SeraflnenM Uda., para explorar 8MYiço de radlofudo , . _ . em
onda m6dla, na cidade de Seraflna Corria, Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 53790.000199194, decreta:
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3", da Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 25 de junho de 1994, a concessão da Emissora Santuário Serefinense Lida., outorgada, originariamente, pela Portaria n• 143, da 22 de
junho de 1984, publicada no Dljrlo Oficial da União
da 25 subseqüente, tendo passado à condição de
concessionária em virtude de autorizado aumento de
potência de sua estação, para explorar, sem diretto
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Serefina Corrêa, Estado
do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2.0 Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 18 de dezembro de 1996. - 175° da
Independência e 108° da República.- FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Sérgio Motta •
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇ0ES
Consu"oria Jurídica
PARECER CONJUR/MC N• 596/96

Referinc:la: Processo n• 53790.000199194
Origem: Delegacia do MC no Eslado do Rio
Grande do Sul.
lnllareaAda: Emissora Santuária Serafinense
Lida.
A8aunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para execular serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo de
teve seu termo final em 25 de junho de 1994. Pedido
apresenlado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e vida societária.
Concludo: Pelo deferimento do pedido.
1) A Emissora Santuária Serafinense Lida.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Serafins Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, requer a renovação do
prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final
ocorreu em 25 de junho de 1994.
2) Mediante Portaria n• 143, de 22 de junho de
1984, foi autorizada a permissão à Emissora Santuário Serafinense Lida., para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Serena Corrêa, Eslado do Rio Grande do sul, tendo
passsdo à condição de concessionária em virtude
de aumento de potência autorizado para seus transmissores, conforme Portaria n• 0404, de 27 de agosto de 1986, do Diretor substituto da Diretoria Regional do Dentei em Porto Alegre.
3) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituldo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 3"), períodos esses mantidos pela aluai
Constituição (art. 223 - § 5°).
4) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
Art. 27. 'Os prazos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão'.

5) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorgada deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no pe-
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!'iodo compreendido entre o 6° (sexto) e o a• (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo.
6) O prazo de vigência desta concessão teve
seu terono final em 25 de junho de 1994, sendo
que o pedido de renovação foi protocolizado na
Delegacia do MC no Estado do Rio Grande do Sul,
em 1° de fevereiro de 1994, tempestivamente, portanto.
7) A renovaçao deverá ocorrer a partir de 25 de
junho de 1994.
8) A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 344, de 22 de
agosto de 1990, do Diretor as-Representação Regional da Secretaria Nacional dé. Comunicações em
Porto Alegre, tendo, o Procuraoor, sido aprovado
pela Portaria n• 273, de 21-6-90, da mesma autoridade, com as seguintes composições•

Olfvio Antonio Baldi

162.500

Celito Parcisi

162.500

Blzeu Canalle

162.500

Albino Matei

162:500
Totlol

150.000

Quaaro Diretivo:
Albino Matei

Garante

Aqélio Antonio ladra

Procurador

9) A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuidas (fls. 44).
1O) E regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de fls. 52153.
11) A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei n• S. 785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida e no prazo legal e com a documentação
hábil.
12) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e nAo renovados em tempo hábil, concluindo, desta forma,que a terminação do prazo de
concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou longo prazo, não determina, necessariamente,
a extinção do serviço prestado.
13) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
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ao Exm" Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios- Exposiçlo de Motivos e D8Cf8to - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
14) Posteriormente, de acordo com o artigo
223, § 3•, da Constituição, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É peracer aub censura.
Bruma, 2 de dezembro de 1996.- Lydlo Malvezzl, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brunia, 2 de dezembro de 1996. - Adalzlra
França So&Na de Lucca, Coordeandora de Comunicações.
DESPACHO CONJURIMC N" 768196
Adoto o Parecer CONJURIMC n• 596196, que
propôs o deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da outorga da Emissora Santuário
Serafinense Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Serafina
Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul. Remetam-se
os autos à consideração do Exm• Senhor Ministro
das Comunicações, acompanhados das minutas de
Decreto e Exposição de Motivos, com vistas ao encaminhamento ao Excelentlssimo Senhor Presidente
da República.
BraaHia, 3 de dezembro de 1996. - Ant6nlo
Domlngoa Teixeira Bedran, Consultor Jurídico.

(A Comissão de Educação.)
PARECER NO 595, DE 1998
De Comlaaào de Assuntos Econ6micoa, sobre o Offclo ·s· n" 11, de 1998 (Ofício '"'-' n" 2.074198, de 30 de Julho de
11118, na origem), do PTHidau• do Banco
Central do Brasil, aubrr.a•ndo ii apreciaçlo do S. .elo Federal o Coubato de Conflaalo, Aaaunçio, eon.olldaçio e Reflnanc:leruento de Olvidas, celebrado enbe o Ea-.clo da Paraíba e a Unlio, em 31 de março
de 1998, no lmblto do Programa de Apoio
ii Reatnatur.ção e ao
Fiscal doa Estados, no valor total de R$266.313.611,15

A,_.

(~ e ana nta e Hla milhões, trelllllltoe e o- mil, aeiacentoa e onza reais

e qulnza -avoa).
Relator ad hoc: Senador Carlos Bezerra

IIS

I - Relatório
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado Federal, por meio do Oficio •s•
n• 71, de 1998, (Ofício Presi n• 2.074, de 30-7-98,
na origem), a manifestação daquela instituição acerca do Contraio de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas, celebrado entre
a União e o Estado da Paraíba, em 31 de março de
1998, no valor de R$266.313.611,15 (duzentos e
sessenta e seis milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e onze reais e quinze centavos).
A operação de crédito de refinanciamento, junto à União, das dívidas do Estado da Paraíba, obedece as seguintes condições:
a) valor da divida a ser adquirida pela União:
R$266.313.611,15 (duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e onze reais
e quinze centavos), formado pelas seguintes parcelas:
I) R$72.649.213,89 (setenta e dois milhões,
seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e treze
reais e oitenta e nove centavos), referentes à divida
mobiliária do estado;
11) R$16.551.507,75 (dezasseis milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil e quinhentos e sete
reais e setenta e cinco centavos) relativos aos saldos devedores dos empréstimos junto à União,
em 1"-12-97, concedidos ao amparo do voto CMtil
na 212i92;
III) R$1.964.166,15 (um milhão, novecentos e
sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais
e quinze centavos) relativos aos contratos firmados
com o Banco Central do Brasil, em 1°-12-97, com
amparo do voto CMN n• 154193;
IV) R$1.246.187,71 (um milhão, duzentos e
quarenta e seis mil, cento e oitenta e sete e um centavos) referentes aos saldos devedores dos contratos firmados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES;
V) R$173.902.535,65 (cento e três milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais
e sessenta e cinco centavos) referentes aos saldos
devedores junto à Caixa Econõmica Federal - CEF,
em 31-12-97, relativos as operações de Antecipação
de Receitas Orçamentárias adquiridas de outras ins·
tituições financeiras e ainda a parcela das dividas
não financiadas ao amparo da Lei n• 8.727, de 1993.
b) valor do Refinanciamento: do total das dívidas a serem adquirido pela União, serão deduzidos
R$22.057.852,13 (vinte e dois milhões. cinqOenta e
sete mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e treze
centavos), correspondentes a:
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I) R$21.216.484,59 (vinte e um milhões, duzen~is mil, quatrocentos e oitenta e quatro
reeia e cinqüents e nova centavos) relativos ao subsidio concedido pela União ao Estado da Paraíba,
nos termos do § 4°, do art. 3° da Lei n• 9.496, de 11
de setembro de 1997; e
11) R$841.367,54 (oitocentos e quarenta e um
mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e
quatro centavos) relativos aos créditos de atualizaçlo monetária do !PI-Exportação do Estado da Parafba. junto a União.
Desta forma, o valor a ser refinanciado corresponde a: R$244.255.759,02 (duzentos e quarenta e
quatro milhões, duzentos e cinqüents e cinco mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e dois centavos).

tos

a

c) encsrpos:
- juros de 6% a.a. (seis pontos percentuais ao
ano) calculados sobre o saldo devedor existente e
debitado no primeiro dia de cada mês; é
- atualização do saldo devedor, variação positiva do IGP-01.
d) condições de pagamento:
- amortização extraordinária: R$11.348.824,69
(onze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oito·
centos e vinte a quatro reais e sessenta e nove centavos) correspondentes a 20% da divida mobiliária,
deduzidos os créditos relativos à atualização do !PIExportação do Estado junto à União, com recursos
provenientes da alienação das ações da Sociedade
An6nima de Eletrificação da Paralba - SAELPA e do
PB-Tur Hotéis S.A.:
- amortização ordinária: R$232.906.934,33
(duzentos e trinta e dois milhões, novecentos e seis
mil, novecentoa a trinta a quatro reais e trinta e três
centavos) que serão pagos em 360 (trezentos a sessenta) prestações mensais, pela Tabela Price, limitada ao dispêndio mensal de 1/12 (um inteiro e doze
avos) de 13% (treze pontos percentuais) da Receita
Uquida Real do Estado.
e) garantias: as receitas próprias do Estado, as
transferências constitucionais e os créditos de que
trata a Lei Complementar n• 87, de 13-9-96.
Inicialmente, o Banco Central manifestou-se
sobre a operação por meio do Parecer DEDIP/DIARE N"629198, de 30 de junho de 1998. É importante
deetacar que este parecer havia sido elaborado sob
as normas das Resoluções n.. 69 e 70, de 1995, e
12, de 1997, que, no entanto, foram revogadas pela
Resolução n• 78, de 8 da julho de 1998. Destarte, o
oficio do presidente do Banco Central, encaminhado
o pleito ao Senado Federal, foi firmado quando tais
normas já haviam sido revogadas, sendo encami-
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nhado novamente àquela instituição para nova manifestação à luz da normas vigentes.
Assim, o Banco Central manifestou-se novamente sobre a operação por meio do Parecer OEOIP/DIARE N"796/98, de 16 de novembro de 1998,
opinando favoravelmente pela sua aprovação, após
sanar os vícios do processo, completando-o com as
irrlormações requeridas pela Resolução do Senado
Federal n• 78.
Com isto, pode-se constatar que a operação
em análise encontra-se de acordo com os limites
contidos nos arts. s• e 7" da citada resolução, tendo
sido apresentados os pareceres tanto da Secretaria
do Tesouro Nacional, como a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
O Banco Central ressalta o fato da operação
enquadrar-se no Programa de Apoio à Restauração
e ao Auste Fiscal dos Estados, e nesse sentido, a
operação proporcionará diversos beneficias financeiros ao Estado, pois permitirá a redução dos encargos e o alongamento do prazo de amortização, via·
bilizando, portanto, o ajuste fiscal do Estado da Paraiba.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Conforme já mencionado, a operação de crédito sob exame está inserida no Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, promovido pela União, com base na Lei n• 9.496, de
1997, sendo que tal matéria, de ordem econOmico-financeira, relacionada ao endividamento do setor público, constilui competência exclusiva do Senado Federal, mediante o disposto no art. 52 da Constituição
Federal.
Em termos operacionais, o Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados envotveu inicialmente a assinatura de um protocolo de
acordo entre os Estados devedores e a União, várias operações ponte, acessórios ao refinanciamento
global e • poaterlorl a celebração de um contrato
de refinanciamento, que deveria ser submetido à deliberação do Senado Federal.
Nesse sentido, o Estado da Paraíba firmou, em
15 de janeiro de 1997, um Protocolo de Acordo de
refinanciamento de suas dividas junto à União, sendo que tal protocolo foi aprovado pela Resolução n• 8,
de 1997, do Se11ado Federal. Em 31 de março de
1998, foi celebrado o Contrato de Comissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Olvidas,
entre o Estado e a União, que se const~ui no objeto
de análise desse parecer.
Com a aprovação da presente proposta, darso-á um substancial avanço no sentido de fortaleci-

.... ·
NOVBMIIRO DB 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

manto do Estado da Para1ba, consolidando-se a situaçio da _ . finanças públicas, bem como contribuindo para a consolidação fiscal do Pais como um

todo.
De fato, podamos ressaltar que a gestão macroacon6mica das finanças públicas do Estado da
Paralba constitui-se am axamplo para as demais
unidades da Federação, sendo que seus gastos da
pessoal 811W11bam-se parteitamenta enquadrados
na Lei Complementar n• 82, de 1995, comprometendo cerca de 40% da Receita Líquida Real no presente exarclcio. Além do mais, devemos ressaltar que a
relação da aua Olvida Total com a Receita líquida
Real é de 1,96, portanto, inferior em comparação
com os Estados do Aio da Janeiro, Rio Grande do
Sul e Sio Paulo.
Desse modo, visto que a matéria em análise é
de relevante interesse nacional, na ótica das finanças públicas, bem como não havendo óbices legais
ou conatitucionais, voto pala aprovação da mesma
nos termos do seguinte projeto de resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 105, DE 1998

Autoriza a efetlvaçio de Contrato de
Conftaaio, Auunçio, Conaolldaçio a
Rellnanclamento de Divida, celebr11d0

.,..... a Unllo e o Ea1aelo da PBI"IIIba, no
lmbllo do Programa de Apolo à Reeatrutu~ aliO AJuate Flecal dos E.tadoa.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° Fica o Governo Federal autorizado a celebrar, com o Estado da Paraíba, Contrato de ConfieaAo, Assunção, Consolidação e Refinanciamento
de Olvidas, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturaçio e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Art. 2" As condições para a operação a ser
contratada seriio as seguintes:
I - valor da dfvida a ser adquirida pela União:
R$266.313.611,15 (duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e onze reais
e quinze cenlllvos), fonnado pelas seguintes parcelas:
a) 72.649.213,89 (setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e traze reais
e oitenta e nove centavos), referentes à divida mobililiria do Estado;
b) 16.551.507,75 (dezasseis milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e sete reais e
setenta e cinco centavos), relativos aos saldos devedores dos empréstimos junto à União, em 1•-12-97,
concedidos ao amparo do voto CMN n• 212/92.
c) 1.964.166,15 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e

117

quinze centavos), relativos aos contratos firmados
com o Banco Central do Brasil, em 11 -12-97, com
amparo do voto CMN n• 154/93;
d) 1.246.187,71 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), referentes aos saldos devedores
dos contratos firmados junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES;
e) 173.902.535,65 (cento e setenta e três milhões, novecentos e dois mil, quinhelos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referentes
aos saldos devedores junto à Caixa Econômica Federal- CEF, em 31-12-97, relativos às operações de
antecipação de receitas orçamentárias adquiridas de
outras instituições financeiras e ainda à parcela das
dividas não financiadas ao amparo da Lei n• 8. 727,
de 1993.
11 - valor do fflfinsnciamento: do total das dividas a serem adquiridas pala União, serêo deduzidos
R$22.057 .852,13 (vinte e dois milhões, cinquenta e
sete mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e treze
centavos), correspondentes a:
•) R$21.216.484,59 (vinte e um milhões, duzentos e dezasseis mil, quatrocentos e o~enta e
quatro reais e cinquenta e nove centavos), relativos
ao subsidio concedido pala União ao Estado da Paralba, nos termos do § 4°, do art. 31 da Lei n• 9.496,
de 11 de setembro de 1997; a
b) A$841.367,54 (o~ocentos e quarenta e e um
mil, trazentos e sessenta e sete reais e cinquenta e
quatro centavos), relativos aos créditos de atualização monetária do !PI-Exportação do Estado da Paraíba, junto à União;
c) Remanescendo o valor a ser refinanciado de
R$244.255.759,02 (duzentos e quarenta e quatro
milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos);
III - encargos
•) juros de 6% a.a. (seis pontos percentuais ao
ano), calculados sobra o saldo devedor existente e
debitado no primeiro dia de cada mês; e
b) atualização do saldo devedor: variação positiva do IGP-01, ou, se este indica for extinto, por outro que vier a substitui-lo.
IV -condições de pagamento
a) amortização extraordinária: R$11.348.824,69
(onze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), correspondentes a 20% da divida mobiliária,
deduzidos os créditos relativos à atualização do !PIExportação do Estado junto à União, com recursos
provenientes da alienação das ações da Socieaade
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An6nima da Elalrilicação da Paraíba - SAELPA - a
do PB-Tur Hotéis S.A.;
c) amortização ordinária: R$232.906.934,33
(duzentos a trinta a dois milhões, novecentos a sais
mil, novecentos a trinta a quatro reais a trinta a três
centavos), que seria pagos em 360 (trezentas e
-anta) prestaçõas mensais, pala tabela Price, li·
mitada ao dispêndio mensal de 1/12 (um doze
aYO&)da 13% (treze pontos percentuais) da Receita
Uqulda Real do Estado;
VI - ganmtiiJs: as receitas próprias do Estado,
as transferências constitucionais e os créditos de
que trata a Lei Complementar n• 87, de 13-9-96.
Art. 3" A presenta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos A setenta dias, a contar
de sua publicação.
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1998.
-Pedro Plvll- Presidente; C.rloe Bezerra- Rela·
tor ad hoc; Genon c.mata - Ney St~~~•una - Jonu Pinheiro - Benl V11r11a - Eduardo Supllcy JoN Fog898 - JoN EdUIIrdo Dutnl - Oamar Dias
- Jetl8iaon p.,.. - L.eomar Qulntanllha (sem
voto) - Levy Dias - Eaparldlio Amln - Romero
Ju~.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Ex·
padienta lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidflncia comunica ao Plenário que os Projetas de Decrato Legislativo n•s 97 a 111, da 1998, lidos ante·
rionnanta, tramitaria com prazo determinado de
quarenta a cinco dias, nos termos dos arts. 223, § 1•, e
64, §§ 2" a 4°, da Constituição, combinados com o
art. 375 do Regimento lntemo.
Da acordo com o art. 122, 11, b, do Regimento
lntamo, conünado com o art. 4° da Resolução n" 37,
de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão
raceber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão da Educação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Resolução n• 105, de 1998, cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úlais, a fim de receber emeo ideS, nos teiTTlOS do art. 235.
11, t, do Regimento lntemo, combinado com o art. 4°
da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobra a
mesa. Projeto de Lei do Senado que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu
Tuma.
~ lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N'181, DE 1998
Ahera o art. 151 do Decntto-Lel n•
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código P-I.

O Congresso Nacional decreta: ·
Art. 1° O art. 151 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 151. Devassar, divulgar, transmitir
ou utilizar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e muHa. (NR)

11 - quem indevidamente intercepta, divulga, transmite ou utiliza abusivamente comunicação realizada por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletrornagnético, de sfmbolos, caracteres,
sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza; (NR)
III - quem impede a comunicação referida no inciso anterior; (NR)
§ 3" Se o agente comete o crime, com
abuso da função pública ou em serviço postal, ou que explore comunicação realizada,
por fio, radioaletricidade, meios ópticos ou
qualquer outro processo eletrornagnético, de
símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua··
tro) anos, e muHa. (NR)
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se o art. 1O da Lei n• 9.296,
de 24 de julho de 1996 e os arts. 40 a 41 da Lei
n• 6.538, de 22 de junho de 1978.
Justificação
A edição da Lei n• 9.296, de 24 de julho de
1996, que "Regulamenta o inciso XII, parte final, do
art. 5° da Constituição Federal", criou urna situação
de conflito com disposições estabelecidas no Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.
A cominação de pena para crimes de interceptação de comunicações e uso abusivo de informações
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obtidas por esse meio, encontrada no art. 151 do
Código P-1. em relação àquela cominada na Lei
n• 9.296196, conduz à obrigatória aplicação do principio da 'lei mais benéfica', conforme doutrina do Direito Penal, frustiBndo, na Pfática, a aplicação da sançlo rraiiiiiMKB prevista nesse último diploma legal.
Entretanto, o art. 1O da Lei n• 9.296196 contém
vfcios graves. Em primeiro lugar, não regula o inciso
XII do art. s• da Constituição Federal de fonna completa (esquece-se dos crimes postais). TipWica, também, como crime, 'quebrar segredo da Justiça', assunto não tratado no dispositivo a ser regulamentado e jé definido no CP (violação de sigilo funcional,
art. 325). Finalmente, dWerentemente do CP, prevê a
mesma sanção para o ilfcito, provoque ou não danos
a terceiros. Entendemos que se considerando uma
visão aiatêmica da Lei Penal, a pana cominada nesse dispositivo é exagerada, seja para uma simples
lnterceplaçio, seja para o uso indevido das infonnações obtidas, sem acarretar conseqüências.
Por outro lado, a linguagem jurfdica empregada
no Código Penal, em função do desenvolvimento
tecnológico havido desde sua publicação, encontrase desatualizada.
Ocorre, ainda, que o Código Penal tipifica de
fonna incompleta o crime de interceptação e o uso
abusivo dos meios de comunicação, pois, no caso
de correspondência, pune a interceptação mas não
sanciona o uso abusivo das informações obtidas por
aaM meio ilegal. Quanto aos meios elétricos e eletrOnicos, faz o contrário: pune o uso abusivo, mas
esquece-se da interceptação ilegal.
De qualquer forma. o Código Penei é muito
mais abrangente na punição das infrações contra os
meios de comunicação do que a Lei n• 9.296196, e,
quanto a conseqüências penais, regula em muito
melhores condições o inciso XII do art. 5° da Constituição Federal.
Se forem feitas as alterações necessárias no
Código Penal, além de se corrigirem as falhas legais
acima apontadas, poderão ser revogados, por expletivos, o viciado art. 1O" da Lei n" 9.296/96 e os arts. 40
e 41 da Lei n• 6.538, de 22 de junho de 1978 (referente aos serviços postais), que tipWicam ilícitos penais, igualmente definidos no CP, mas com penas
iguais ou menores.
Pelos motivos acima expostos, a solução dos
inconvenientes apontados, centrada na atteração do
Código Penei, certamente concorrerá para o aprimoramento da Lei Penei.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1998.Senador Lúcio Alclntllra.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940•
Código Penal
Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo
de correspondência fechada, dirigida a outrem:
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses,
ou multa.
• V. an. 3 11, c. Let n• 4.898165 (Abuso de autorklade)
• V. arts. 13 e 14, Lei n' 7.170183 (Lei de Segurança Nacional)
• V. art. 41, XV e panllgrafo ünico, Lei n11 7.210184 (lei de
ExecuçAo Penal)
• V. ar111.
61 a 89. Lei n• 9.099/95 (Juizadoo ospeciais)

so.

Sonegação ou destruição de comtapondlncla
§ 1° Na mesma pena incorre:
• V. arts. 60, 61 e 89, Lei n11 9.099/95 (Julzadoe espaciais)

I - quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou
em parte, a sonega ou destrói;
• V. art. 40, § 1'. Lei n• 6.538178 (Serviços poolalo)

VIolação de comunicação telegniflca, radloelétrlca ou telef6nlca
11 - quem indevidamente diwlga, transmite a
outrem ou utiliza, abusivamente, comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefOnica entre outras pessoas;
III - quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior;
IV - quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.
• V. art. 70, Lei n11 -4.117/62 (Código Bru61eiro de Telecomunicaç6es)

§ 2• As penas aumentam-se de metade, se há
dano para outrem.
• V. arts. 60, 61 a 89, Lei n11 9.099195 (Juizados espaâa's)
§ 3" Se o agente comete o crime, com abuso
de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefOnico:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três).
• v. art. 89. Lei n• 9.099195 (Juizados ospocilús)

§ 4• Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do § 1°, IV, e do § 3°.
• V.art.100,§1 11 ,CP.
• V. Br111. 24.38 a 39. CPP.

Comtspond6ncia comercial

LEI N• 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996
Regulamente o inciso XII, parte final,
do art. s• da Constituição Federal.
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Art. 1o. Constitui crime realizar interceptação
de comunicações telefOnicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
P - - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
e multa.
LEI N• 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978
Dfapõe aobre oa Serviços Postais.
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Madeira pelo Deputado Alberto Goldman, como
membro t~ular, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente. - Deputado Aéclo Neves, Lider do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. 1"
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
Art. 40. Devassar indevidamente o conteúdo de
correspondência fechada dirigida a outrem:
P - - detençêo. até 6 (seis) meses, ou pagamento não excedente a vinte dias-multa.
§ 1° Incorre nas mesmas penas quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada. para sonegá-la ou destruí-la, no
todo ou em parte.
§ 2" As penas aumentam-se da metade se há
dano para outrem.
Art. 41. Violar segredo profissional, indispensável à manutenção do sigilo da correspondência mediante:
I - divulgação de nomes de pessoas que mantenham, entre si, correspondência;
11 - divulgação, no todo ou em parte, de assunto ou texto de correspondência de que. em razão do
ofício, se tenha conhecimento;
III - revelação do nome de assinante de caixa
postal ou o número desta, quando houver pedido em
contnirio do usuário;
IV - revelação do modo pelo qual ou do local
especial onde qualquer pessoa recebe correspondência:
P - -detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou pagamento não excedente a cinqüenta dias-multa.

Brasília. 24 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Valho-me desta para indicar o nobre Senador
Eloi Portella, para integrar a Comissão de Assuntos
Económicos. como suplente, em vaga cedida pelo
Partido da Frente Liberal.
Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos
de estima e consideração. - Senador Leomar Quln·
tanllha, Líder do PPB.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE:
OF. N• 181/96- GLPFL
Brasília. 24 de novembro de 1996
Senhor Líder,
Comunico ao prezado Líder haver decidido ceder, temporariamente, a esse Partido, a vaga de suplente do Partido da Frente Liberal, existente na Comissão de Assuntos Económicos.
Cordialmente. Senador Hugo Napoleio, Lfder
do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência designa o Senador Elói Portela para integrar
a referida Comissão, conforme ofício que acaba de
ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora·
dores inscritos.

(Ã Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania -decisão tenninativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. I •
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
OF. PSDBIIIN• 2.444198
Brasília, 19 de novembro de I 998
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Arnaldo

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta ·
ra, por 20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, antes de
mais nada, devo dizer que apresentei projeto de lei
ao Senado, cujo enunciado V. Ex" acaba de ler, que
visa corrigir uma discrepância existente entre o Código Penal e a Lei de Telecomunicações. no que
tange aos crimes de interceptação de mensagens.
de gravações clandestinas ou de divulgação dessas
gravações. Na verdade, o Código Penal comina uma
pena inferior àquela prevista na Lei de Telecomuni·
cações. No caso do Direito, aplica-se a pena menor.
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Entlo, apesar de a Lei de Telecomunicações ter
pretendido ampliar a tipificação de crimes, incluindo
os que llio praticados por intermédio das modernas
técnicas decorrentes do avanço nessa área, há este
inconveniente, o de cominar penas superiores àquelas que estão no Código Penal. Portanto, mediante
eese projeto, proponho a atteração do Código Penal,
para que as penas previstas para esses crimes sejam e'-das, tornando-se compativeis com as previstas na Lei de Telecomunicações.
É desnecessário dizer que a nossa preocupação - já era antiga - com a privacidade está mais
1'888allada agora, em função dos recentes episódios
a que assistimos: várias autoridades do Pais tiveram
as suas conversas ao telefone gravadas e distribuidas, depois, em fitas, que têm sido oferecidas ao
mercado periodicamente. De vez em quando, somos
surpreeudidos pela e~Ustência de mais uma colação
de fitas, distribufdas à imprensa ou a outras pessoas. Dai por que julgamos interessante atualizar
esaa legislação. Queremos que haja rigor para com
aqueles que querem quebrar clandestinamente a privacidade das pessoas.
Estamos trabalhando também numa legislação
que possa resguardar a privacidade dos cidadãos. É
evidente que, contra aqueles que querem cometer
um ato de banditismo, de ilegalidade, toda a providência sempre será insuficiente. Estamos, inclusive,
nos inspirando na lei italiana, a chamada Lei da Privacidade. HA também os bancas de dados, que dispõem de nomes e informações sobre cidadãos. Esses dados, às vezes, são utilizados de maneira indiscriminada, causando transtornos e problemas
para as pessoas.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, ontem e hoje, reafirmou categoricamente sua intenção
de criar, em seu segundo governo, o Ministério da
Produção. Seria um Ministério que pudesse reunir
todas as condições, inclusive de crédito, para promover o desenvolvimento do Pais. Ninguém nega
que as medidas de caráter financeiro e fiscal, as medidas que levam ao equilíbrio fiscal do Pais, são
muito importantes, indispensáveis e urgentes. Todavia, o Pais necessita crescer, desenvolver seu sistema produtivo, diminuir a distAncia entre as regiões
mais ricas e as mais pobres, assim como atender ao
mercado de trabalho que anualmente é acrescido de
um contigente de novos brasileiros que precisam de
uma oportunidade de trabalho, precisam do seu primeiro emprego.
Houve quem especulasse que e a salda do Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros signWicaria o
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fim dessa idéia. Isso seria apequenar muito o debate
e a discussão. O Ministro Luiz Carlos Mendonça de

Barros é um homem competente e capaz de dirigir
com muito êxito um Ministério como esse, mas cer·
lamente não será por fatta de outras pessoas igualmente capacitadas que se deixará de constitui-lo.
Senão poderfarnos dizer que havia um Ministro, mas
não havia um Ministério. No caso, o maior desalio
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vai
enfrentar é o de fazer o Pais crescer no seu segundo Governo, saneando as finanças, estabelecendo
operações de crédito e alterações constitucionais na
"18ira a
Administração Pública, na Previdência, de
preparar uma plataforma de lançamento . Brasil
para os próximos quatro anos. Do contrário, terá
sido em vão todo esse esforço que se fez, porque
ele não terá repercutido diretamente sobre a vida do
cidadão.
Por isso, creio que é emblemática. é altamente
significativa a afirmação de Sua Excelência de que
vai manter a sua proposta de criar, com esse ou outro nome, um Ministério encarregado de aluar sobre
a área produtiva, de serviços. de agricultura, indústria , comércio, etc, de maneira a que o Brasil cresça, possa se desenvolver e recupere aquelas taxas
de desenvolvimento que já tivemos no passado.
O Sr. Ney Suaaauna (PMDB - PB) - Concede-me V. Ex" um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Concedo o aparte a V. Ex", Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suaaauna (PMDB - PB) - Quero
apenas participar do discurso de V. Ex" para dizer
que concordo com ele em gênero, número e grau.
Se não a criação de um Ministério, ações têm que
ser feitas para aumentar a produção. Hoje a indústria está com cerca de 25% de ociosidade. Nos quatro últimos anos, o Brasil perdeu cerca de R$11 O bilhões no equilíbrio da balança de pagamentos. Te·
mos que exportar mais e importar menos. Importar
menos é uma das medidas que o Governo, com
toda a certeza, vai ter que tomar. Não se pode gastar R$4 bilhões só na área de turismo, de desencaixe: não se pode, de maneira nenhuma, comprar
US$50 milhões de alho, quando temos alho em
quantidade - não tão bonito e nem tão grande quanto o do exterior -, mas temos que tomar algumas
medidas. 56 três paises do mundo, além do Brasil,
abriram tanto seus mercados: Argentina, Peru e México, e todos estão pagando um preço alto. Vamos
ter que tomar algumas medidas. Se dentre elas for
necessário criar o Ministério da Produção, tudo bem,
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mas temos que exportar mais e importar menos. Parabéns a V. Ex" pelo discurso.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. V. Exl
sempre tem debatido essas questões aqui, no Senado, e comunga, como eu, a idéia de que é preciso
superar essa fase e não ficarmos apenas na estabilidade da moeda e da economia. Precisamos crascer,
desenvolver. Afinal de contas, o Brasil construiu, ao
longo dos anos, um parque industrial, avançou em
setores modernos da sociedade e da produção, inclusive na agroindústria, e não podemos simplesmente aulalir ao desmoronamento disso em função
da neceesidade de nos adaptarmos a essas politicas
financeiras que estão hoje hegemonicamente em todoa os pai- do mundo.
Hoje pela manhã, assisti à rnanWestação de um
ex-Ministro da Fazenda na televisão. Ele afirmou
sua opinilo contrária à criação do Ministério da Produção. Segundo ele, é uma idéia anacrOnica, u~ra
pessada; seria um ministério para distribuir subsí·
dios, para fazer favores e para impedir a entrada de
mercadorias de outros países, impedir a importação.
Realmente não posso aceitar a afirmativa desse ex-Ministro porque nós todos estamos sentindo
que o Brasil está enfrantando grandes problemas na
é.rea de produção. V. Ex" citou alguns dados como,
por exemplo, 25% de ociosidade da indústria. Ao
mesmo tempo, fiCo muito preocupado com a vinda
~ cepitais externos. Não que eu não os deseje,
mas estou cético quanto a sua entrada, pelo menos
do capital que vem para as empresas, o capital que
vem para ficar.
Veja bem, Senador Jefferson Péres - logo concederei o aparte a V. Ex" -. as empresas de telecomunicações eram consideradas as "jóias da coroa".
era o que o Pais tinha de mais valioso. Portanto, era
de se supor que, ofertadas ao mercado, surgissem
de Ioda parte grupos interessados em adquiri-las.
No entanto, ouvimos no próprio depoimento do Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros a ginástica que afinal terminou um tanto mal compreendida que S. Ex" fez no sentido de arranjar pelo menos um
consórcio a mais que viesse disputar com o outro a
compra da Tele Norte Leste, que se compõe de dezeeseis ~ de telecomunicações. salvo engano,
eslei ida KiHwl do Amazonas até o Rio de Janeiro.
Será que não eram tão jóias assim, ou o capital
está tão escasso ou será que o preço minimo era
elevado demais, superestimamos o valor dessas
empresas? Realmente, não tenho uma resposta
pronta para essas perguntas. Mas, se aconteceu
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isso com as "jóias da coroa•. o que irá acontecer
com as outras empresas que ainda restam por serem privatizadas? Seria prudente vender agora, a
qualquer preço, como mercadoria de fim de feira, e
não aguardar um momento oportuno, mais propício
para a alienação dessas empresas? Temos que
pensar um pouco sobre isso.
Concedo o aparte ao Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefleraon Péres (PSDB - AM) - A opinião desse ex-Ministro da Fazenda que V. Ex" cita
mostra como neste País é oito ou oitenta. Passamos
de um Estado cartonai, com indústrias superprotegidas vivendo de subsidies e incentivos fiscais e de favores governamentais de toda sorte, de certa forma
amicialmente, eram indústrias paraestatais. A verdade é que, no Brasil, durante certo tempo, houve uma
privatização do Estado. Agora, defende-se o extremo oposto: um País sem politica industrial, o Estado
um mero espectador, zelando apenas pelas leis de
mercado, um Pais escancarado a urna concorrência
muitas vezes desleal, e num mundo que, absolutamente, não pratica o liberalismo eoonOmico, Senador Lúcio Alcântara. Não me refiro apenas aos produtos agrícolas da União Européia, mas aos produtos industrializados como suco de laranja, produtos
siderúrgicos e têxteis nos Estados Unidos, por
exemplo. De forma, que me preocupa muito, num
Pais tão cheio de carências como o Brasil, que se
pense que o Estado, o Poder Público pode ficar de
braços cruzados, quando se trata do setor produtivo,
para não adotar nenhuma medida no sentido de incentivar e até, de certa forma, direcionar no sentido
de fazer o chamado planejamento indicativo, por que
não? Não somos realmente pré-históricos para querer vo~ar a um passado do qual ninguém tem saudade, mas não somos também partidários de um liberalismo irresponsável - esse é que é o termo - num
mundo que, absolutamente, não é liberal. De forma
que me congratulo com V. Ex1 . Nós, como socialdemocratas, creio que comungamos com o mesmo
pensamento.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE) Muito obrigado, Senador Jefferson Péres. As palavras de V. Ex" apontam justamente nessa direção,
isto é, um Estado empresário, carléis, oligopólios,
monopólios; isso não tem sentido numa economia
modema que quer se ajustar à nova ordem internacional. Mas também não podemos ficar de braços
cruzados diante da destruição da nossa indústria, da
nossa agricultura e do nosso setor de serviço. Há
economistas, Senador Jefferson Péres, para os
quais a expressão "política industrial" é palavrão!
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Acham que isso não existe, que não se deve nem
pensar nisso. Ora, o Brasil tem que ter uma estratégia como Nação; temos que ter um destino. embora
saibamos que constrangimentos externos têm um
grande peso nas nossas decisões e no nosso caminho, mas não podemos deixar de ter algo que seja
irrenuncilkvel nesse aspecto.
Sr. Presidente, eu gostaria de manHestar o
meu apoio à idéia do Presidente Fernando Henrique,
de, no segundo mandato, estimular o desenvolvimento nacional. Precisamos retomar o nosso crescimento.
Tenho a impressão de que se os economistas
revissem as previsões que fizeram, por exemplo, em
relação ao crescimento do PIB, iriam corar1 Essas
previe6es infelizmente não se realizarem. Para mim,
isso faz com que persigamos com mais tenacidade a
meta do ~nvolvimento. Quando o Presidente Fernando Henrique apresentou a sua candidatura a um
segundo mandato, mostrou-se - e ainda se mostra imbuído do desejo de dedicar-se ao progresso e ao
desenvolvimento do País.
Portanto, o episódio a que acabamos de assistir, o pedido de demissão do Ministro Mendonça de
Banoe e do Presidente do BNDES, André lara Rezende, e do José Roberto Mendonça de Barros, terminou por imobilizar o Governo por alguns dias. Mas
o Presidente veio a público e reafirmou o seu propósho de criar instrumentos de aceleração para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e
apoio à produção.
Muho obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. V. Ex"
dlapOe de 20 minutos.
O SR. ADEIIIR ANDRADE (Bioco/PSB- PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na história da nossa região, a Região Norte, nunca houve
um único governo que planejasse uma forma de desenvolvimento ou de ocupação coerente com as
condições de cada área da nossa região. A Amazônia, ao longo de toda a nossa história, foi ocupada
sem nenhum planejamento; basicamente foi habitada pelo interesse económico. Na medida em que se
descobria determinada riqueza, ocupava-se a região
com o intuho de exploré-la. O Amazonas é ainda
hoje uma região que vive basicamente do fornecimento de matéria-prima para o resto do mundo.
Nunca se planejou absolutamente nade.
Desde que me entendo por gente, há mais de
30 anos, ouço falar do zoneamento econõmic<H3Co-
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lógico da região amazónica, ponto fundamental para
se estabelecer um processo de desenvolvimento
que levasse em conta a preservação do meio ambiente, que levasse em conta o aprovehamento mais
racional de nossas potencialidades; mas nada disso
aconteceu. Ao longo dos séculos e agora nessas últimas décadas, permanece a ocupação sem nenhum
planejamento, basicamente definida e estabelecida
pelo interesse do Poder Económico. lamentavelmente, os governos brasileiros têm uma tendência a
ceder àquilo que interessa mais ao Poder Económico, aos grandes grupos empresariais, às grandes
corporações transnacionais, em vez de planejar algo
que seja útil ao povo da Amazônia e ao povo do Brasil.
Digo tudo isso para falar de um problema que
estamos vivendo neste instante. Há quase duas décadas, em meados da década de 70 - exatamente
em 73, 74 e 75-, o Governo brasileiro idealizou a
construção de uma grande hidrelétrioa; a maior, inteiramente construída em Território nacional: a hidrelétrioa de Tucuruí - digo a maior porque ltaipu é
binacional.
Ao planejar essa hidrelétrioa, construída no rio
Tocantins, evidentemente até por uma questão de
preocupação na elaboração e na montagem do projeto, previu-se a construção de eclusas, que evitariam que o rio fosse fechado, pois existe uma lei que
proíbe o fechamento de cursos de rios naturais. Mas
ficou apenas no projeto. A hidrelétrioa de Tucuruí
era um investimento inicial previsto em tomo de
US$2,5 bilhões. O Governo e a empreiteira que executava a obra cometeram vários erros, e a obra custou aos cofres públicos exatamente US$6 bilhões.
Tucurui, como aconteceu com muitos outros
projetes implantados na Região Amazónica, não foi
feita para servir à Amazônia, não foi feha para servir
ao seu povo, não foi feha para servir ao seu desenvolvimento. Tucurui foi construída, projetada, planejada e executada - e levou dez anos a sua execução - com o objetivo de atender à implantação de
três grandes projetes minerometalúrgicos, voltados
ao setor de exportação. O interesse da hidrelétrica
de Tucuruí foi atender à indústria de alumina e alumínio: a Alcoa, em São Luiz do Maranhão, a Albrás
e Alunorte, que também é uma indústria de alumina
e alumínio em Barcarena, no Estado do Pará. Só essas duas indústrias consomem anualmente 40% de
toda a energia produzida na hidrelétrioa de Tucurui;
lamentavelmente, uma energia subsidiada, uma
energia barata que o Governo vendia antes para a
Vale, que detinha 50% do capital da Albrás e Alunarte e, agora, para um grupo totalmente privado. Es-
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sas empA1888 produtoras de aluminio dão um prejui·
zo à NaçAo de R$200 milhões/ano, em termos de
subsidio, em função da energia que consomem.
O outro projeto minerometalúrgico que era ne·
cassário atendar, e que precisava da energia para
sua axecuçio, é o da Grande Carajás. Somos, o
Pará, o maior exportador da minério da ferro do Bra·
sil, além da astannos extraindo o manganês, o ouro,
e o cobre, cuja exploração vamos iniciar.
En!Ao, para atender essas três projetos, foi
consttuida a hidrelélrica da Tucurui - o Governo
bnlailairo gastou US$6 bilhões e até hoje paga juros
dos serviços dessa divida. Nenhum outro Estado da
Região Norte é atendido com a energia da maior hi·
drelélrica do nosso Pais, que é inteiramente nacio·
nal: nem o Amapá, nem o Amazonas, nem RondO·
nia, nem Roraima, nem o Acre. Apenas uma parte
do Estado do Pará é atendida por essa energia.
Sr. Presidente, dos 143 Municiplos do Pará, 70
ainda são abastecidos com energia tennoelétrica.
Temos, dentro do nosso território, a maior usina produtora da energia inteiramente nacional.
Creio que maior irresponsabilidade do que não
construir a usina para desenvolver o Norte do Brasil,
foi o lato da não taram sido construídas as eclusas.
No orçamento da construção da hidrelétrica, as eclu·
ses repreeantavam 3% do valor total da obra - e o
Governo brasileiro tachou os olhos diante dessa necessidade.
A construção dessas eclusas, Sr. Presidente,
viabilizaria a maior hidrovia do nosso Pais: a Araguaia/Tocantins. Somado o percurso dos dois rios,
terfamos 4,8 mU quilómetros da vias navegáveis. Seria passivai transportar toda a produção agrícola do
Centro-Oeste brasileiro por intermédio da hidrovia
Araguaia!Tocantins através do Porto de Belém. ConseqOentamenta, a proximidade de Belém com os
paisas do Hemisfério Norte barateariam enonnemanta o custo da produção. Há dados técnicos que
provam que, em se viabilizando a hidrovia de Tucurui com a construção da suas eclusas, a produção
agrfcola brasileira aumentaria em 30% os seus valo·
res atuais. Hoje o Brasil produz 80 milhões de toneladas de grãos/ano; poderíamos passar a 106 milhões
da toneladas de grãos/ano. A potencialidade da Região, com a construção dessa hidrovia, propiciaria
um aumento na produção agrícola do Brasil em 26
milhOes de toneladas de grãos. Mas os Governos,
tanto os militaras quanto os do Presidente Samay,
do Collor de Mello, do Itamar Franco e, agora, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso jamais entenderam esu necessidade.
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Na verdade, os governos são instrumentos do
poder económico. Os govemos que o Brasil sempre
teve são a ele vinculados e a ele servem. E o poder
económico nunca se preocupou com as eclusas de
Tucuruí, nunca se preocupou com a produção nacio·
nal. Se lasse para transportar o minério da ferro de
Carajás, as eclusas seriam construfdas rapidamente. Mas, não. O Governo preferiu gastar mais US$1
bilhão para lazer a ferrovia Carajás-ltaqui, no Mara·
nhão. Em menos de um ano e meio se construfram
900 quilómetros de ferrovia.
Naquela época, Senador Beni Veras, havia
uma imensa ponte sobre o rio Tocantins. Quando
essa ferrovia foi projetada, nessa ponte só se penni·
tia a passagem de trens; absurdamente não se permitia a passagem de carros. Quem safa de Belém
para Marabá tinha que pegar uma balsa para atra·
vessar o rio Tocantins. Naquela época, eu já era De·
pulado Federal e, junto com outros politicas da Re·
gião, questionamos a Vala do Rio Doca a o Gover·
no, e travamos uma luta. Foi então que, nas laterais
da ponte, colocaram um pequeno corredor de am·
bos os lados da ponte que só dá para passar um
carro. Se não fosse a nossa luta, a ferrovia, hoje, só
teria passagem para trem.
Sr. Presidente, com isso quero demonstrar
corno os governos agem. Na verdade, os governos
agem dissociados da população e do interesse do
povo; os governos agem sob pressão e a serviço
dos grandes empresários do poder económico.
No caso das eclusas de Tucuruí, o Governo
descumpriu a lei e fechou um rio da importância do
Tocantins e se esqueceu do problema.
A hidralétrica de Tucuruí foi inaugurada em
1985. Fui engenheiro dessa obra. Durante alguns
anos, trabalhei como empreiteiro, como chefe de
uma empresa que ganhou a concorrência para essa
obra. Foi aí que entrei para a politica, Senador Geraldo Melo, porque não conseguia ace~ar o comportamento desrespeitoso do Govemo e da Eletronorte
com a população da Região. Então, abandonei minha carreira e me candidatei pela Oposição, quando
só existia o MDB e a Arena.
De lá para cá, temos lutado incessantemente
para que o Governo conclua as eclusas de Tucurui e
construa a hidrovia Araguaia-Tocantins.
Quando o Senador Canos Wilson criou, nesta
Casa. a Comissão de Obras Inacabadas, requeri à
Comissão que visitasse as eclusas de Tucurui. E
uma comissão de Senadores desta Casa foi ao Pará
vis~ar a obra e entendeu a sua importância. O Sena-
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dor Carlos Wilson, em seu relatório, colocou essa
questão de maneira muito clara.
Quando, no inicio desta Legislatura, assumimos o mandato de Senador nesta Casa, estimulamos a lonnação da Bancada Parlamentar da Amazônia_ Essa Bancada teve quatro grandes encontros,
Senador Geraldo Melo. O primeiro deles foi realizado no Estado do Pará, mas o Governador do meu
Estado não compareceu, porque se tratava de uma
Bancada que estava sob a coordenação de um Deputado que não era da simpatia de S. Ex".; o segundo foi realizado em Rondônia; o terceiro, no Amapá;
e o último encontro da Bancada foi realizado aqui
em Braallia_ Nesse ínterim, tivemos duas audiências
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso e
mostramos a Sua Excelência a importância de se
construir as eclusas da Hidrelétrica de Tucurui.
Em 1995, no início do nosso mandato, a Bancada do Pará colocou no Orçamento da União uma
emenda de R$6,7 milhões para iniciar os estudos da
obra. Desse montante, foram aplicados apenas
R$3,6 milhões.
Em 1996, colocamos no Orçamento de 1997 a
quantia de R$13,5 milhões, dos quais, com todo o
nosso esforço e luta, foram liberados apenas R$ 2,8
milhões_
Em 1998, a Bancada deu as mãos, houve um
movimento, no nosso Estado, envolvendo o segmento empresarial e outros segmentos, inclusive a
mldia local, no sentido de que as eclusas precisavam ser construldas. Conseguimos fazer aprovar no
Orçamento da União uma emenda de R$40 milhões.
Até então o Presidente Fernando Henrique
Cardoso nunca havia colocado um centavo, o Governador do Estado menos ainda, mas a Bancada
colocou, para 1998, R$40 milhões. Desses R$40 milhões, Senador Geraldo Melo, conseguimos arrancar
e aplicar ainda este ano R$8,7 milhões.
Às vésperas da eleição, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso decide ir a Tucurui. Vai ao nosso
Estado, à nossa Terra, junto ao seu candidato de
preferência, aluai Governador, candidato à reeleição: leva também o Senador Jader Barbalho, que ficou um pouco para escanteio, não tendo nem direito
de falar, e faz sua festa no Estado do Pará, Município de Tucurul. Faz a sua festa. Leva toda a midia
local. Garante. Promete. Assume que em um ano e
meio estariam concluldas as eclusas da Hidrelétrica
de Tucurul.
Isso às vésperas da eleição, Senador B<!ni Varas.
Sua Excelência já sabia do pacote. Sua Excelência já sabia de suas dificuldades. Sua Excelência
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já sabia que não poderia cumprir sua promessa.
Mas na primeira versão do Orçamento, que mandou
em agosto de 1998, para este Congresso Nacional,
lá estavam R$60 milhões destinados às eclusas de
Tucuruí. Lamentavelmente, passada a eleição, Sua
Excelência esperou passar o segundo turno para
mandar uma segunda versão do Orçamento, com
zero, Senador Paulo Guerra, para as eclusas da Hidrelétrica de Tucuruí.
O Sr- Paulo Guerra (PMDB - AP) - Permiteme V. Exl um aparte?
O SR ADEMIR DE ANDRADE (Bioro'PSB- PA)
-Concedo a V. Exl o aparte com muita alegria.
O Sr_ Paulo Guerra (PMDB - AP) - Nobre Senador Ademir Andrade, em primeiro lugar, quero
prestar a minha solidariedade como amazônida, reconhecendo em V. Exl essa tarefa já histórica pelo
tempo que ela se arrasta na defesa dos interesses
da região amazônica, especificamente do Pará E V. Ex"
com muita propriedade enumera, não esboça, mas
enumera, quase que didaticamente um modelo que
o Governo brasileiro deveria adotar de forma racional, de forma sensata, com vistas a responder de
forma eletiva aos interesses, como bem disse V. Ex".
não aos interesses do Pará, do Amapá, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, mas no interesse
eletivo do nosso Pais. Lamentavelmente a nossa
Amazônia sempre está relegada a segundo plano.
Parece até que estamos fadados quão quanto estejamos virando para o Terceiro Milénio, estamos ladados a praticar aquele modelo troglodita da economia, de um processo que sempre nos leva ao encaminhamento de simples exploração dentro de um
modelo primário de exportação, onde não há o valor
agregado, onde, pelo que temos noticias, ao longo
de 'n' Comissões já instituídas pela Câmara dos Deputados e pelo próprio Senado, de empresas que
auferiram, no Amapá, por exemplo, riquezas incalculáveis na área mineral e lá deixaram, simplesmente.
o resíduo ou um grande buraco. O Pará, cuja potencialidade, curiosamente e paradoxalmente, é cantada em prosa e verso pelo potencial hídrico que possui e pela possibilidade real de lazer um incremento
à própria economia nacional, como disse V. Exl, é
relegado a segundo plano. Creio que a abordagem
de V. Exl, clamando quanto à hidrovia do Araguaia e
quanto à construção das eclusas que se constitui
nos dois itens de reivindicação que nós da Amazônia poderemos não só nos dirigir ao Governo Federal mas pedir aos companheoros desta Casa para
que possamos, como já disse em pronunciamento
anterior, juntar as nossas forças para corrigir essa
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IQIBilte injustiça que é retirar, zerar do Orçamento
da União aqueles recursos que, por justiça, já estavam inclusive consignados na primeira versão do
nosso orçamento. Deixo-lhe a minha solidariedade,
junto-me à V. Ex" porque acredito que homens da
estirpe, que lutam, como conta a sua própria
história, é que poderão de alguma forma, se não resolver os problemas, equacioná-los todos, mas pelo
menos testemunhar de que não houve da sua parta
omiBSão e que há continuo equívoco da parte do
Governo Federal quando vira as costas para a AmazOnia. Muito obrigado. Parabéns a V. Ex".
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA)
- Concluindo, Sr. Presidente, agradeço o aparte do
Senador Paulo Guerra e quero dizer o seguinte: estamos muito sentidos com essa decisão do Presidente, com es&e seu segundo orçamento, que, evidentemente, corta recursos de Investimentos, corta
recursos sociais, pretende tirar do povo brasileiro 28
bilhOes de reais, que é o valor do ajuste fiscal, no
que Sua Excelência aumenta de impostos, tira de inveslimerrtos, para pagar serviços a banqueiros nacionais e internacionais, para pagar juros da dívida
externa e interna brasileira, o que é lamentável.
Quero dizer, entretanto, Sr. Presidente, que a
bancada do Pará, mais uma vez, assumiu a sua responsabilidade. Nós nos reunimos e apresentamos ...
Queríamos apresentar na bancada, mas buscamos
uma alternativa mais forte. Pensamos na emenda
regional, mas essa não existe mais por uma exigência ou por um assentimento do Congresso Nacional
ao pacote fiscal do Presidente da República.
Sobrou, então, a emenda das Comissões Técnicas, e a Cêmara dos Deputados tem uma Comissão Técnica Permanente que é a da AmazOnia, que
aprovou, Senador Geraldo Melo, uma emenda de
R$60 milhões restituindo os recursos para a construção este ano das eclusas da hidrelétrica de Tucuruí.
Espero que possamos ter isso aprovado, com
o apoio do Senador Ramez Tebet, relator do Orçamento, a é bom que o povo do meu Estado saiba,
porque na hors de fazer a festa, Senador Geraldo
Melo, só quem não trabalha pelo que é feito aparece, porque quem sempre esteve nesta luta, o povo
do meu Estado, alguns polflicos. eu particulannente
sequer sou convidado para a festa. Quem faz é o
Presidente com o seu candidato a governador, candidato à reeleição, que prometeu no meu Estado e
está descumprindo a sua promessa. Se essa obra
for feita sará graças ao trabalho da Bancada Parlamentar do Estado do Pará, a qual eu integro e muito
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tenho me empenhado para que tais obras sejam
realizadas.
É preciso que o povo saiba porque não temos
a mídia. A Bancada trabalha e leva obras para o
Pará, mas, na hora em que o dinheiro chega, quem
usa e faz a festa é o Governador do Estado, que não
tem nem a delicadeza de agradecer o esforço da
Bancada.
Sr. Presidente, concluo pedindo o apoio dos
Srs. Senadores, muitos dos quais já estivaram na hidrelétrica de Tucuruí no acompanhamento da Comissão das Obras Inacabadas e conhecem a importância dessa obra. Acima de tudo, há um compromisso formal leito na minha terra pelo aluai Presidente da República. Espero que Sua Excelência tenha conhecimento desse corte que foi feito e que
cumpra a palavra que deu no meu Estado garantindo a execução dessa obra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, a realização
da justiça deve constituir um dos objetivos fundamentais de todas as sociedades humanas. No entanto, sobretudo quando se trata de questão de foro
internacional, a muttiplicidade de empecilhos colocados à tramitação dos leitos, na prática, retardam
desnecessariamente, quando não inviabilizam, asolução judicial das causas, até mesmo das que se revestem da menor complexidade.
Essas considerações nos foram sugeridas pela
GIIDtll Mercantil em reportagem sobra a opinião
favorável à criação do Tribunal do Mercosul, defendida pelo Ministro Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Essa associação, contonne definida pelo Tratado de Assunção, objetiva "o desenvolvimento económico com justiça social e a melhoria das condições
de vida dos cidadãos". A união de países do Cone
Sul, em nosso caso, decorre também de mandamento expresso da Constituição do Pais, que em
seu art. 4•, parágrafo único, estatui que "a República
Federativa do Brasil buscará a integração econOmica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações".
Entre os muitos argumentos em abono de sua
tese, S. Ex" expõe o caso de uma carta rogatória
procedente do ltamaraty solicitando que o juiz da cidade uruguaiana de Rivera efetivasse a cobrança de

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

panelo alimentlcia devida por cidadão brasileiro na
cidade limltrofe de Santana do Livramento, no Rio
Grande do Sul, daquela outra separada apenas por
urna rua.
Enfatiza o Ministro que, entra o pedido de alimentos da mie do menor ao juiz de origem e a autorizaçlo do Supremo, foram consumidos cerca de
quatro IMH&- O pedido autorizado pelo juiz de Rivera, 'antes de atravessar a rua a ser entregue ao
pai do menor, perconeu longa trajetória: transformou-se em carta rogatória encaminhada ao Ministério daa RelaçOes Exteriores do Uruguai, que a remeteu ao ltamaraty, em BrasRia, que, por sua vez, a remetau ao Presidente do STF'.
Com a narrativa, procura o Ministro Celso de
Mello demonstrar a necessidade de a legislação pátria ajustar-se ao Direito comunitário, inclusive como
forma de facilitar o processo de integração econOmica regional do Mercosul.
No exemplo discutido. havendo tratados comunitários linnados pato Brasil, como o Protocolo de
Medidas Cautatares, de 1994, o juiz de Rivera estaria autorizado a dialogar diretamente com o de Santana do Uvramento, a muitos evitando a perda de
tempo e de dinheiro - que sem dúvida alguma evitaria esta grande caminhada, de Rivera a Santana do
Livramento; Rivera no Uruguai e Santana do Livramento no Rio Grande do Sul, no Brasil - apenas separada& por urna rua -, evitaria toda essa caminhada de longos meses para que se fizesse ou se lajustiça a um cidadão.
Dai conch.lir o Presidente do Supremo Tribunal
Federal que 'o Brasil está na pré-história do Direito
comunitário'_ Por isso, defende a urgente criação de
um tribunal comunitário no âmbito do Mercosul, considerando que ai, 'não se trata de criar mais burocracia judiciária'. Ao revés, trata-se de instituir 'um
sistarna que dê à experiência econOmica comunitária P'- eficácia jurídica'.
Tem-se, portanto, corno inevitável ampliação
daa obrigaçOas e afazeres do Mercosul, sugestiva
de urna realidade que conduz os países-membros à
'criação de um Tribunal Jurisdicional Supranacional', que substituiria o Tribunal Arbitral e o sistema
voluntário, para o que vêm-se reunindo os estudiosos doe pafses membros, objetivando a sua criação
mais acelerada.
Ressalta o Ministro, proceaentemente, que o
Mercosul, é urna comunidade econOmica e, também,
jurldica, deloeudo assentar-se sobre instituições 'capazes de produção nonnativa para eleito de aplicabilidade imediata'. Para tanto, o nosso sistema cons-
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titucional deveria prever 'a possibilidade de o Estado
brasileiro celebrar tratados', autorizando a delegação a um órgão nonnativo supranacional de algumas das competências inerentes aos órgãos internos, assim permitindo 'a aplicabilidade direta e imediata das regras do direito comunitário'.
Parecem-nos inteiramente justificadas as preocupações do dirigente máximo de nossa Corte Suprema e louvável o empenho de s_ Ex" com a realização da Justiça, de forma ágil e eficiente, também
no âmbito do Marcosul, onde, sem dúvida, os ordenamentos jurfdicos de cada país associado a os métodos funcionais da sua observância apresentam diferenças substanciais.
A propósito, nos primeiros passos do processo
de integração econOmica a politica dos palsas componentes do Mercosul, as relações entre eles já obedeciam a um extenso elenco de acordos, convênios
e regulamentos. As dúvidas resultantes da interpretação desses textos e os conflitos de interesses que
entlio nonnalmente aconteciam, em geral encontravam solução no Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa.
Esse documento, aceito pelo nosso Pais ainda
no primeiro semestre de 1992. estabeleceu que 'os
instrumentos públicos emanados de um Estado-Parte terão no outro a mesma força probatória que seus
próprios instrumentos públicos, assim como as escrituras públicas e os documentos que certifiquem a
validade, a data e a vemcidade da assinatura ou a
conformidade com o original', a par de instituir aregulamentação do fornecimento de certidões e traslados, 'dispensando toda legalização em cada EstadoParte que os receba e onde devam produzir todos
os seus regulares eleitos'.
Confirmando-se a superação do sistema vigorante, que a experiência dos úhimos anos vem demonstrando, somos levados a concluir, Sr. Presidente, Srs. Sanadores, estas breves considerações, registrando o nosso posicionamento favorável à instituição do Tribunal do Mercosul, considerando o argumento, já agora inelutável, de sua real necessidade, corno tem sido largamente demo!lstrado.
Espera-se, assim, que a nova Corte, com toda
a segurança e eficiência, venha a determinar eletiva
economia processual, translonnando-se em lator de
garantia de soluções jurldicas mais rápidas, atendendo convenientemente aos interesses conllitantes
acaso surgidos na jovem comunidade dos países do
Cone Sul.
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Era assa, Sr. Presidenta a nobres colegas, a
preocupação que venho trazer ao Plenário desta
Casa. Preocupação esta manifestada em primeira
mão pelo próprio Presidente do Supremo Tribunal
Federal do noaso Pais. Uma preocupação que nos
parece, pelos latos até aqui anolados a paios casos
que acontecem cotidianamente, procura minimizar
as dificuldades inerentes à prestação jurisdicional, a
fim de que aqueles que precisam ou que procuram
encontrar a justiça no âmbito dos países que compõem o Marcosul possam com mais facilidades rece·
bê-la. Nóa que estamos participando deste encontro
entre os países, queremos que caiam as barreiras e
que as mercadorias fluam normalmente entre todos
os países - com algumas ressalvas; e não quere·
mos que isso ocorra somente nesse campo, mas
também no campo cultural, no campo das tradições,
do conhecimento.
E os que compusemos a Comissão do Con·
grasso Nacional, com os representantes dos demais
países que compõem o Mercosul, com os do ltama·
raty e com os Ministros da Educação aprofundamos
um dos assuntos tratados, aquele que propõe que
os cursos superiores sejam reconhecidos lá e aqui,
a fim de que profissionais brasileiros possam exer·
car suas profissões naqueles países e vice-versa.
Estamos, portanto, discutindo, alinhavando todos es·

ses casos.
Há também os casos dos empreendimentos,
de empresas daqui que se estabelecem lá e vice·
versa. Trabalhamos para que os conflijos dai oriun·
dos possam encontrar uma Corte comum para diri·
mir as dúvidas, solucionar as questões, quando hou·
ver necessidade do concurso jurisdicional. O objeti·
vo é facilür tudo isso.
Essa é a preocupação, Sr. Presidente, nobres
colegas, que trago à Casa. Essa é também a tese e
a idéia que o Supremo Tribunal já levanta para os
países que compõem o Mercosul, como Uruguai, Ar·
gentina, Paraguai - agora já há a participação da
Bolívia, do Chile e, com o tempo, também haverá a
participação de outros países dos Andes. É isto que
nós queremos: facilitar, fazer que as pessoas encontrem a Justiça com melhores condições. Os casos
aquo relatados são exemplos claros do que ocorre,
como disse antes, no cotidiano.
Essas são algumas considerações que trago.
Por certo haverá temas que serão debatidos tam·
bém nos próximos encontros não só dos Partamen·
tos d - países, representados por suas comissões,
mas também dos próprios tribunais. E que a representação diplomática leve cada vez mais em consi·
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deração assas reivindicações que as comunidades
estão a colocar.
Era o que eu tinha a dizer nesta tarde, Sr. Presidenta, nobres Sr"s e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Na for·
ma regimental, pronogo por 15 minutos a Hora do
Expediente.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma,
para uma comunicação inadiável, por 5 minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL - SP. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vou procurar
ser breve. Para tanto, peço que V. Ex" considere
como lido, Sr. Presidente, um pronunciamento que
eu faria com mais calma. Eu não podaria deixar passar em branco o 34° aniversário da Policia Federal,
que ocorreu em 16 de novembro deste ano, numa
hora dillcil, em que este Senado Federal estava a
discutir os problemas do grampo e do falso dossiê e
toda essa trama que amargurou tanto o Presidente e
- acredito - as Lideranças desta Casa também, pela
forma como foi dimensionada, através da imprensa,
para a população, ficando aincla algumas nuvens
sem esclarecimento.
Com a determinação presidencial de que a Policia Federal tem a obrigação constitucional da apurar esses fatos, devem ser-lhe oferecidos todos os
meios para que ela possa, em uma investigação interna e em uma investigação internacional, buscar
os dados levantados pelo dossiê - praticamente,
hoje, com informações de peritos de que são documentos falsos -, buscar quem elaborou, já que deve
haver a mão de alguém, o pagamento da alguém interessado nisso. A Policia Federal, sem dúvida nenhuma, já está em campo, agindo, e deverá ter todo
o apoio.
Por isso, gostaria de deixar registrado, nos
Anais desta Casa, o aniversário da Policia Federal.
Fiz um pequeno histórico de como ela surgiu, das
suas dificuldades, de como funciona hoje e de toda
a gama de responsabilidades que tem, principalmente no combate ao crime organizado, ao contrabando,
que tanto têm influenciado o equillbrio da balança
brasileira, ao tráfico de drogas, que, infelizmente,
tem sido avassalador nos grandes centros urbanos,
com a venda indiscriminada principalmente do
CI'IICk. ao contrabando de armas, que tem alimentado as grandes quadrilhas. São, portanto, missões
importantes.
E temos certeza de que o Governo tem olhado
com carinho e tem devotado todo o interesse à Policia Federal, para que possa se aparelhar e combater
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eeees crimes que tanto mal fazem à sociedade brasileira.
Portanto, paço a V. Ex" que considere lido o
meu pronunciamento a agradeço a atenção.

SEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR ROMEU TVMA:
Trinta a quatro anos decorreram desde que um
acontecimento vaio demarcar a segurança pública
brasileira am dois perlodos históricos. Ou seja: a história da nossa segurança pública divida-se em antas
a depois da criação da Policia Federal brasileira, tal
foi o significado dessa fato para o aprimoramento do
sistema que, em última análise, deva tutelar garantias a direitos individuais à luz da Constituição e da
legislação panal.
Dia 16 do corrente mês, a Polícia Federal comemorou sau 34° anivarséno. Por sabê-la tio importanta para o funcionamento da República e do Estado darnoc:rético de direito, assim como porque com
ala tenho inamsdávais ligações afativas, desde
quando tive a honra a o privilégio da dirigi-la por
uma década, sinto-ma impelido a deixar o fato registrado nos Anais do Senado. Mas, dizer apenas que
o Departamento de Policia Federal surgiu por força
da datanninada lei seria uma maneira simplória de
lnltar um avento com tamanho significado. O nascimanto da nossa Policia Fadarei decorreu da um longo, a às vazes, conturbado processo de gestação
que lava inicio há muito tempo, nos albores do Estado democrático brasileiro.
A Biologia ensina que a função faz o órgão. A
Nação poda ser comparada a um organismo vivo em
permanente evolução. E o aparecimento da Policia
Federal deve ser entendido como resultado da uma
..-sldada a não corno simples produto da imaginação ou do gosto da quem quer que seja. O procasso da gestação do DPF acelerou-se na década
da 50, perlodo áureo do contrabando e do descaminho, espacialmente nas ramos da automóveis (a importação ara proibida), eletrodornésticos e autopeças. Lembro-ma bem de que, nessa época, a Policia
Civil da São Paulo mantinha um sator especializado
em crimes fazandários, que aluava junto à Secretaria da Fazenda para dar combata às fraudes praticadas contra os interesses do Estado a da União, espacialmente através do contrabando. Chamava-se
Setor da Crimes Contra a Fazenda. Posteriormente,
com atribuições restritas à área da Fazenda do Estado, foi transformado em delegacia especializada e,
finalmente, em divisão.
Nos anos 50, existia o Departamento Federal
da Segurança Pública (DFSP), com atuação circuns-
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cnta à cidade do Aio da Jane~ro, então Distrito Federal,
exceto na execução da policia marítima. aérea a de
fronteiras. Esta função &ra delegada aos estados,
através de convênios. No inicio da década seguinte,
paralelamente às policoas estaduais, a União aluava
com o seu Serviço Nacional da Repressão ao Contrabando no combata a esse tipo da delito, feito às
ascêncaras principalmente nas fronteiras do Sul e
do Norte. O Serviço chegou ao ápice sob o comando
de uma ilustre autoridade, formada no antigo Sator
de Crimes Contra a Fazenda da Policia paulista, delegado Newton da Oliveira Quirino, verdadeiro paradigma para todos os que se dedicam ao trabalho policial com seriedade, competência e honestidade.
Mas, naquela época, a União enfatizava a
apreensão do produto do crime, nos casos de contrabando ou descaminho, relegando a segundo plano a necessidade de estruturas apropriadas à investigação para identificar, localizar e entregar os autores dos delitos à Justiça. Operações cinematográficas, corno as apreensões do milhões de automóveis
novos, contrabandeados através de rios amazOnicos
até o Pará, envolveram o emprego das Forças Armadas a alcançaram grande repercussão. Todavia,
a inexistência de atribuições da União para ter uma
polícia judiciária própria resultava, quase sempre,
em impunidade. Aquele tipo de inquérito altamente
especializado ficava a cargo das policias estaduais,
nem sempre dotadas das condições necessárias.
Enquanto esteve à frente do Serviço Nacional de
Repressão ao Contrabando. Newton da Oliveira Quirino devotou-se com extrema tenacidade à idéia de
instituir uma polícia judiciária da União. Mas ela só
viria a se concretizar na década seguinte, porque os
estados recusavam abrir mão do que consideravam
ser a própria autonomia.

De repente, o panorama politico mudou. Integrantes do corpo permanente da Escola Superior de
Guerra, entre eles os então coronéis AntOnio Lepiane, Ferdinando de Carvalho, Emani Ayrosa da Silva.
Canos de Meira Manos, Mário David Andreazza e alguns civis, conheciam as idéias daquele delegado
de Policia e sabiam faltar à União um órgão policial
próprio, que lhe permitisse travar batalha contra os
chefes do crime organizado, espacialmente contrabandistas e traficantes, em todas as frentes e s.cima
de interessas locais. Havia décadas, os prejuízos
para os cofres públicos e a sociedade eram incomensuráveis e quase sempre causados pelas mesmas organizações criminosas. Por isso, aquela punhado de idealistas influindo nos acontecimentos e.
sob o governo do saudoso e insogne Presidente
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Humberto de Alencar Castelo Branco, foi inst~ufda
uma Policia com jurisdição e atuação em todo o
Pais, através da expansão do Departamento Federal
de Segurança Pública e absorção das atribuições do
Serviço Nacional de Repressão ao Contrabando,
que foi extinto. Assim, a 16 de novembro de 1964, o
Brasil ganhou, de fato, sua Policia Federal, embora
ainda com o nome do antigo departamento.
Haviam-se passado exatamente vinte anos
desde que, no Rio de Janeiro, a Policia do Distrito
Federal transformara-se em Departamento Federal
de Segurança Pública. Apesar da palavra Federal, a
jurisdição do departamento, em termos de segurança pública, continuou restrita ao território carioca.
Depois, o DFSP acompanhou a mudança da Capital,
trazendo para BrasRia pequena parte dos efetivos,
isto é, oe servidores que optaram pela transferência.
Os demais permaneceram no Estado da Guanabara,
que então se formava. Os recursos materiais também passaram para a policia guanabarina. A Lei
n• 3.754, de 13 de abril de 1960. que determinara a
tranaferência do DFSP para BrasOia, criou, no
aguardo de uma lei especial necessária à estruturação definitiva, um cargo de Chefe de Polícia, três de
delegado e três de escrivão. Estava-se no auge do
pioneirismo que nos legou esta esplendorosa e monumental Capital da República, no Planatto Central,
e, como em qualquer desbravamento, tudo era precário e sacrifiC&nte.
A primeira sede do DFSP em BrasOia foi instalada num galpão de madeira da Novacap, ao lado do
Gabinete do Presidente desse órgão de onde foi
transferida, entre setembro e outubro de 1960, para
o s• andar do Bloco 1O da Esplanada dos Ministérios. A solução encontrada para prover o departamento de meios foi empregar o pessoal do Departamento Regional de Polícia de Brasília, criado pelo
governo de Goiás em 1958, com jurisdição sobre
toda a área destinada ao Distrito Federal. Daí até o
encontro de uma estrutura adequada percorreu-se
mais um diffcil trajeto. Dois anteprojetos de estruturação, encaminhados pelo Poder Executivo a este
Congresso Nacional, foram abandonados, entre
1960 e 1962. Continuava a intransigência dos estados na defesa do que consideravam sua autonomia,
o que implicava em bloquear o surgimento de uma
policia de Amb~o federal.
Ainda em 1962, o Excelenlfssimo Ministro da
Justiça criou o "Quadro Provisório" de pessoal do
DFSP, com todos os servidores em serviço no órgão, requisitados ou não. E, a 11 de junho do mesmo ano, a Lei n• 4.069 efetivou os servidores adm~i-

NOVEMBRO DE 1998

dos anteriormente. Finalmente, após a Revolução de
1964 e com a aprovação da Lei n• 4.463, de 16 de
novembro de 1964, o DFSP foi reorganizado e transformou-se, realmente, em urna Policia Federal. Essa
lei veio encontrar a sede do departamento já instalada no EdHfcio do BNDE, onde ainda se encontra.
Em 25 de fevereiro de 1967, no bojo de uma
das mais amplas reformas administrativas já realizadas no Ambno da União, o Decreto-Lei n• 200 conferiu ao departamento seu nome aluai. Diz o artigo 21 O
desse decreto-lei:

•o atual Departamento Federal de Segurança Pública passa a denominar-se Departamento de Polícia Federal, considerando-se automaticamente substituída por esta
denominação a menção à anterior constante
de quaisquer leis ou regulamentos. •
Houve, na década seguinte, diversas alterações estruturais que acabaram por fazer o DPF assemelhar-se a organizações congéneres existentes no
Exterior, especialmente no Canadá, EUA e lnglater·
ra. Nossa Policia Federal dispõe de estrutura moderna e funcional, que permite planejamento, coordena·
ção e controle centralizados e execução descentralizada. A estrutura aluai, com um efetivo de 6.509
servidores policiais altamente capacitados, permitelhe desincumbir-se das atribuições a contento. Além
dos órgãos centrais, as 27 superintendências regionais, 54 delegacias, 17 postos temporêrios e um
permanente favorecem a integração com os demais
órgãos da administração federal em todo o Pais. É
esse arcabouço, inserido no Ambito do Ministério da
Justiça, que, sob o comando do Delegado Vicente
Chelotti, seu Diretor-Geral, cumpre o disposto no artigo 144 da Constituição Federal;
"I - apurar infrações penais contra a
ordem política e social ou em detrimento de
bens, serviços, e interesses da União ou de
suas entidades autárquicas e empresas pú·
blicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou
internacional e exija repressão unHorme, segundo a dispuser em lei;
11 - prevenir e reprimir o tráfico ilic~o
de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as
funções de policia judiciária da União. •
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Por coneaqllência, entre outras atribuiçOes,

compete ll Policia Federal apurar os crimes cometidos contra a L8i de Segurança Nacional; a organizaçio do trabalho; os decorrantes de graves que intentem atingir a organizaçl.o geral do trabalho ou direi-

tos dos trabalhadores, coletivamente; a vida, o patrirnônio e as comunidades silvlcolas; com transgreselo do Código Eleitoral; através da imprensa; a bordo de navios e aeronaves; com ações no Ambito do
contrabando, descaminho, sonegaçio fiscal, conupçlo e peculato; contra o Sistema Financeiro Nacional; a Pravldlncia Social; e as relativas ll sonegação
liecal, falsillcaçlo de moeda e lls violações de direitos hu....,_, Cabe-lhe ainda o controle a fiscalização de produtos e insumos químicos que possam
aervir ao processamento de substAncias entorpecentes, como, por exemplo, a cocaína; proceder ll segurança de dignitários; conceder porte federal de arma;
liecalizar a entrada, estada, pennanência e salda de
peaeoas do Pala pelos portos e aeroportos; proceder
ao registlo e ao controle de estrangeiros admitidos
no Brasil como permanentes, temporários, asilados
ou turistas; expedir cédulas de identidade de estrangeiros; conceder documentos de viagem a brasileiros e estrangeiros; e, finalmente, dispor normas sobre segurança de estabelecimentos financeiros e sobre a constituiçlo e o funcionamento de empresas
particulares destinadas a serviços de segurança e
tnlneporte de valores. Além disto, o DPF representa
a Organizaçlo Internacional de Policia Criminal - 1nterpol.
Sr. Presidente, s,aa e Srs. Senadores, sou tes·
temunha prea arcial do diligente trabalho realizado
pelos integran111a do Depar1amento de Polícia Federal
nos mais lOngínquos e inóspitos rincOes da Pétria,
assim como nos lugares mais nobres e sofisticados
das grandes cidades. Posso afirmar com segurança
que, apeeer das dificuldades, dos sacriflcioa e das
tentações com que se deparam a todo momento,
seus funcionérioa, inclusive os administrativos, conseguem executar um serviço dHicil, perigoso e deficientemente remunerado com grau da qualidade
comparável ao encontro nas melhores organizações
do gênero ao redor do mundo. Aliés, merace destaque o papel desempenhado pelos servidores admi·
nistrativos na conquista dessa qualidade funcional.
Com justa razão, estio eles a reivindicar, hé muito
tempo, seu reconhecimento, em lei, como linha de
apoio irr1!reacindlvel ll ação policial. Udam com infoi"ITIIIçOes sigilosas; exercem funções nas éreas de
fronteira; viVem, enfim, permanentemente sob os riscos e desgastes acamatedos petas atividades tipicas

do departamento. Acompanho sua luta hé anos e a
tenho apoiado porque, ao pedirem tratamento dila·
rançado em relação lls demais carreiras administra·
tivas ,dão oportunidade à Nação de aprimorar a Policia Federal, além de praticar um ato de justiça. Ape·
lo às Senhoras e Senhores Senadores no sentido de
lhes prestar auxilio, buscando, junto à Casa Civil da
Presidência da República, o pronto andamento do
anteprojeto que ali se encontra com tal objetivo.
Paasariam esses servidores administrativos a com·
por um quadro próprio da estrutura do DPF e as lu·
turas nomeações só seriam feitas através de concur·
sos públicos realizados com exclusividade pelo de·
parlamento, o que viria incrementar ainda mais a efi·
ciência desse órgão.
Tenho ouvido dirigentes de organizações muito
mais antigas manHestarem respeito pela Polícia Fe·
deral brasileira, notadamente por ocasião de even·
tos que reúnem os Estados-membros da lnterpol. E
é essa boe imagem que, no Brasil, mantém o DPF
na posição de paradigma entre todas as nossas poli·
cias, como um norte a ser seguido. Cabe a nós, Se·
nadares da República, portanto, não só registrar
mais este momento de glória, que o DPF alcança ao
ultrapassar seu 34° ano de vida, como também rea·
firmar finne detenninação de dedicar apoio a tudo o
que se fizer necessério para seu fortalecimento e
aperfeiçoamento.
Parabéns a todos os integrantes da nossa Poli·
cia Federal.
Era o que me cabia comunicar.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presiden·
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Canos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-V. Ex" seré atendido, na fonna regimental.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretério em exercício, Senador Romeu
Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 573, DE 1998

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos tennos do art 336,
allnea b, do Regimento Interno do Senado Federal,
para a apraciaçãO do PLC n" 34, de 1998 (n° 4.576198,
na Casa de Origem), que dispõe sobre a criação de
homepage na Internet, pelo Tribunal de Contas da
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União, para divulgação do~ dados e informações
Que especifica. e dá outras providências.
Sala das Sessões. 24 de outrubro de 1998 Osmar Dias, Senador.
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de fevereiro de 1967, alterado pala Lei n• 8.387, de
30 de dezembro de 1991.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo
com o disposto no art. 235, 11, "c", do Regimento lntemo, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37,
de 1995, do Senado Federal.

É o seguinte o recurso recebido:
RECURSO N• 6, DE 1998

REQUeRIMENTO N° 574, DE 1998
Senhor Presidente,
De conformodade com o disposto no Artigo 29
da Resolução n• 78, de 1998 do Senado Federal e
nos termos do Artigo 336. b, combinado com 338, 11,
do RISF, requeremos urgência, para o PRS N• 105
advindo da aprovação do OFS ·s· N• 71, de 1998
que ··ancamonha ao Senado Federal parecer do Banco Central do Brasil a resperto da solicitação do Governo ao Estaao da Paraiba. acerca da operação de
crédoio raterente ao contrato dA confissão, assunção, consolidação e refinanciamento de dividas. celebraao entre a União e o esTado da Paraíba, no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal dos Estados, no
valor de R$244.255.759.02 (duzentos e quarenta e
quatro milhões, duzento~ " conqüema e cinco mil,

Nos termos do art. 91, §§ 3° a 5° do Regimento
Interno, interponho recurso a fim de que o PLS n•
160198, que dá nova redação ao § 6° do art. 7" do
Decreto-Lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei n• 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
seja apreciado pelo Plenário do Senado.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1998. -
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setecentos e cinqüenta e nove reais e dois centa-

vos)".
Sala das ComosS(jes. eon 24 de dezembro de
1998. - Pedro Plva - Leomar Qulntanllha (sem
voto) - Jonas Pinheiro - Benl Veres - José
Eduardo Outra - Jetferaon Pérea - Osmar Dlaa Esperidiio Amln - José Fogaça - L.evy Dias Ney Suaaauna - Eduardo Suplucy - Carlos Bezerra- Geraon Camata - Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Esses reQuerimentos serão votados após a Ordem
do Dia, na torma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso n• 6, de 1998, interposto no prazo regimental, no semiao de que seja submetido ao Plenário o
Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1998, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que dá nova rede·
çio ao § 6" do art. 7" do Decreto-Lei n• 288, de 28

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP) Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magallães)
-Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em conta recomendação do Senador Geraldo Melo, que presidia a sessão de ontem à tarde,
preparei um requerimento para enviar a V. Ex", por
escrito, nos seguintes termos:
Sr. Presidente,
Tendo em vista o disposto nos arts. 48, itens 8
e 31, do Regimento Interno e considerando que S. Ex"
o Sr. Ministro das Comunicações. Luiz Canos Mendonça de Barros, não se valeu ao expediente de exposição por escrito para tratar de assunto de relevância de seu Ministério, na sessão ordinária de 19
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E prossegue:

(dezanove) de I'ICIII8Jnbro próximo passado. conforme faculta o art. 397 do estaMo regimental, e considerando que, em seu depoimento, no que se refere
à explicação aobra o signWicado da expressão "bomba atOmica", ele se contradisse - o que ficou evidenciado com a publicação mais completa, neste último
final de ~~emana, do conteúdo das conversas telefõnicaa pela ~a u -. solicito a V. Ex" instá-lo a apresentar, ao Senado Federal, memorial concernente à
malária axaninada naquela sessão do Senado, a fim
de que l8jam axpungidos dos Anais da Casa os avidentae enganos, detaclados primeiramente pela jornalista T - Cruvinel, em O Globo de 21-11-1998.
Recordo que uma de minhas perguntas foi: ·v.
Ex" combinou com o Presidente do BNDES. Sr. André l.ara A8118nde, recorrer ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso no sentido de usar a "bomba atómica" para forçar a Previ a se associar ao Banco
Opportunity? O que seria essa "bomba atómica"?
Ao que o Ministro respondeu:
• (... ) E há mais uma coisa que V. Ex"

nlo perguntou, mas que eu, em algum momento, iria dizer e vou aproveitar agora: tínhamos realmente uma informação privilegiada, para quem não sabe, que er.t a de
que o Consórcio Telemar não estava conseguindo sequer os recursos para o lance minlmo, tanto que a seguradora do Banco do
Braail teve que entrar e aumentar a sua participação. Essa informação, se fôssemos, o
André e eu, sócios do Sr. Pérsio Arida, se
André e eu fOssemos levianos, (... ), teríamos
passaoo para o Sr. Pérsio Arida e ele não
daria um lance, um bilhão de reais, que é
multo dinheiro a mais do que o preço minimo. Isso sablamos. E nunca, essa seria a
bomba atómica, de dizer: Pérsio, não se
preocupe com o ágio, não se preocupe com
o ágio que o outro lado ... •
A leitura atenta das transcrições demonstra
que o Ministro Mendonça de Barros conversou ao
telefone com o Presidente da Previ, Jair Bilachi, tendo Pérsio Arida ao seu lado, falando. exatamente,
aquilo que Informou ao Senado que não poderia ter re-

valado:
E diz o Ministro Mendonça de Barros num dos
dlélogos, que inclusive foi divulgado 001lmente nas
gravações feitas pelos diversos meios de comunicação:
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"Mas estamos muito preocupados com
a montagem que o Ricardo Sérgio está fazendo do outro lado. Porque está faltando
dinheiro, doutor."
Depois de seu depoimento, pcissivelmente ciente de que havia cometido o engano,
o Ministro deu entrevista à Folha de S.Paulo.
publicada em 22/11/98, em que explica que a
expressão "bomba atómica era uma intervenção mais radical na Previ. Não precisava ser o
Presidente, poderiamos ligar para o Malan."
Sr. Presidente, tendo em vista que V. Ex" afirmou no dia do depoimento que (abro aspas para V. Ex")
"em poi cipo, não podemos aceitar que o Ministro venha prestar infonnações falsas", peço lhe seja dada
oportunidade para que possa restabelecer a verdade
perante o Sanado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" envie o requerimento à Mesa, que o examinará em uma de suas reuniões, e V. Ex" terá a resposta adequada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) O original já está na mesa. em mãos do V. Ex". Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Obrigado, Excelência.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Apenas gostaria de lembrar, Sr. Presidenta ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O assunto está terminado, Excelência.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Estou aguardando a resposta relativa à preocupação
fundamentada há poUL'OS dias, secundando exposição do Senador Josaphat Marinho, se o Govemo
Federal está obrigado ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- No decorrer da semana V. Ex" terá a resposta.
como deseja.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Muito obrigado. Era essa a lembrança que eu queria
fazer. Sei da eficiência de V. Ex", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carbl Magalhães)Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:

"Estamos aqui, eu, André, Pérsio e Pio
(Pérsio tinha acabado de lhe passar o telefone, pois havia, ele mesmo, participado do
diálogo).

Segundo dia de discussão. em prime•ro tumo, da Proposta de Emenda à Constituição n• 19. de 1997. tendo como primeiro
signatário o Senador António Carlos Valada-
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188, que dispõe sobra a destinação de racurda União, dos Eslados, do Distrito Federal e doa Municlpios, para a implemenlação,
funcionamento e gestão do Sistema Único
de Saúde, e dé outras providências, tendo
P818C8r sob n• 504, de 1998, da Comissão de Const"uição, Justiça e Cidadania.
Relator: Sanador Esperidião Amin, favorável, com Emenda n• 1-CCJ (subst"utivo),
que api8MI1la.
Dlacuseio, em conjunto, da proposta e da
emenda eublltitutive.
Em discussão. (Pausa.)
Nlo havendo quem paça a palavra, a discussão teri proaseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PREKlENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-118m2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N°102, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 558, de 1998- art. 336,b)
Diecussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• 102, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n• 572, de
1998, Relator ad hoc: Senador Jefferson Pe188), que autoriza o Eslado do Cearé a incluir, no Contrato de Confissão, Assunção e
Refinanciamento de Olvidas, celebrado entra o Eslado e a União, em 16 de outubro de
1997, a operação firmada entre o Estado do
Cear6 e a Caixa Económica Federal, no valor de vinte e quatro milhões de reais, no
Ambilo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos regimentais.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nlo havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final que seré lido pelo Sr. 1" Secretário em exerclcio, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
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PARECER rP 596, DE 1998
(Comlaaio Dlratora)
Redação final do ProJeto de Raaoluçlo n" 102, da 1998.
A Comissão Oiretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 102, de 1998, que autoriza o Eslado do Ceará a incluir, no Contrato de
Confissão, Assunção e Refinanciamento de Olvidas,
celebrado entre o Eslado e a União, em 16 de outubro de 1997, a operação firmada entre o Estado do
Ceari e a Caixa Económica Federal - CEF, no valor
de R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de
reais), no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Eslados.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novembro de 1998. - Antonio Cartoa Magalhlea, Presidente - Lucldlo Portella, Relator - Geraldio Melo,
Relator- Mllrluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N• 596, DE 1998
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 46, "em 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"

, DE 1998

Autoriza o Estado do Ceanli a Incluir,
no Contrato de Conflaaio, Aaaunçio a
Raflnanclan.nto de Dfvlclaa, celebrado
entre o Estado e a Unllo, em 18 de outubro de 1117, a OJWaç::lu RI 11acla entra o Ea..
lado dio ea.íl e s Celxa Econ6onlc8 Federal
- CEF, no valor de R$24.000.000,00 (vinte
e quatro milhões de raals), no lmblto do
Programa de Apoio i RN8trutUração e
ao Ajuste Racal doa E-doa.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Eslado do Ceari autorizado a incluir, no Contrato de Confissão, Assunção e Refinanciamento de Olvidas, a operação de crédito contratada junto à Caixa Econ6mica Federal - CEF, no
Ambito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, no montante de
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).
Art. 2" A referida operação de crédito tem as
seguintes caracterlsticas e condições:
I - valor pretendido: R$24.000.vvU,O'l (vinte e
quatro milhões de reais);
11 - garantidor: União;
III - contragarantias: receitas próprias do Estado e cotas a que se referem os arts. 155, 157 e t 59,
I, a, e 11, da Constituição Federal;
IV - encargos financeiros:
s) sobre os saldos devedores atualizados incidirão, a partir da dala em que os recursos estejam colocados à disposição do Estado, encaJgOS financeiros

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO fEDERAL

capitalizados n&IB8lmente e refixados bi nestlalrralla, equivalantas ao custo de captaçlo médio da
CEF, apurado com base no balanCeie do mês anterior ao da dala de liberação da primeira parcela,
&Ciaecido de juros de 0,5"/o a.m (cinco décimos por

cento ao mês);
b) a CEF fará jus à comissão de abertura de
crédito correspondente a 1,5"/o (um inteiro e cinco
décimos por cento) sobra o valor do crédito aberto,
incidente no ato da liberação;
V - forma de pagamento: o empréstimo será
pago em até dez prestações mensais consecutivas,
calculadas com base na Tabela Price, vencendose a primeira em trinta dias após a liberação dos recursos e a última em igual dia de dezembro de 1998;
VI - destinação dos recursos: serão integral e
obrigatoriamente destinados a financiar o programa
de ajuste do quadro de pessoal do Estado.
Art. 3" O prazo para o exercfcio da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a conter
de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magallães)
- Estando e matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a radação final. (Pausa.)
Nlo havendo quem peça a palavra, encerro a
diacusalo.
Em votaçAo a radação final.
Os Sra. Senadoras e Senadoras que a aprovam queiram parmanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antcno Car1os Magalhães)
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valor de noventa e sete milhOes e quinhentos mil reais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 575, DE 19118
Senhor Presidente,
Considerando que a operação de crédito objeto
do PRS 103, que trata do saneamento financeiro do
Banpará, constitui parte acessória do PRS 104. referente ao contrato de confissão, assunçlo, consolidação e refinanciamento de dividas firmado entre o
Governo do Pará e a Unilo;
Considerando que a cláusula décima oitava do
Contrato n• 10198/STN/COAFI que estabelece as
condições para a renegociação da divida do Estado
do Pará determina que o saldo devedor da operação
prevista no PRS n• 103 será incorporado ao saldo
devedor da operação prevista no PRS n• 104;
Considerando que na sessão da 18-11-98 foi
rejeitado requerimento de urgência para apreciação
do PRS n1 104,
Requeremos, nos termos do art. 352, 11, e parágrafo único, alfnea c, do RISF, extinção da urgência
para o PRS n• 103.
Sala das Sessões, 24 de novembro de1998.

-lallm3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N1 103, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 559, da 1998- art. 336, b)
Discussão, em tumo único, do Projeto
de Resolução n• 103, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos EconOmicos
como conclusão de seu Parecer n• 577, de
1998, Relator: Senador Ca~os Bezerra), que
autoriza o Estado do Pará a contratar operaçAo de crédito, consubstanciada no contrato
de abertura de crédito celebrado entra a
Unilo, o Estado do Pará e o Banco do Estado do Para S.A. - BANPARA, com a interveniência do Banco Central do Brasil - BACEN, celebrado em 30 de março de 1998,
no êmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no

-·
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Em votação o requerimento.
O SR. JUVêNCIO DIAS (PMDB - PA) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Tem V. Ex" a ~lavra.
O SR. JUVêNCIO DIAS (PMDB - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que o Senador Ney Suassuna me esclarecesse.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Pois não.
Com a palavra o Senador Ney Suassuna, para
esclarecer.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Para
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votamos os dois pareceres na Comissão
de Assuntos EconOmicos. Acontece que chegou pri·
mei10 a renegociação. E da renegociação loi pedido
o adiamento. Como da renegociação um saldo é que
vai para esse projeto, não se pode ainda voté·lo sem
que seja votado o outro. Por isso, pedimos a sus·
penalo da urgência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-V. Ex", portanto, é favorével ao requerimento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sou
favorével ao requerimento. Conversei com os outros
doia Senadores do Paré e todos os dois concordaram.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Sra. Senadores e Senadoras que o apro·
vam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta a ter tramitação normal e não
de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
-Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N" 43, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 564, de 1998
- art. 336, b)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto
de Lei da C4mara n• 43, de 1998 (n" 4.60&'98,
na Casa de origem), de iniciativa do Presi·
dente da República, que dispõe sobre a au·
tonomia de gestão das Organizações Milita·
res Prestadoras de Serviço da Marinha e dá
outras providências, tendo
Pareceres favoréveis, sob n•s 589 e
590, de 1998, das Comissões:
- de Relações Exteriores e Defesa Na·
cional, Relator. Senador Bernardo Cabral; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator. Senador Lúcio Alcântara
A Presidência esclarece ao Plenário
que poderão ser oferecidas emendas à pro·
poeição até o encerramento da discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Nlo havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR• .IÓSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE)
- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduar·
do Outra para encaminhar a votação.
O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA (Bioco'PT- SE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, S~ Senadoras e Srs. Senadores,
esse é um projeto de iniciativa do Poder Executivo
que foi aprovado, em regime de urgência, na CAma·
ra dos Deputados e, agora, está também em regime
de urgência no Senado Federal. Ele visa institucionalizar, nas chamadas Organizações Militares Pres·
tadoras de Serviço da Marinha, a autonomia de ges·
tão gerencial, orçamentária e financeira por meio de
instrumento contratual.
É verdade que a Emenda n• 9 da Reforma Ad·
ministrativa consagrou essa principio do contrato de
gestão. No entanto, entendemos que a natureza da
atividada militar requereria uma análise mais apro·
fundada desse assunto. Infelizmente, foi aprovada
em regime de urgência na Câmara e esté também
em regime de urgência no Sanado. Gostarlamos de
lembrar que, embora o atual Governo queira apresentar como propriedade sua, ou até como exemplo
de modernidade, assa iniciativa da descentralização
de atividades da Administração Federal, o art. 1 O do
Decreto-Lei n• 200, da 1967, já previa a descentrali·
zação na execução da atividade da Administração
Federal, estando ali expressamente previsto:
"§ 7" Para melhor desincumbir·se das
tarefas de planejamento, coordanação, supervisão e controle e com o objetivo de im·
pedir o crescimento desmesurado da máqui·
na administrativa, a Administração procuraré
desobrigar-se da realização material de tare·
las executivas, recommdo, sempre que possl·
vel, à execução indireta, mediante contrato,
desde que exista, na área, iniciativa privada
suficientemente deserMJivida e capscitada a
desempenhar os encargos de execução. •
Portanto, o discurso do aluai Governo nada
tem de novo. Essa discussão tem, pelo menos, trinta
e um anos no âmbito da administração.
Mais adiante, o mesmo dispositivo legal, ou
seja, o Decreto-Lei n• 200, de 1967, já ressaltava:
"§ e• A aplicação desse critério está
condicionada, em qualquer caso, aos dila·
mes do interesse público e às conveniências
da segurança nacional.·
Não cremos que os pressupostos daquela épo·
ca, que desaconselhavam a descentralização no
âmbito das Forças Armadas, possam ser considera·
dos superados. Além disso, queremos lembrar aqui
também um ponto já mencionado quando da discus·
são dos chamados contratos de gestão por ocasião
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----da YO!ação da PEC da Refonna Administrativa, que
é exatamente a natureza dessee contratos, porque.
no nosso entendimento, contratos de gestão dessa
natureza s6 poderiam ser pactuados entre entes dotados da personalidade natural ou jurídica, o que
nlo é o caso desse atual projeto.
Finalmente, estranhamos que agora se queira
reconhecer a adequação da contratação de pessoal
pelo regime caletista, tal corno na iniciativa privada,
nas atividades industriais ou de pesquisa e desenvolvimento da foJÇa naval, quando, há pouco tempo,
o Governo empenhou-se em apre888r a aprovação
da proposição que criava no mesmo Ministério da
Marinha, como serviço público civil, a carreira de
tecnologia militar com 525 cargos de Engenheiro de
T acnologia Militar e 225 cargos de Analista de T ecnologia Militar.
Deve-se lembrar que essa proposição converteu-se na Lei 9.657, de 03 de junho de 1998, sancionada, portanto, nova dias antes do envio ao Congreaso NaciOnal da Mensagem Presidencial n• 711,
de 1998, que trata exatamente da proposição que
agora está em votação.
NaNe sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não vemos por que votar a favor dessa matéria, e, portanto, encaminhamos contrariamente à
sua aprovação.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) - Sr.
Praaidlnta, paço a palavra para ancarnimar a YOiaçlio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Ex", Senador Bernardo

Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
encaminhar a vatação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Pnleidante, Sr"s a Srs. Senadores, raapeilando o ponto de viata do eninante Senador José Eduardo Outra,
devo ressaltar o que a Comisaão de Relações Exteriores e Daf.a Nal:ional aprovou por unanimidade e, depois, a Com r 1elo de Constituição, Justiça e Cidadania
Na Comissão da Relações Exteriores e Detesa
Nacional, por incumbência do eminente Senador Romeu Tuma, tive eu o prazer de relatar esta matéria.
Conclui da seguinte forma:
"Com efeito, o Projeto de Lei da Câmara n" 43, de 1998, objeto de nossa análise,
trata de malária da mais a~a relevância e o
faz de maneira inovadora e adequada.
Como se sabe, a dinâmica de funcioname:oto das Organizações Militares Prestadoras
de Serviços assemelha-se à das empresas
privadas, em termos de gerenciamerno,
competitividade e produtividade. As u;o~&ni
zações para as quais as OMPS prestam
seus serviços pertencem à Marinha e pos-
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suem [e aqui o fundamental) Clédito orçamentário constituído dos recursos dast1nados ao seu custeio. EBBes recursos poderiam ser empregados indistintamente nas
próprias OMPS ou em empresas privadas.
As OMPS, entretanto, constituem um modelo já consolidado, contando com experiência
já acumulada em mu~os anos. •
E aí se buscou no texto const~ucional onde havia amparo para a matéria:
"Dai a inteira pertinência da solução
encontrada, mediante a qual a proposição
vale-se do preceptivo constante do § 11" do
art. 37 da Constituição Federal, na forma
dada pela Emenda Const~ucionel n• 19, de
1998, como seu fundamento de validade jurídica, para estabelecer um novo c~ério de
gerenciamento das organizações mencionadas, que é, a um só tempo, modema, porque compatlvel com os métodos da administração gerencial, e seguro, porque arrimado
em objetivos claramente definidos e atingiveis, sem provocar qualquer solução de continuidade nessa área importante da administração pública brasileira. •
E conclui o meu parecer. Sr. Presidente, desta
forma:
"Em face do exposto, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei da CAmara n• 43,
de 1998."
Parecer aprovado por unanimidade.
O Senador Lúcio Alcêntara, na Comissão de
Const~ição, Justiça e Cidadania, com a característica que oma o seu trabalho percuciente, a certa altura, cunha este trecho:
"Gabe ressaltar a pertinência da adoção dessa política, precisamente com relação às Organizações Militares Prestadoras
de Serviços. Tais organizações têm como
matas principais o aumento da produtividade, a redução de custos e a eliminação de
mão-da-obra ociosa, o que é perfeitamente
consentâneo com os propósitos desta proposição legislativa.·
Essa parecer, Sr. Presidente, foi aprovado por
unanimidade, mas me cabe destacar que, na sessão
em que foi levado a efeito seu julgamento, o Senador José Eduardo Outra não se encontrava presente. Por essa razão, paço aos eminentes Senadores
que dêem a sua aprovação, porque a matéria é pertinente, é constitucional e é oportuna.
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O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Magalhães)
-Em votaçlo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (Bioc:G'PT- SE)
- Sr. Presidenta, peço varifiC&Ção de votação.
O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Magalhias)
- O nobre Sanador José Eduardo Outra pede 01erifi·
caçlo de votaçlo.
Paço aos Srs. Senadoras que estão em seus
gatJnlaa ou em outras depao ldêiiCiaa da Casa para
viram ao planério, pois ~ IICiaÇio noninal. (Pausa.)
Os Sra. Senadoras jé podam votar.
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL - PI) - Sr.
Prasidante, o PFL recomenda o voto "sim".
O SR. NEY SUASSUNA (PMOB - PB) - Sr.
Presidenta. o PMDB recomenda o voto "sim".
O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (Bioc:G'PT- SE)
-Sr. Prasidanta, o Bloco recomenda o voto "nlo".
O SR. JOSé EDUMDO OUTRA (Bioc:G'PT- SE)
-Sr. Presidenta, paço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Magalhães)
-Concedo a pala)ll1l ao Sanador José Eduardo Outra.
O SR. JOSé EDUARDO OUTRA (Bioc:G'PT- SE.
Pala ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenta, Sr"s a Sra. Senadoras, sai que não foi intenção
do nobre Senador Bernardo Cabral, Presidente da
ComisaAo, mas gostaria apenas de ragislrar que
foi a única rauniio da Comissio de ConstituiçAo, Justiça a Cidadania desta ano a que faltai, até
porque foi urna raunilo realizada simultaneamente a
urna _ . o do Planério.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhias)
-V. Ex" nio precisava, raalmanta, se justificar, porque o Senador Bernardo Cabral jamais faria qualquer alirmalilla quanto à falta de V. Ex", porque V. Ex"
é um Sanador assfduo a trabalhador.
O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB - PR) Sr. Presidente, gostaria da justificar mau voto contrArio ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Poda até encaminhar. Jé hé 37 votos, até chagar
am42...
O SR. ROBERTO REOUIAO (PMDB - PR.
Para encaminhar. Sam revisio do orador.) -Sr. Presidenta, Sr"s e Srs. Sanadores, estamos estabelecendo limites para os salérios da Administração Pública do Pais; estamos astabelacando limttes para
nós mesmos, no Senado, para os Ministros dos Tribunais Superioras. E esta projeto da Marinha tem
um artificio intarassantfsaimo no art. a•:
•Art

a• Os nfvais salariais relativos aos

empregos da que trata o artigo anterior serão lixados em Ato dos Ministros de Estado
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da Marinha e da Administração Federal e
Ralorma do Estado, tomando-se por base
parametros de marcado ou, na ausência destas, o equivalente na Administraçio Federal."
Essa história de parâmetro de marcado vai lazer com que a Marinha possa cohtratar luncionérios
no regime CLT, pelo valor que bem entender a bem
desejar. ISGo desmoraliza completamente o esforço
que estamos fazendo para limttar salérios no Brasil.
Nio é possível que o Ministro da Marinha e o Ministério de Marinha possam contratar luncionérios que
vão perceber duas, três, quatro, dez vazes o salério
de um Senador ou de um Ministro da um Tribunal
Superior do País.
Por isso, meu voto é contrArio.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr.
Presidenta, V. Ex" ma permtte um esclarecimento ao
nobre Sanador Roberto Raquiio?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" pode esclarecer.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nio sa poda lar o art.
isoladamente.
art. s• declara, com toda a clareza, que assas organizações poderão contratar rnio-<la-obra com as estipulações que aspecifica, e, depois da lazer as estipulações, diz: •remuneração não superior". Af esté um fndice restritivo; da modo que pediria ao eminente Sanador Roberto Raquião que reviase a sua posição, porque nio hé eSGB preocupação na contrataçllo de pessoal da que essas nfwis lanham uma ascendência. ..
O Sr. Roberto Raqulão (PMDB- PR)- Mas
nio superior ao valor de mercado. Qual é o salério
de marcado de um técnico em reator nuclear? Então
a Marinha pode estabelecer isso.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Quem estabelece nio é a Marinha, é o marcado. Se
o mercado está estabelecendo R$1.000,00, a Marinha não poderá contratar acima disso.
O Sr. Roberto Raquiio (PMDB - PR) - Poderiamos, então, pagar a um Ministro do Tribunal Superior o salário da mercado da um bom advogado, o
que seria em tomo de R$200 mil por mês.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - E,
se pagasse, era o que o bom advogado mereceria.
O SR. PRESIJENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Plenério jé está esclarecido.
Há número.
Todos os Srs. Senadores já votaram?
Vou encarrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-Votaram "SIM" 39 Sr. Senadores; e "NÃO", 8.
Houve uma abstenção.
Total: 48 votos.
A matéria foi aprovada.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redaçl.o final.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF.
Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, queira registrar meu voto "sim", por
gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-AM-ofer6.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final,
que eerélido paio Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:
PARECER N1 597, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redaçio final do Projelo de Lei da
Clmara n• 43, de 1998 (n• 4.606, de 1998,
na Caaa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da CAmara n• 43, de 1998
(n• 4.606, de 1996, na Casa de Origem), que dispOe sobre a autonomia de gestão das Organizações
Militares Prestadoras de Serviço da Marinha e dá
outnos providências, para correções redacionais e
adequações à Emenda Constituição n• 19, ri<:: 1996.
Sela de Reuniões da Comissão, 24 de novembro de 1996. - Antonio Cartoa llagalhiea, Presidente - Llk:ldlo Porllllla - Relator - Ganoldo Melo
- llartuce Pinto.
ANEXO AO PARECER NO 597, DE 1996
Dispõe sobre a autonomia de gestão
das Organizações Militares Prestadores
de Serviço da Marinha e d6 outras provi·

dlnclaa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Poder Executivo poderá qualificar,
com base no disposto no § a• do art. 37 da Constituição Federal, com a radação dada pala Emenda
Constitucional n• 19, de 1996, como Organizações
Militares Prestadoras de Serviços - OMPS as Organizações Militares de Marinha que atendam ao seguinte:
I - dedicação a atividades industriais e de
apoio de base, pesquisa e desenvolvimento, atendi-
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mento médico-hospitalar, abastecimento, ensino e

cultura;
11 -geração de receita pela cobrança dos serviços prestados às forças navais e a outros órgãos da
Marinha;
III - geração de receita, em caráter complementar, pela prestação de serviços aos demais órgãos e entidades governamentais ou extragovemamentais, nacionais ou estrangeiras;
IV - custeio de suas próprias despesas;
V - apuração de custos por processo contábil
especifico;
VI - exercício da competitividade pela melhoria
da produtividade.
Art. 2" A autonomia gerencial, orçamentária e
financeira dos dirigentes das OMPS será delimitada
pelo conjunto de normas legais vigentes, que estabelecem os direitos, as obrigações, as responsabilidades e os processos de avaliação dos Oficiais Titulares de Organizações Militares.
Art. 3° Os objetivos. as metas e os indicadores
de desempenho das OMPS, bem como os recursos
necessários e os instrumentos para avaliação de
seu cumprimento, serão estabelecidos em contrato.
§ 1° As metas estarão subordinadas ao previsto nos Planos e Programas da Marinha para execução pelas OMPS.
§ 2" O prazo de duração ser6 de no mínimo um
ano, renovável por períodos subseqüentes, a serem
prorrogados em função das metas estabelecidas.
Art. 4° Os créditos correspondentes às receitas
auferidas pela prestação de serviços, contorme previsto no inciso III do art. t•. serão integralmente disponibilizados para movimentação e empenho.
Art. 5° As OMPS têm a gestão submetida aos
seguintes controles:
I - tomadas de contas pelos órgãos da estrutura de controle interno da Marinha;
11 - exames rotineiros dos Comandos Superiores;
III - verificações e análises de desempenho
por conselho financeiro e administrativo da Marinha;
IV - avaliação do órgão de controle externo.
Art. 6° As OMPS poderão contratar mão-deobra, com as seguintes estipulações:
I - investidura no emprego, com observância
do inciso 11 do art. 37 da Constijuição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n• 19, de
1996, sob o regime juridico da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT;
11 - vinculação a metas de desempenho, em
atendimento à missão da OMPS;
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III - remuneração não superior a valor de mercado ou, na ausência deste, do equivalente na Administração Federal;
IV - previsão orçamentária de custeio correspondente.
Art. 7" ~ autorizada, no âmbito da Marinha, a
contratação da até dez mil empregados, de níveis
superior a médio, conforma programação a ser aprovada em ato conjunto dos Ministros de Estado da
Marinha e da Administração Federal e Reforma do

Estado.
§ 1• A contratação da pessoal da que trata este
artigo sará elativada em número igual ou inferior ao
número da cargos públicos vagos ou extintos no âmbito das OMPS.
§ 2" São extintos os cargos vagos e em extinção os demais cargos existentes nas Organizações
Militaras da Marinha que forem qualijicados como
OMPS, em número correspondente ao de empregos
criados por esta lei.
Art. 8" Oa nfvais salariais relativos aos empre~ da que trata o artigo anterior serão fixados em
ato dos Ministros de Estado da Marinha e da Administração Federal e Reforma do Estado, tomando-se
por base parématros de marcado ou, na ausência
destes, o equivalente na administração federal.
Art. 9" Os aluais servidores públicos lotados
nas OMPS, respeitados os interesses da administração, podarão optar pelo regime da CLT, processando-se, nesta caso, a extinção do respectivo cargo,
na fonna pnwista no art. 7".
Parégrafo único. No exarcfcio em que for efetivada a opçAo dos servidores públicos para o regime
da CLT, é autorizada a reclassificação dos recursos
correspondentes das parcelas orçamentárias destinadas a pessoal para as de outros custeios, conforma apropriado.
Art. 10. Os militares e servidores públicos da
Marinha, lotados nas OMPS, permanecem submetidos As raspactivas legislações, inclusive de remuneração.
Art. 11. Aplica-se para as OMPS os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da Lei n•
8.666, da 21 da junho de 1993, a~erada pela Lei n•
9.848, da 27 da maio da 1998.
Art. 12. Cabe ao Ministro de Estado da Marinha
estabelecer as normas complementares que se fizeram necasaárlas.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Estando a matéria em regime da urgência, passase à imediata apreciação da radação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a radaçio final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 573, de 1998, de urgência, lido na Hora do Expediente, para o Projeto da Lei da Câmara n• 34,
que dispõe sobre a criação de homepage da Internet, pelo Tribunal de Contas da União, para divulgação dos dados e de informações que espacijica e dá
outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sanadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se relere figurará na Ordem do
Dia do segundo dia útil, em sessão daliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento
n• 574, de 1998, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Resolução n• 1 05, que dispõe sobre operação da crédito da interesse do Estado da
Paraíba no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal.
Em votação o requerimento.
O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia do segundo dia útil, em sessão delibarativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sam revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s a Srs. Sanadores, numa
hora em que se discutem tantos problemas da maior
gravidade no País, inscrevi-me para lazer uma prestação de contas antecipada para não entrar no lugar-comum da despedida.
Faitam ainda cerca da 20 dias para o encerramento da Sessão Legislativa, mas vou ter que me
ausentar para, como Presidente do Grupo Brasileiro

.
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da Unilo lntarpartamentar, chefiar uma delegação
de parlamentares junto à reuniio da FAO, em
Roma. e em eeguida da Unesco, em Paris, onde haverá reuni6es simui!Aneas.
Entio, vou tomar um pouco do tempo de V.
Ex"s. Já que termino o meu mandato em 31 de janeiro, e a Seasio Legislativa se encena em 15 de
dezenmro, e possivelmente nio estarei aqui em
tempo hábil de fazer essa prestação de contas, antecipai a e Cllllam8nle ela será curta. Procurarei ser
objetivo, para moatrar o que pude fazer, o quanto
me esforoai e o quanto continuo me esforçando para
representar com dignidade o meu Estado, defendendo-o e exaltando-o, dentro das minhas limitações.
O Sr. Bemllrdo Cabral (PFL - AM) - V. Ex"
me permite um aparte?
O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) Com muita honra, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - Senador
Guilherme Palmeira, perdoe-me por divergir do seu
posicionamento. V. Ex" nio precisa fazer nenhuma
prestação de contas nesta casa, nem do seu mandato, nem da sua atividade, porque a sua presença
neste plenário, de forma efetiva, e nas Comissões,
de forma contributiva, somente os seus Colegas poderio julgar. O Senador Francelino Pereira e eu estávamos lembrando como V. Ex" tem sido um companheiro dedicado na Comissão de Constituiçio,
JUI!tiça e Cidadania. Lamento duplamente: que V. Ex"
se antecipe nesse discurso e que V. Ex" não esteja
de volta a este casa com o galardio que o seu Estado rnarace. Posso dizer isso porque, quando V. Ex"
era Governador e eu membro do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados, lui ao seu Estado e vi o
quanto V. Ex" era disciplinado pela democracia, pelo
nrtomo ao Estado de Direito. Portanto, cumprimentoo por ter tomado essa iniciativa, mas absolutamente,
como se diz na nossa linguagem, despicienda por
causa da sua atuação.
O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito grato, Senador Bernardo Cabral. V. Ex" se antecipa e praticamente não preciso fazer o discurso.
V. Ex" já lefou muito mais do que poderei falar.
Sei que a nossa amizade prevalece. Na verdade, eu gostaria de ter sido tudo aquilo que V. Ex"
diaae, tanto na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania como aqui no Senado. Mas prosseguirei
nessa luta, é questão de tempo.
Alguns terminam o mandato e vão expor as
suas idéias, vão fazer preleções em relação ao seu
procedimento, ao que ainda pensam ou continuam a
penssr, ou a sonhar, ou a idealizar para o País e
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para os seus respectivos Estados. Eu me antecipo,
como já falei, num momento em que se está cuidando de problemas mais críticos para a politica e para
a economia do nosso País.
O Sr. Edlson Lobio (PFL - MA) - Permite-me
V. Ex" um aperte, nobre Senador Guilherme Palmeira?
O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço, com muita honra, o aparte do nobre Senador
Edison Lobão.
O Sr. Edlaon Lobio (PFL - MA) - Senador
Guilherme Palmeira, lamentamos que V. Ex" sedespeça. Talvez aceitássemos que V. Ex" fosse guindado a um cargo maior na vida pública. Mas, em razão
do equívoco cometido no seu Estado, que resuitou
no seu afastamento desta Casa, lamentamos. Queremos dizer, quanto a nós, que V. Ex" sempre foi um
politico de escol, de grande envergadura, cujos
exemplos têm sido hauridos por politicos mais moços, para que possam seguir a boa trilha da vida pú·
blica. V. Ex" até pode deixar o mandato de Senador
por injunções eleitorais, mas deixará aqui sempre os
companheiros exaitando a sua trajetória, o modelo
de homem público que V. Ex" é.
O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL- AL)Muito obrigado, Senador Edison Lobão. Eu queria evitar despedidas, exatamente para fugir das emoções.
O Sr. Hugo Napoleio (PFL- PI)- Permite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) Com muita honra, Senador e Líder Hugo Napoleio.
O Sr. Hugo Napoleio (PFL- PI)- Eminente
Senador Guilherme Palmei~a, na verdade, V. Ex"
nio se despede, porque tenho certeza de que não
vai se afastar da vida pública. Toda ela foi pontilhada de muita coerência e muita dedicação ao seu
querido Estado de Alagoas, ao Nordeste e ao País,
nas mais diversas posições: como Deputado na As·
sembléia Legislativa e Presidente da Casa; como
Prefeito por duas vezes da formosa Maceió e como
Governador do seu Estado; como Presidente Nacional do nosso Partido, o PFL, do qual V. Ex" é hoje
membro nato da Comissão Executiva Nacional e
como Senador da República, quando aluou com galhardia, com patriotismo, com garra, mas sempre
com serenidade e bom-senso. Eu diria apenas que
V. Ex" deixou uma marca indelével nesta Casa para
nós, seus Pares, sobretudo para nós, correligioná·
rios. Queremos voHo ainda trilhar a vida pública pelo
bem de Alagoas, pelo bem do Brasil.
O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, meu líder Hugo Napoleão.
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O Sr. Djlllma Beull (PFL - BA) - Permite-me

V. Ex" um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Agradeço-lhe a intervenção. Senador Djalma Bessa,
que já me enche de orgulho!
O Sr. Djlllma Beu8 (PFL - BA) - Senador
Guilherme Palmeira, V. Ex" está se despedindo das·
ta Casa, onde lialu vários anos. Não há por que se
justificar. V. Ex" não deve ter em vista realçar um
acidente; deve levar em conta não essa eleição,
insucesso, que será breve, que será ligeiro e
que é comum na vida pública. Tenha V. Ex" em
mente as vitórias que conquiatou; tenha V. Ex" em
mente as consagrações que lhe foram deferidas seguidas vezes pelo povo de Alagoas. Isso, Ex". é o
que conta. V. Ex" teve o aplauso, as p&lmas e o prê·
mio daquela gente ininterruptamente. Portanto, não
pracisa ficar triste. V. Ex" vai verificar que, dentro de
pouco tempo, voltará o sucesso e às vitórias. Não
tenha nenhuma dúvida. O povo de Alagoas vai pa·
rar. pensar, verificar que se enganou e precisa. agora, retribuir-lhe o seu trabalho. Esse povo há de ser
grato, há de conferir a V. Ex" a luminosidade de uma
carreira que ainda não acabou. Vai seguir, subir, ele·
var-se e creacer.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, Senador Djalma Bessa.
Sou um adrrirador de V. Ex" de longos e lon·
gos anoe, quando ainda não era Parlamentar. Eu la·
zia politica estadual e V. Ex" já exercia uma lideran·
ça na CAmera dos Deputados.
Seu brilhantismo é reconhecido por todos.
Acho bondade nas palavras de V. Ex". Espero conti·
nuar c:onaspondendo àquilo que V. Ex" expressou.
Creio que uma boa parte do povo alagoano ainda
pensa assim.
O Sr. Elclo Alvan111 (PFL - ES) - V. Ex" me
permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Elcio Alvares, meu Lidar, Lidar do Governo,
noeso Lidar, Líder da maioria, é muita honra para
mim.
O Sr. Elclo Alvan111 (PFL - ES) - Senador
Guilherme Palmeira, no momento em que V. Ex" re·
cabe apartes, que são verdadeiros testemunhos da
sua vida pública, eu gostaria, com modéstia e dentro
da dimensão do meu tempo, de lhe trazer também
uma palaVTB de profunda simpatia. Creio que na
nossa convivência no Senado, independentemente
dos embales, todos registrados em favor do País, da
participação na vida partidária, na discussão das co·
missões, no trabalho do plenário, existe um traço
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que nos une, talvez o maior de todos: a amizade. O
Senado é uma Casa que nos transforma em verda·
dairos amigos e nos dá sempre uma imagem muito
positiva do cumprimento do dever, em razão de tudo
o que representa, inegavelmente, a nossa razão
maior de exercer o mandato. Nobre companheiro,
Senador Guilherme Palmeira, aprendi, ao longo do
tempo, que toda a visão que temos da vidll pública é
identificada por um prisma comum. V. Ex" está reali·
zando um discurso, eu diria, marcado, até certo pon·
to, por aquilo que acredito ser um tributo maior. Não
seria o caso de enattecer as suas qualidade de grande parlamentar, de grande amigo, de uma figura fm·
par na vida do PFL. Seria, acima de tudo, a vontade
imensa de deixar, neste momento, depositada naquilo que é a fímbria de um discurso marcado pelo
sentimento que está dentro de seu coração, igual a
tantos outros discursos que podem ser leitos nessa
linha, uma autêntica homenagem de todos nós. A
partir de seu pronunciamento, V. Ex" ouvirá outros
que vão timbrar no sentido de exaltar a figura do
grande amigo e companheiro que V. Ex" continua
sendo. Portanto, fico muito à vontade, identificados
que somos pelo mesmo sentimento comum, irmana·
dos mais do que nunca pelo mesmo gesto de vida
pública. Gostaria de dizer, com toda lealdade, que é
um momento, cumprimos uma etapa na vida pública.
Deus nos reserva outras missões; e a V. Ex", que é
uma figura ímpar na vida partidária e na vida pública
deste Pafs, não tenho dúvida nenhuma, serão cometidas outras tarefas que vão elevar a sua participação como homem público e, muito mais ainda, vão
enaltecer o Estado de Alagoas. Estado a que V. Ex"
tem dedicado o melhor do seu ideal, o melhor do
seu patriotismo. Receba o meu abraço, um abraço
tratemo, um abraço identificado no sentimento e na
emoção. E que Deus o acompanhe ao longo do tem·
po, fazendo sempre com que sua pessoa seja marcada por esse halo extraordinário de amizade, que
faço questão de realçar neste momento. V. Ex" nos
honra com a sua arrizade e com essa generosidade de
sempre, na solidariedade dos momentos que, às vezes,
são inesquecíveis na vida da gente. Muito obrigado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Obrigado a V. Ex", Lidar Elcio Alvares. V. Ex" externa e frisa, com muita propriedade, o que é esta
Casa, o que ela significa em termos de aproxima·
ção, amizade, independentemente da capacidade.
da cultura ou da representatividade de cada um, em
termos partidários. Sentimos a grande aproximação
em busca de soluções não só para os nossos Esta·
dos, mas para todo o País. Pensamos em coisas
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maiores. As menores desaparecem dentro da grandeza da Casa, da Instituição. O seu aparte engrandece demais meu pronunciamento e é muito maior
que a minha presença na tribuna e a minha trajetória
na vida pública.
V. Ex" pintou com cores muito fortes algo que é
muito mais tênue. Sou-lhe grato. Na verdade, sou
aquele companheiro que busca, e sempre buscou,
as soluç6es, independentemente das colorações
partidárias, embora, às vezes, até divergíssemos internamente. Sempre fui um soldado coerente, embora me posicionasse, por meio da palavra, de maneira divergente. Mas, como soldado disciplinado que
sou, e defendo isso no desenrolar do meu discursoque já se toma desnecessário proferi-lo, darei como
lido -, defendo o parlamentarismo, fortalecendo, assim, os Partidos. Vi o Senador Bernardo Cabral e o
Senador Pedro Simon defenderem o parlamentarismo, engajados dentro de uma posição que não há
unanimidade dentro do meu Partido; não há um projeto partidário. Entretanto, esse é um projeto pessoal, um sonho, um desejo, uma afirmação politica
que tenho defendido durante o decorrer da minha
vida política, não só parlamentar.
Penso que a saída é o diálogo, é ouvir todas as
comsntes de opiniões pragmáticas, ideológicas, pois
o que vale é encontrarmos soluções, as melhores
para o País. Elas podem até não agradar a uma
grande maioria, mas, em determinados momentos,
sAo as soluções viáveis para dar estruturas e determinados rumos que este País está a necessrtar. Isso
vem por meio de toda uma história, de meio século
desta Nação brasileira.
Fico grato a V. Ex" e espero continuar a lutar
em qualquer campo de atividade, sempre buscando,
meu caro Líder Elcio Alvares e meus Companheiros,
nada além do que não seja do interesse do meu Estado e do meu povo, que amo tanto quanto o nosso
Presidente Antonio Carlos Magalhães ama a Bahia.
Arno as Alagoas e, acima de tudo, todo o nosso Brasil.
O Sr. Iria Rezende (PMDB - GO) - Senador
Guilherme Palmeira, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex" com murta honra.
O Sr. Iria Rezende (PMDB- GO)- Muito obrigado, Senador Guilherme Palmeira. Gostaria, nesta
hora, de me associar a todos aqueles que, nesta tarde, manifestam carinho, apreço, admiração e amizade a V. Ex", qualidades conquistadas ao longo de
sua vida pública. Tenho por principio acompanhar os
passos de todos aqueles que militam na vida pública, sempre por entender que de todas as atividades
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é a politica a que exige mais da pessoa humana,
uma vez que aqueles que não são dotados das qualidade necessárias ao exercício politico-administrativo muitas vezes sucumbem nos primeiros passos. À
proporção que as pessoas se firmam na vida pública, elas vão captando respeito e admiração principalmente daqueles que conhecem a vivência politica, daqueles que acompanham as atividades politicas. Tomei-me, com o passar dos anos, seu admirador. V. Ex" lá no distante Estado de Alagoas, nós
aqui no Centro-Oeste, mas sempre acompanhando
as reações, as posições, a ações de V. Ex" na vida
pública e sobretudo aqui no Senado Federal. Nesses quatro anos de convívio, pude consolidar tudo
aquilo que enxergava na sua pessoa. As expectativas foram até superadas, porque V. Ex" se caracteriza
como um politico um tanto d~erente, um político que
associa a competência à humildade, que associa a solidariedade a·posições firmes, um politico que não se
verga ao vento. V. Ex" faz escola. Nesta hora, sintome no dever de manifestar a minha admiração e, ao
mesmo tempo, prestar a minha homenagem. Estou certo de que V. Ex", mesmo sem mandato e sem discursos, mas com seu comportamenlo e com a sua presença, estará sempre prestando um grande serviço ao seu
Estado e à nossa Pátria. Meus cumprimentos e minhas homenagens, Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL) Senador lris Rezende, estou murto grato. V. Ex" tem
uma história em Goiás e no Pais - em Goiás, como
Govemador, e nesta Casa, como Senador. V. Ex" foi
um bravo lutador pela democracia, deu-nos o exemplo, e acredrto que seja exemplo em seu Estado.
Às vezes, os insucessos elertorais chamamnos a atenção para que, em determinados momentos, possamos esclarecer a opinião até daqueles
que nos cercam. O caminho não é uma linha reta; às
vezes, é tortuoso, mas quando temos o objetivo de
servir à nossa gente, perseguimos essa meta, independentemente das posições ideológicas e até programáticas, como disse anteriormente. Ninguém é
perferto. Todos podem tropeçar, mas os homens públicos, de maneira geral, querem oferecer tudo aqui·
lo que sentem. Em sua maioria - reprto - os homens
públicos não querem apenas usufruir de determinados cargos confiados a eles pelo povo. Queremos
servir ao País e nos dedicar a uma causa: a causa

de ver um Brasil melhor e mais justo, um Estado
equilibrado. Apesar das divergências e com raras
exceções, é isso o que a maioria desta Casa almeja
para sua Pátria.
Sou grato a V. Ex•.
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O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- V. Ex" concada-ma um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Com muita honra, ouço o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador
Guilhenne Palmeira, eu deveria ma manter em silêncio, para ouvir, com emoção, o que os companheiros
têm dito a raspaito de V. Ex". Concordo com o Senador Bemardo Cabral, quando diz que V. Ex" não tem
de preetar contas. E, se prestá-las, sairá com crédito, em vista de todos os outros que lhe devem tantas
atençOas e carinhos- e ma incluo nesse rol. Se V. Ex"
puder se lembrar, nos maus momentos de angústia.
ao tentar direcionar minha vida política. eu procurava o Senador Antonio Carlos Magalhães; e, neste
Plenário, sentava-me ao lado de V. Ex•, que. com
sua experiência, tranqüilidade e serenidade de um
enviado de Deus na polftica - eu poderia dizer assim
-, acalmava-nos, fazendo ver que a potrtica é um
emaranhado de d~iculdades. V. Ex" mesmo as enfrentou na última disputa, com resignação e coragem, cumprindo o seu papel. Enfrentou tudo e sofreu reveses com dignidade e a~ivez. E continua na
sua caminhada, na sua programação política em delesa dos alagoanos, do povo brasileiro e, sem dúvida nenhuma, da dignidade desta Casa. V. Ex" deixa
alguns trabalhos encaminhados. Esperamos que.
até o final desta legislatura, possamos auxiliá-lo.
apreciando a questão do álcool e tantas outras.
Aprendi a ver V. Ex" nesta tribuna defendendo essas
matérias, com coragem e disposição. Peço a Deus
que o ilumine na sua caminhada, e que V. Ex" continue pronto para nos ouvir nos momentos mais d~i
osis. Felicidades a V. Ex". Creio que V. Ex" teria o direHo de, até o final de seu mandato, usar desta tribuna todos os dias e todas as horas.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Romeu Tuma, aproximamo-nos muito no
decorrer da nossos mandatos. Já o admirava antas.
por sua ação nos diversos cargos que ocupou nacionalmente, dando sua contribuição ao Pais e a seu
Estado, especialmente agora que é Senador. É uma
honra receber sua solidariedade e seu estimulo,
como tenho recebido da maioria da Casa nesta luta,
que não terminará no dia 31 da janeiro. Vamos prosseguir no campo partidário, sem mandato, mas o entusiasmo continua, a vontade continua, as idéias
continuam a principalmente o idealismo, o amálgama da minha formação. Dediquei-me à vida politica
exatamanta por um ideal: o de ver meu Estado e
meu Pais em dias de felicidade quase plana.
Muito obrigado, Senador.
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O Sr. Francelino Pereira (PFL- MG)- Solicito um aparte a V. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Concedo um aparte ao Senador Francelina Pereira.
O Sr. Francelina P-Ira (PFL - MG) - Meu
caro Senador. V. Ex" compreende muito bem que eu
não poderia deixar de man~estar mais uma vez minha admiração e mau respeito por sua vida pública,
por sua liderança polftica, por sua visão de seu Estado, de sua região nordestina, do Brasil e até do
mundo. V. Ex" conhece muito bem o exercicio da
vida pública e sabe que ala nos engrandece até nos
momentos de dor e de profunda reflexão em que geralmente nos encontramos ao examinar questões
nacionais. V. Ex• tem não apenas minha amizade,
mas sobretudo o testemunho de quem reconhece na
sua pessoa, na sua liderança, inteligência, lucidez e
talento a imagem exala de um homem público. Mais
do que um politico, sabidamente V. Ex" é um homem público, pois se vo~a para os interesses do
Pais e faz do Congresso Nacional - e particularmente do Sanado - uma Casa que sempre haverá da se
confundir com sua imagem e dedicação à vida nacional. Parabenizo-lhe pelo exercício de sua vida pública. Que Deus seja muito generoso para com este
Senado, lembrando sempre do nome de V. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Francelina Pereira, V. Ex" conheceu, talvez
mais do que a maioria desta Casa, a minha trajetória
politica. Não digo que isso ocorreu apanas por sua
experiência, mas pela capacidade de detectar em
mim, quando ainda jovem, a perspectiva de uma
carreira politica com algum êxito. Assim, para que
pudesse galgar determinadas posições, tive seu auxilio quando presidente nacional da Arena, na época
em que havia grandes divergências internas naquele
Partido de tamanha envergadura. V. Ex" foi um daqueles que reconheceu em mim uma pessoa que
podia contribuir para o meu Estado e para o meu
País.
Sou permanentemente grato a V. Ex". reconhecendo que jamais alguém, neste Senado ou neste
grupo, poderá negar a sua altivez e o seu patriotismo quando lhe passou petas mãos e pelo juizo lato
que pudesse sofrer a influência da sua capacidade.
O Sr. Odaclr Soares (PTB - AO) - Concedema V. Ex" um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Odaclr Soara• (PTB - AO) - Senador
Guilhenne Palmeira, V. Ex", eletivamente, trouxe
para a vida politico-partidária brasileira uma grande

•
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contribuição, que se consolidou na província ainda.
mas que aqui pOde ser desenvolvida e - diria até implementada, graças à maneira como V. Ex' sempre se comportou na vida pública e também nas
suas relações pessoais com seus amigos do Congresso Nacional. Dentre aqueles que contribuíram
para o aprimoramento da vida parlamentar, da vida
partidéria, V. Ex' fundou o Partido da Frente Liberal
e também o presidiu durante bom tempo. Nos debe·
tes parlamentares, com a visão de modemidade,
buscando melhorar a vida partidária do Brasil, fortalecer os Partidos politicas, modemizar o sistema
eleitoral e introduzir o Parlamentarismo, realmente,
V. Ex' deixa uma grande contribuição- um prosseguimento da sua vida politica no seu Estado - à vida
partidéria e à atividade parlamentar. Aqui, sempre
participou, quando não provocou, dos grandes debates que se travaram no Congresso Nacional nestes
mais de 20 anos, apenas no plano federal. Deixo registrado nos Anais do Senado, no seu discurso, este
meu aperte que reflete o apreço, a admiração e a
consideração que tenho por V. Ex'.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Sou grato a V. Ex', um dos Senadores mais atuan·
tas nas quatro Legislaturas que passamos juntos.
Honrou e dignüicou Rondônia. Com um depoimento
desta, quando eu tiver uma biografia, certamente ela
estará honrada. Agradeço a V. Ex'. A nossa amizade comstiva vivida neste Colegiada, no Senado, não
desaparece facilmente, mas permanece, porque as
idéias quase sempra são as mesmas, na sua maioria.
O Sr. a.-mar Oulntanllha (PPB- TO) - Concede-me V. Ex' um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. a.-mar Quintanllha (PPB - TO) - Se·
nador Guilherme Palmeira, os Anais desta Casa e a
memória dos seus Pares registrarão, de forma indelével, inesquecfvel a sua passagem vigorosa e importante pelo Congresso Nacional, não somente
pela sua atuação serena, porám firme, consciente e
habilidosa na discussão e no encaminhamento das
diversas questões das quais participou, buscando a
solução para os graves problemas nacionais, que
afligiam a brava gente brasileira, particularmente a
brava gente do seu Estado. Honra-nos sobremodo o
privilégio de ter privado com a sua companhia. com
a sua amizade, o que permitiu que aulerissemos os
melhores ensinamentos possíveis que um grande
Parlamentar, que um grande homem público como
V. Ex. 1 nos pOde outorgar. Nesta Casa, certamente
haverá um vácuo muito grande com a ausência de
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V. Ex•, mas ficará uma lembrança muito feliz da sua
passagem por aqui.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Leornar Quintanilha, agradeço o seu apoio,
a sua solidariedade. o seu estimulo a algo que tentamos modestamente realizar no decorrer de uma vida
pública. V. Ex' vai permanecer com a responsabili·
dada, juntamente com o Senador Carlos Patrocfnio
- e antes com o Senador João Rocha, que também
honra esta Casa e Tocantins - e, agora, com o Se·
nador Eduardo Campos. Certamente, V. Ex's prosseguirão nessa luta em defesa da Federação e na
harmonia que deve continuar prevalecendo às colocações programáticas e ideológicas. Os interesses
de nossos Estados devem prevalecer sempre nesta
Casa.
Sou grato a V. Ex•. Senador Leonardo Quinta·
nilha.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS) -Concede·
me V. Ex' um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- V. Ex' dei·
xará um vazio muito grande nesta Casa. V. Ex' é um
homem público que tem o respeito de todo o Senado. Não posso olhar para V. Ex' sem me lembrar do
velho Teotónio Vilela, do carinho. da admiração e do
respeito que tinha por sua pessoa e da dedicação e
da amizade que V. Ex' tinha por ele. Quantas vezes.
naquele seu final. quando já não era mais Senador,
em meu gabinete e em minha casa. durante dois
anos, todos os dias, V. Ex1 fazia questão de tomar
conhecimento de como ele estava e do que podia la·
zer para ajudá-lo. Teotônio dizia que V. Ex' era um
rapaz extraordinário, sério, competente, um homem
de bem e que toda a sua famflia era de alta qualidade. Dizia ainda que tinha muito carinho por V. Ex' e
que V. Ex1 ia muito longe. Realmente, V. Ex' sempre
foi um homem de paz, de grandeza. Lembro-me de
uma hora dramática. difícil que vivemos aqui, quan·
do do lmpeachment do Presidente Collor. A desavença entre os dois irmãos foi, na verdade, um lato
cruel que atingiu a todos. V. Ex' tentou fazer o entendimento. a paz. a concórdia, num ambiente tenso. numa situação tão dramática. V. Ex' praticou um
dos gestos mais bonitos que conheço. um dos gestos mais extraordinários e mais difíceis. V. Ex'. hoje.
provavelmente, seria o Vice-Presidente da República. V. Ex' era o candidato. já estava indicado e fazia
campanha junto com Fernando Henrique Cardoso.
Ao tomar conhecimento de um depósito que tena
acontecido em nome de um funcionário de seu gabi-
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nete e que seria explorado na imprensa de uma maneira diferente, V. Ex' foi ao Fernando Henrique, ao
seu Partido e exigiu sair. Apresentou carta de renúncia, para não atrapalhar, para não dificultar as eleiçOes- e não dificultaria, não atrapalharia, mas V. Ex",
considerando que sim, teve aquele gesto. Naquele
momento, acontecia um incidente na candidatura do
Lula, com seu vice sendo criticado. Levou-se um
mês naquela discussão acerca da sua pennanência
ou nAo como candidato, desgastando a campanha
do Lula. V. Ex', por conta própria, exigiu sua salda.
O Presidente Fernando Henrique não queria, assim
como as pessoas- eu era uma delas -que estavam
envolvidas. No entanto, foi um ato expresso e determinante de V. Ex". Esse é o seu caráter, essa é a
sua maneira de ser, esse é o seu procedimento,
essa é a sua atividade, seus projetas, suas lutas. A
sua açlo é de uma dignidade, de um comportamento excepcional. Meu querido amigo Guilhenne Palmeira, a vida é assim. A vida do homem público é
cheia de altos e baixos. Diria até - de certa fonna,
tenho repetido isso - que, na vida dos grandes homens, dos que realmente avançaram, cresceram e
deixaram história, é importante uma derrota, porque
ela nos ensina muito mais do que as v~órias. Quando perdemos, ficamos sabendo os conceitos, o pensamento, a realidade. Quando perdemos, às vezes
calmos em um esfriemento - as pessoas nos esfriam - e ficamos sabendo o peso, o nosso valor e o
de quem nos cerca. Digo isso a vida inteira, meu
querido Guilhenne Palmeira: aprendi mais com a
derrota que tive para Governador do Estado, do que
com todas as vitórias. Com ela aprendi, vivi, conheci, às vazes, no amargor, na mágoa, na tristeza de
alguém que pensava que era e não era; no entanto,
nós aprendemos. Na politica é assim: os grandes altos e os grandes baixos. V. Ex" não tinha argumento
para não voltar a esta Casa. Alagoas está atravessando essa hora difícil, e V. Ex• era o homem para
continuar defendendo aqui, como o fazia, os interesses daquele Estado, de seus produtores e do Nordeste. A vida é assim: temos que nos curvar aos deslgnios da democracia. A democracia traça rumos,
muitas vezes, independentemente do que pensamos; é o tempo que dirá. V. Ex" sai daqui de cabeça
erguida, com o respeito, a admiração, o carinho de
todos nós. E o que é mais importante, não tenho nenhuma dúvida, Senador Guilhenne Palmeira, é que
V. Ex' temporariamente deixa esta Casa. mas continuará na politica de Alagoas e do Brasil. Eu e meus
queridos amigos José Fogaça e Casildo Maldaner o Rio Grande do Sul e Santa Catarina - temos certe-
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za de que haveremos de contar, na história, com a
presença, com a ação, com a coragem, com a coerência, com a dignidade de V. Ex"; quer Governador,
quer Prefeito, quer Deputado Estadual, quer Senador; haveremos de contar com o mesmo homem,
com as mesmas idéias e com os mesmos princípios.
Tinha razão Teotônio Vilela quando dizia: esse jovem é um grande homem. Concordo plenamente
com S. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Pedro Simon, V. Ex" não honrou meu discurso; V. Ex" o fez. As colocações de V. Ex' estão
no discurso que eu pronunciaria. Eu o darei como
lido, porque V. Ex"s já o fizeram; especialmente V. Ex',
Senador Pedro Simon, com esse aparte tão emotivo
- não direi realista, porque estarei trazendo algo
para mim-, como é próprio dos gaúchos e de V. Ex".
Sou seu admirador desde os tempos em que V. Ex"
era da Oposição e eu não; desde a sua luta, no Rio
Grande do Sul, contra o regime militar. Nós, do Nordeste, acompanhávamos a sua oratória; não digo a
sua retórica, mas o seu idealismo, principalmente, a
sua vontade de ver o Pais democratizado, nas linhas
corretas, confonne tem demonstrado no decorrer da
sua vida pública, não só naquela época de luta, de
reação.
O aparte de V. Ex' me deixa quase sem palavras. Não é emoção; é quase o entendimento de
que, durante esse período que passamos juntos. tenho dado a presença do meu Estado no Senado,
correspondendo, como V. Ex" bem disse, aquilo que
Teotónio Vilela dizia. O meu pai, Senador Rui Palmeira, era seu companheiro, um udenista da primeira hora, da antiditadura, do liberalismo mais puro
possível. Tudo isso ele passou para nós, para Teotónio e para a grande maioria de brasileiros, que têm,
acima de tudo, o ideal, o sonho, a vontade de ver este
Pais crescendo com equillbrio, sem distorções.
V. Ex" fez, como disse, o discurso que eu desejava proferir. Sou muijo grato a V. Ex", que muito
me honra.
Continuarei na minha luta, na minha peregrinação modesta, como sempre, em busca de que Alagoas volte a ser um Estado equilibrado, de que este
Pais venha a crescer novamente.
O Sr. Certos Wilson (PSDB- PE)- V. Ex" me
penn~e um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL) Ouço V. Ex". com prazer.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB - PE) - Senador
Guilhenne Palmeira, o Senador Pedro Simon, sempre com muijo brilho, expressou, com mu~a propriedade, a personalidade de V. Ex". Eu, como pernambucano, vizinho de Estado de V. Ex" e como seu
amigo de anos, confesso que o resultado eleitoral é
o menos importante. Quando se tem o curriculo, a
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personalidade de V. Ex', um resultado eleitoral facil·
mente é suplantado por tudo aquilo que construímos
durante a nossa vida. Do exemplo de amenidade, de
amizade e de companheirismo, que V. Ex' dá a to·
dos nós, sentiremos murto falta na próxima legislatu·
ra. Há pouco, vi aqui um amigo de V. Ex', o Senador
José Jorge, que se elegeu por Pemambuco; sei o
quanto S. Ex' também está sentindo por não ter o
privilégio de conviver, na próxima legislatura, com o
Senador Guilherme Palmeira. Quem perde, indiscuti·
velmente, com a ausência do Senador Guilherme
Patmaira, na próxima lagislatura, é o Nordeste. V. Ex'
é um estudioso dos problemas da Zona da Mata, da
indú&tria açucareira, sempre valente na tribuna, de·
fendendo os interesses do Nordeste. Por isso, Sena·
dor Guilherme Palmeira, o seu exemplo ficará entre
nós. Esta Casa terá sempre, na sua pessoa, um
exemplo de dignidade, de alegria, de amizade e de
companheirismo. Termino o aparte à V. Ex', dizendo
que sempra estaremos aqui, esperando receber o
amigo Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Carlos Wilson, a nossa amizade não pode
ser descrita em um momento como este, mas há o
nosso relacionamento. Estivemos em posições parti·
dárias opostas, mas lutávamos juntos sempre que
havia inte1'118se de toda a região Nordeste. Mesmo
em parlidoa diferentes, superávamos as diferenças
partidárias, porque, em primeiro lugar, estava a nos·
aa gente, como ainda está.
Fico murto grato ao amigo, pelo depoimento, e
ao politico, que continuará aqui lutando pela nossa

regilo.
Muito obrigado, Senador Canos Wilson.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - AN) - Senador
Guilhenne Palmeira, V. Ex' me concede um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex', com muita honra.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - AN) - Há muito
pouco a acrescentar ao que foi dito a respeito de
V. Ex', que não seja afirmar-lhe que participo, com
toda a Caaa e seus colegas Senadores, da emoção
desta seu discurso e deste momento. Não preciso
falar da sua trajetória de dignidade, de seriedade, de
simplicidade, mas quero apenas lembrar a grandaza
com que V. Ex' recebe os momentos de vitória, de
glória e de afinnação, que foram a sua ascensão ao
Governo de Alagoas, à Prefertura de Maceió, ao Senado Federal e a escolha de seu nome para candidato a Vice-Presidente da República, e, da mesma
fonna, ou seja, com grandeza e dignidade, com que
freqüenta o lado não muito brilhante da trajetória da
vida de todos nós. Como quando V. Ex' - e destacou muito bem o Senador Pedro Simon - entendeu
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que deveria renunciar à sua candidatura à Vice-Pre·
sidência da República, quando V. Ex' transforma o
momento próximo de deixar o Senado Federal num
momento de grandeza. V. Ex• está sabendo dar a
esta ocasião a dimensão apropriada, parecida com o
coração, com a alma que nos acostumamos a reconhecer em V. Ex'. Quem fala é alguém que aprendeu com a sua serenidade, com a sua prudência,
com o seu equilíbrio. Quem fala é seu colega Senador que deve a V. Ex' lições de seriedade, de digni·
dada e de boa conduta; mas quem fala também é o
amigo que acompanhou, mais de perto ou mais de
longe, a sua trajatória e que aprendeu a lhe querer
bem e a desenvolver por V. Ex' o afeto que todos
que tiveram o privilégio de conhecê-lo puderam de·
senvolver. O meu abraço afetuoso e a minha certeza, repetindo o que disse o Senador Pedro Simon,
de que o Brasil contará com V. Ex' por muito tempo
e a certeza de que V. Ex' ainda tem uma grande
contribuição a dar a este Pais e ao seu povo. Meus
parabéns pela grande vida vivida por V. Ex'.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Geraldo Melo, muito grato. Conheci V. Ex•
quando Governador de A lagoas e V. Ex', Vice-Go·
vemador do Aio Grande do Norte. A partir daí, firmamos uma grande amizade, às vezes longe partidária
e polrticamente, mas sempre com os mesmos objetivos nordestinos. A amizade se consolidou e a minha
admiração vai aumentando cada vez mais, não só
pela brilhante atuação de V. Ex', antes como Governador e, hoje, como Senador, como por sua capacidade de liderança. Tudo isso nos irmana, mesmo
que estejamos em partidos diferentes, mas nossos
objetivos sempre se coadunam.
O depoimento de V. Ex' me honra muito, assio.:
como o depoimento da grande maioria dos Srs. Senadores. Espero ter correspondido e poder continuar
na luta pelo nosso Nordeste e por este País.
Muito obrigado, Senador Geraldo Melo.
O Sr. José Agriplno (PFL- AN)- V. Ex' me
permite um aparte, Senador Guilherme Palmeira?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador José Agripino, ouço V. Ex', meu amigo Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL - AN) - Senador
Guilherme Palmeira, gostaria que V. Ex' entendesse
nas minhas palavras as palavras do Presidente da
Casa, Senador Antonio Canos Magalhães, que, ao
se retirar, parou ao meu lado e pediu-me para apresentar as suas escusas por precisar ausentar-se do
plenário, pois era também seu desejo dirigir-lhe uma
palavra. S. Ex', então, pediu-me que o fizesse, e o
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laço em meu nome e, muito honrado, em nome do
P18Sidente da Casa, Senador Antonio Canos Magalhães. Minhas palavras são ao correligionário e ao
amigo. Correligionário do Partido da Frente Liberal,
em que exerceu todos os postos, chegando a presidi-lo, para nossa honra. Em sua vida partidária, V. Ex"
exerceu cargos que todos almejamos. Um correligionário sério e digno, que governou Alagoas, que foi
Deputado Estedual, Senador, Prefeito da Capital.
Homem púbriCO de vida limpa, V. Ex" chega às ruas
de Meceió e do interior de cabeça erguida, respeitado pelos seus coestaduanos, o que faz com que nos
orgulhemos de sua companhia partidária. Mas quero
dirigir uma palavra ao amigo, principalmente ao amigo com quem pugnei, em diversas oportunidades,
em lutas cívicas e de quem tive a oportunidade de
experimentar características que reputo da maior importância no homem público, a firmeza de atitude e
a correçAo de caráter. Foi muito bom que o Senador
Pedro Simon - que não é nosso correligionário, pois
pertence ao PMDB - tivesse aqui relatado o episódio da época em que V. Ex" foi candidato à V ice·
P18Sidência ao lado do Presidente Fernando Henrique Cardos. Esse lato talvez criasse algum constrangimento a V. Ex.•, o que não acomeceu. Na ocasião, foram levantadas, de forma injusta e leviana,
suspeitas com relação à sua honorabilidade pessoal.
Tenho a convicção absoluta de que V. Ex" poderia
ter resistido, contestado. No emanto, não quis, naquele momemo, que a polémica manchasse uma
candidatura que considerava a coisa mais importante para o momemo politico do Pais. Preferiu o sacrifício pessoal, a renúncia à candidatura, para que a
candidatura à Presidência seguisse em frente e ganhasse as eleições, como de lato aconteceu. Esse
foi um gesto de renúncia e de firmeza de atitude e,
acima de tudo, de correção de caráter, de homem
que não pensa em si, mas no interesse nacional.
Isso a História haverá de registrar. Talvez seja isso o
que de mais importante eu tenha para dizer ao amigo Guilherme Palmeira, que vai continuar sendo
meu amigo, meu correligionário, que vai continuar
sendo respeitado por esta Casa, onde viveu tantos
anos e a qual prestou tão relevantes serviços. Quero
dirigir minha palavra ao slmbolo do meu partido, o
PFL, ao Senador Guilherme Palmeira, cuja opinião é
sempre respeitada pela imprensa, pelos seus companheiros, pelos políticos que fazem esta Nação.
Quero dirigir, finalmente, uma palavra, um desabafo.
É claro que perder a eleição é ruim, mas dijícil não é
perder a eleição, dijfcil é perder a eleição e perder a
condição de voltar às ruas. V. Ex" perdeu a eleição,
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mas não perdeu a condição de voltar às ruas de Alagoas. V. Ex" pode voltar a qualquer rua de Maceió e
do interior de cabeça erguida, porque seu nome é
limpo. Num Eslado de conflitos, V. Ex" é respeitado.
Pode ter perdido a eleição, mas a dignidade continua inteira no conceito dos seus coestaduanos e
este é um património que evidentemente V. Ex"
guarda, para a honra daqueles que são seus amigos. Quero dirigir uma palavra final à sua família, à
sua esposa, Susana Bandeira Soares Palmeira, a V.
Ex" e a seus filhos: meus melhores votos de felicidades pessoais, nossa saudade e o desejo de que voltemos a nos encomrar nas lides da politica nacional,
em que V. Ex" sempre terá lugar de destaque. Muito
boa sorte.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador josé Agripino, o aparte de V. Ex• é mais
um depoimento de uma amizade de muito tempo,
que vem dos nossos pais e de seu tio. Deles, recebemos essas raízes udenistas, apesar de não termos sido militantes. Não cheguei a militar politica·
mame na antiga UDN, mas fui um seu admirador como disse em resposta a um aparte do Senador
Pedro Simon -, da UDN que lutou pela redemocratização, da UDN liberal, da UDN do Brigadeiro. A
UDN nos tocou. Creio que V. Ex" é mais jovem que
eu. De qualquer forma. foi o que caracterizou nossos
pais e, no seu caso, nossos tios. Fomos levados a
essa politica como um liberal social para servir a
nossa gente muito mais do que se imagina. Dizem
que os partidários do PFL e da antiga Arena eram li·
gados à elite; pelo contrário, queríamos, na verdade,
o povo nessa posição. O aparte de V. Ex" me estimula nessas minhas vivas idéias. O que caracteriza
a minha democracia familiar.
Quando o Senador Pedro Simon se referiu a
Teotônio Vilela, lembrei-me da amizade que sempre
tivemos por sua família, que hoje é represemada
pelo Senador Teotônio Vilela Filho, atual Presidente
do PSDB. que também honra a memOria do seu pai
com a mesma brilhante atuação. Podíamos divergir
em determinados momentos, nas lides que tratavam
de Alagoas, mas o seu pai foi formado e lorjado den·
tro da antiga UDN, ou seja, nesse liberalismo bem
aberto que não soçobrou. mas se diversificou em vá·
rias outras correntes.
Na verdade, são essas raízes que nos identijicam até com as posições radicais de determinados
Senadores, hoje defendendo outras teses que não
aquelas por nós defendidas. No entamo, sentimos que,
em certas situações, prevalece o imeresse do País.
Não adianta simplesmente líderes representarem
uma Oposição quando ela não é construtiva.
Sinto que o Senado - isso está no corpo do
discurso que eu ia transmitir, mas que não tive con-
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dições de fazê-lo, dada essa mannestação de carinho, de amizade e de companheirismo da grande
maioria dos Pares aqui presentes nesta tarde -.
identifica os projetas que podem ser divergentes
ideologicamente, mas cujas decisões, quando servem ao interesse do País, dos nossos Estados, passam por cima até das decisões partidárias. Às vezes, aa decisOes partidárias não são aquelas que
servem aos Estados e aos Municípios, os quais temos a reaponsabirrdade de defender.
Cito, aproveitando a ocasião, que a minha formação é !Ao liberal que, embora sendo meu pai de
formação udenista, antes de formação mais para a
esquerda que para o centro ou para a dire~a. salmos vãrios irmãos com posições as mais diversas.
No entanto, conservando o maior respeito pelo pai,
pela famma e pelas idéias de cada um, num convivia
superdemocrãtico, que nos orgulhava.
En!Ao, temos uma formação liberal ao ponto de
um, como o Vladimir, que é companheiro do Senador Eduardo Suplicy, que preside agora a sessão, e
da Senadora Benedita da Silva, grande Senadora do
Rio de Janeiro, identnicar-se ideologicamente com
estes Senadores e nós diverginnos. Mas somos
uma famma que supera os problemas ideológicos,
porque tomos formados democraticamente. Penso
que significamos a essência da formação do povo
brasileiro: liberdade.
Pautamos pela liberdade ideológica, e, sendo
ideológica, ela á partidãria e programática. Com muito orgulho, tenho irmãos na esquerda moderada e
mais radical; tenho irmãos no centro e na direita. Eu
me coloco no meio deles todos, como me coloco e
me sinto, como politico, um homem de centro, voltado para o social.
O Sr. Pedro Plva (PSDB- SP)- V. Ex" concede-me um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Peço perdio ao Presidente em exercício Eduardo
Suplicy, maa no finalzinho desse meu pronunciamento, que aliãs não foi quase leito, gostaria de conceder
mais um aparte, desta vez ao Senador Pedro Piva.
O Sr. Pedro Piva (PSDB - SP) - Senador Guilhenme Palmeira, apesar de não ter tido a sorte de
conhecê-lo hã tão longo tempo, tenho o orgulho e o
prazer de tê-lo conhecido e me tomado seu amigo
nestes últimos quatro anos. Na verdade, conhecia-o
como mito, como homem defensor do seu Estado,
defensor da sua cidade e defensor dos seus ideais.
A femRia Palmeira é uma famliia que fala para todo
o Brasil. Ela estã, como disse V. Ex. •. ramificada e
aluando em todos os setores da politica: centro, es-
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querda e direita. V. Ex.•, como acabou de dizer, estaria no meio. Ora, V. Ex.• não está no meio nunca,
está sempre na frente, estã sempre na vanguarda.
Eu sou de São Paulo, tão distante do pequeno Estado de Alagoas, mas tão perto no afeto e no respeito
ao seu Estado. O nosso Estado é o que reúne o
maior número de nordestinos e, quem sabe, seja a
maior cidade alagoana depois de Maceió, assim corno
á de Pernambuco, do Ceará, enfim, de lodo esse povo
que vem lé. de cima e á acolhido em nossa terra com
amor e com respeito. V. Ex" simboliza o amor, o respeito e a admiração que todo o Brasil tem pela sua pequena, mas orgulhosa e digna Alagoas, que é o seu
exemplo, foi S8rJ11re a sua luta e que se parece com
sua personalidade. Tenho enorme orgulho em saudálo e de estar aqui neste momento para dizer a V. Ex"
que este seu amigo lhe deseja felicidades e que estaremos sempre juntos, onde quer que esteja, cami·
nhando juntos em caminhos iguais, com o mesmo
ideal, a mesma força e a mesma amizade que nos
uniu, nos une e irã nos unir para SBrJ11re.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Pedro Piva, não sei se o curto parlado de
convivência que tivemos no Senado se transformou,
como V. Ex" bem colocou, em uma amizade fraterna, em respeito mútuo, mas penso que deve ser produto da admiração que nutria por V. Ex" como empresário: suas posições politicas em momentos decisivos perante o empresariado paulista, colocando-se
em uma realidade de democratização e até socialização no convívio empresário/trabalhador. Esse trabalho que V. Ex" jã vinha desenvolvendo nos aproximou, e certamente essa aproximação, essa amizade
vai prosseguir no decorrer dos tempos que, esperamos, possamos viver bem.
Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de
colocar dois periodos do discurso que havia escrito,
mas que acabou se transformando em um improviso.
A Sr" Benedlta da Silva (Bioco/PT - RJ) Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senadora Benedita da Silva, é uma honra para mim.
A Sr" Benedita da Silva (Bioco/PT- RJ) - Senador Guilherme Palmeira, estou acompanhando o
pronunciamento de V. Ex", interrompido vã rias vezes
pela manifestação de carinho e respeito de seus Pares no Senado Federal. Conheço parte da família de
V. Ex" e quaro dizer que nossa convivência nesta
Casa tem sido a mais cordial: em V. Ex", tenho encontrado divergência, mas também solidariedade.
Prestei atenção quando que, assim corno o Senador
Antonio Carlos Magalhães defende a Bahia, V. Ex"
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defenda Alagoas. Um Estado que conheço bastante
a pato qual tenho um carinho muito grande, por toda
a sua história de luta. Um Estado que V. Ex", nesta
Casa, tem representado e defendido. Várias vezes
prBMnciei a oratória de V. Ex" nesta tribuna e pude
perceber que a sua atenção à quastão nacional
Hmpra tinha uma referência voltada para o seu Estado. E patos compromissos que V. Ex" sempre assumiu em sua trajetória politica, em defesa de seu
Estado, não poderia ser diferente. Neste momento,
nlo faço um aperte de adeus, mesmo porque não
creio que seja este o último pronunciamento que
V. Ex" faz desta tribuna. A vida politica nos reserva
grandes surpresas, Senador, e temos que conviver
com elas; mas em nenhum momento em nossa trajetória politica podemos sentir que estamos derrotados. Nós acumulamos experiências e criamos parcerias, e V. Ex" provavelmente teve tudo isso e mais a
nossa amizade. Concluo meu aparte dizendo que
quando se perde uma eleição ganha-se a autoridade
critica da experiência madura dos qúe souberam, de
pé, aguardar a vitória do outro.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL) Senadora Benedita da Silva, é uma honra o seu
aparte neste meu discurso de encerramento que
faço hoje, mas continuarei até o dia 31 de janeiro no
exercicio do mandato. Precisava dar uma satisfação
nlo ao Senado, mas a Alagoas, a fim de que amanhA o povo alagoano saiba que houve uma luta, que
houve um interesse, um discernimento em busca de
melhores dias para o País e, claro, para o meu Estado. Precisava deixar isso claro em um discurso. Não
chaga a ser uma prastação de contas. Fica difícil
prestar contes quando tantas foram, modestamente,
as proposições, as açOes. Mas acho que o que vale
muito é o asforço, o ideal, a vontade de acertar, e
isso procurei fazer. V. Ex" me honra muito quando
testemunha que houve um esforço, mesmo com as
divergências que possamos ter, ideológicas e até
programáticas, em tomo de projetas. Às vezes esti·
vemos unidos em determinadas propostas. Quantas
e quantas estavam acima dos nossos partidos, das
nossas idéias. E estivemos juntos, porque, em pri·
meiro lugar - repito, a estou repetitivo com relação a
isso - está o interesse colativo. A grande maioria,
quase que a unanimidade dos que representam os
seus Estados nesta Casa, coloca em primeiro lugar
as boas causas. Quais são as boas causas? V. Ex"
colocou bem, como outros companheiros o fizeram:
é o equillbrio, para que a nossa gente possa viver
bem, os privilégios diminuam e o nosso povo esteja
feliz. É isso que queremos; nada mais.
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Ninguém vem aqui querendo enriquecer. É evidente que podem haver exceções, aqueles que distorcem as propostas que colocaram para o povo,
mas são a minoria ínfima. A grande maioria quer,
por meio dos seus canais, dos seus partidos - e acima dos partidos -e da sua vontade, ver este País
melhor. E nós nos encontramos exatamente quando
queremos ver nosso povo feliz, longe, às vazes, das
propostas programáticas e ideológicas. Primeiro,
nosso País.
Muito obrigado.
O Sr. Joel de Hollanda (PFL - PE) - V. Ex•
me permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL) Ouço com prazer V. Ex".
O Sr. Joel de Hollanda (PFL- PE)- Senador
Guilherme Palmeira, quero juntar minha voz à de
tantos que me antecederam, ressaltando sua trajetória de politico determinado, obstinado, lutador pelas
causas do Brasil, do Nordeste e da sua pequenina
grande Alagoas. Foram muitos os projetas e programas que V. Ex" defendeu nesta Casa ao longo da
sua trajetória politica. Eu me permito ilustrar com o
Programa Nacional do Álcool, a questão do acúcar,
como V. Ex" teve a preocupação, permanentemente,
com o setor sucro-afcooleiro, por reconhecer nele
um setor que emprega milhares de pessoas nãoqualificadas do nosso País, os humildes cortadores
de cana, os homens que trabalham a terra; e V. Ex"
sempre cobrou medidas, providências do Governo
Federal para que esse programa sa desenvolvesse,
crescesse, porque representava geração de emprego, economia de divisas e preservação do meio ambiente. Só a defesa que V. Ex" fez nesta Casa, com
brilhantismo e competência, já dá um testemunho da
sua eficiente atuação. Portanto, quero somar-me
aos meus companheiros e dizer da minha admiração
e da minha estima por V. Ex". Sei que, esteja onde
estiver, V. Ex" continuará lutando pelo Brasil, pelo
Nordeste e pela sua querida Alagoas. Parabéns e
muito obrigado.
O SR, GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Joel de Hollanda, agradeço-lhe a solidariedade.
V. Ex" chegou a esta Casa depoos de ser Deputado Estadual e Secretário da Educação. Quando
eu era Governador de Alagoas, o Vice-Presidente da
República, Marco Maciel, era Governador de Pernambuco, e V. Ex", Secretário de Educação, cargo
que exerceu com muita dignidade e eficiência. V. Ex"
foi um grande auxiliar do nosso querido Vice-Presi-
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dente e honrou esta Casa ao substitui-lo aqui na cadeira que cabe a Pernambuco.
Juntos defendemos o setor alcooleiro e o canavieira não apenas por interesse econõmico, mas
também em virtude do que representam para a área
social, tendo em vista o número de empregos que
oferacem. Quando esses setores vão mal, diminui a
oferta de empregos em Alagoas, em Pernambuco e,
em menor escala, em Sergipe e no Aio Grande do
Norte.

o

v......,es

Sr. Anlanlo c.rto.
(lllclea1'SB- SE)
- Senador Guilherme Palmeira, V. Ex" concede-me
um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. ~com muija honra.
O Sr. Anlanlo c.tos Vallldares (Bioc<YPSB - SE)
- Se1111dor Guilherme Palmeira, estamos acompanhando com muito interesse o desenrolar desta sessão, notadamente porque Senadores dos mais diversos Partidos falaram, de forma espontânea e sincera, sobre a atuação de V. Ex" no Senado Federal,
onde sempre agiu com lisura e correção. Ressaltaram também a sua cordialidade com seus Colegas
de todos os Partidos, de todas as tendências políticas. Como Governador do seu Estado, V. Ex" pontificou como grande administrador. Ao se despedir
desta Casa, V. ~ faz um pronunciamento com a
tranquilidade de um homem que se sente cumpridor
de seus deveres e que não vem à tribuna para usar
da metralhadora giratória e atacar, a torto e a direito,
todos os seus eventuais adversários políticos depois
do resultedo ele~oral. Isso é muijo bonijo. V. ~
prova que tem consciência de que os mandatos eletivos, oriundos da vontade do povo, são passageiros, são transijórios. O que importa na mudança que
o povo determil'lll é termos a consciência do dever
cumprido, e V. ~ fala com essa certeza. Por isso
eu o parabenizo. Vizinho ao Estado de Alagoas,
sempre admirei V. Ex• pela honestidade, correção e
também pela fidelidade ao seu Estado e ao Nordeste. Tenho certeza de que V. Ex" assumirá outras funções porque idade e consciência para isso V. ~
tem. Se!llldor Guilherme Palmeira, tenha certeza de
que o povo, que já o elegeu para tantos cargos, haverá, mais uma vez. de fazer-lhe justiça. Felicidades.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Se1111dor Antonio Canos Valadares, meu amigo, velho companheiro de lutas em defesa do Nordeste.
apesar das divergências partidárias, que são mínimas, estamos juntos quando está em jogo o interesse nordestino, seja o de Sergipe, seja o de Alagoas.
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Ao defender proposições de minha autoria ou
de V. Ex", unidos. lutamos. Vamos continuar a luta:
V. Ex 1 nesta Casa. e eu lá fora. aplaudindo-o como
sempre.
Excelente Governador, V. Ex" enfrentou muitas
divergências, como enfrenta até hoje. sobressaindo
em todas as situações e mantendo um grupo unido
em tomo da sua liderança. Claro que V. ~vai continuar nessa luta e, embora eu esteja afastado desta
Casa, pode contar com meu aplauso. minha participação e meu apoio a suas propostas, que geralmente são muijo boas.
Muito obrigado ao amigo e ao ex-correligionário, mas principalmente ao nordestino solidário em
todas as horas.
O Sr. José Alves (PFL- SE)- V. Ex" permiteme um aparte, Senador Guilherme Palmeira?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex", Senador José Alves.
O Sr. José Alves (PFL - SE) - Senador Guilherme Palmeira, ao ouvir o seu vibrante e emocionante discurso. uma das peças mais bonijas que já
tive oportunidade de presenciar nesta Casa, venho
hipotecar a minha solidariedade a V. Ex". que, como
nordestino, alagoano de boa cepa, bem representa o
homem de nossa região. Nós. em Sergipe, aprendemos a admirar a brava terra de Alagoas e, especialmente, V. Ex", pela sua conduta de homem público,
voltedo para os interesses maiores de Alagoas. do
Nordeste e do Brasil. Murto obrigado.
O SR. GULHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador José Alves, muito obrigado. Tanto quanto o
Senador Antonio Valadares, V. Ex", além de amigo,
é vizinho do meu Estado. Estou certo de que sua cunhada, agora Senadora, também honrará Sergipe, já
que a sua atuação como primeira-dama e como Secretária de Estado, foi das mais eficientes. Essa é
uma demonstração de que Sergipe, mesmo nas divergências, está unido em tomo das propostas melhores para a região.
Muito obrigado a V. Ex'. Mesmo fora desta
Casa, vamos prosseguir na luta por este País e pelo
Nordeste.
O Sr. Ney Suaasuna (PMDB - PB) - V. Ex"
concede-me um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Perdão, Sr. Presidente. mas o Senador Ney Suassuna me honra com seu aparte.
0 Sr. Ney SUIISSSUM (PMDB- PB)- Senador Guilherme Palmeira. eu não poderia, de forma
alguma. deixar de lamentar o fato de V. Ex" estar
deixando esta Casa. Nesses quatro anos de convi-
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vência, vi que V. Ex' é um homem correto, bom. ale·
gre a aampre lutou palas causas nacionais. Quero
dizer a V. Ex' que, para mim, foi uma convivência
agradável, com a qual muito aprendi. Queria dizer
da minha tristeza de ver V. Ex' despedindo-se hoje.
mas 811taja certo, permanecerá em nossa lembrança. Um llb11190.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. A sua tristeza é igual à minha alegria pelo fato de V. Ex' permanecer IW8ta Casa, a que foi conduzido em virtude
de grande votação que recebeu do povo de seu Estado. V. Ex', nessas quatro anos, honrou o mandato
em substituição ao meu saudoso e querido amigo
Antonio Mariz, o qual, além da ter sido excelente Senador, iniciou um governo revolucionário na Paraíba,
a que, felizmente, está dando prosseguimento o
aluai GoYamador, José Maranhão. Certamente, V. Ex'
continuará a contribuir na luta em prol do crescimento da Paralba a do Pais. Isso é mais uma ilustração
para esaa meu ultimo pronunciamento nesta Casa.
Muito grato, Senador Ney Suassuna.
O Sr. C.rloa Patrocfnlo (PFL -TO) - V. Ex'
permite-me um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Carlos Patrocfnio, parece que o Presidente
deseja encenar a sassão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Presidência, levando em consideração o respeito de
toda a Casa por V. Ex', está sendo tolerante. tendo
em vista que asaa é seu pronunciamento de despedida, embora V. Ex' tenha dito que permanecerá trabalhando junto conosco até 31 de janeiro.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - Al) Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. C.rloa Patrocínio (PFL- TO) - Eminente Senador Guilherme Palmeira, colega e amigo,
não tive o privilégio de ouvir a íntegra do seu pronunciamento - alguns já afirmaram que se trata de
uma peça literária -, mas estou sendo privilegiado
ao ser o último Senador a aparteá-lo, já que se trata
de uma despedida ou de um até logo. Gostaria de
dizer que tive grande sentimento ao ver V. Ex' lutar
em condições totalmente adversas. Não cabe aqui
enumerar os diversos fatores que levaram seu Estado a uma situação extremamente complicada. Todas
as vazas que o vi labutar, trabalhar, falar desta tribuna, foi defendendo o povo e o querido chão alagoano. Estou seguro da que brevemente V. Ex' estará
novamente ocupando os cargos mais altos desta
Nação, quer como Prefeito da sua capital, quer
corno Governador ou, corno eu preferiria, como Se-
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nador, para podermos desfrutar desse convívio amável, alegre e muito intimo. Sei que consegui fazer
grande amizade com V. Ex", sobretudo com os
membros da sua família, que já tiveram a oportuni·
dada, inclusive, de visitar nossa humilde residência
no humilde Estado do Tocantins, cuja~ portas estarão sempre abertas para V. Ex" e aqueles que lhe
são caros. Portanto, despedimo-nos hoje de um amigo e de um homem que soube honrar aau mandato
e a sua Alagoas e, tenho certeza, jamais aa afastará
dessa convicção e desse desiderato. Portanto, desejo felicidade a sua família e a V. Ex', que sempre foi
muito fiel, amigo e muito aberto ao diálogr às amizades. Sou grato à simpatia que sempr... 3rmeou
nosso relacionamento.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL -TO) Senador Carlos Patrocínio, V. Ex" já ressaltou a
grande amizade que firmamos em quase uma década. Somos, acima de tudo, correligionários do PFL;
juntos trocamos idéias e lutamos por causas que se
identificam. O seu futuro é promissor. Mesmo afasta·
do do Senado, estarei ao lado de nossos Companheiros em busca das causas maiores de interesse
de nosso Pais. Tenho uma simpatia especial pelo
Estado do Tocantins, pois lá tenho vários conterrâneos que tentam crescer junto com essa nova Unidade da Federação. Agradeço-lhe pelas palavras e
pela amizade também dedicada a todos os nossos
correligionários.
Sr. Presidente. as eventuais derrotas nem marcam nem mancham, porque são um traço especial e
uma característica vital do sistema democrático e
apenas nos retemperam. As únicas adversidades da
politica são o ódio, a injustiça, a cegueira, o radicalismo e o sentimento de vingança, lamentavelmente
ainda presentes na cultura e nas práticas politicas
do Pais. Quando usadas como arma politica, sem
dúvida ferem e machucam. Pude sentir, como hoje,
a disseminação de algumas dessas práticas, que.
para pesar de todos nós, vão-se alastrando contra
homens de bem, que não são poupados, nem mesmo depois da morte. o que mostra o quanto elas têm
de odiosas e ferinas. Não é por ai.
Sr. Presidente, não desejo ocupar a atenção
do Plenário mais do que me permitem a generosida·
de da Presidência e as normas regimentais. Encerro. pois, este meu último pronunciamento na Casa
reconfortado e confiante no futuro do Pais. Não quero QUe seja uma despedida. Registro meu profundo
reconhecimento a todos os colegas com os QUais
tive o privilégio de conviver nos últimos oito anos, e,
com outros, mais tempo; aos servidores desta Casa,
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pelo profisaionalismo e cordialidade com que sempre me distinguiram; e aos jornalistas que cobrem o
Congresso, dentre os quais possuo inúmeros amigos.
O Sr. Teot6nlo VIlela Filho (PSDB - AL)V. Ex• me permite um aparte?
O SR. QUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex" com mu~o prazer, eminente Senador
Vilela.
O Sr. Teot6nlo VIlela Filho (PSDB- AL)- Senador Guilherme Palmeira, nio poderia deixar de
aparteé-lo em seu discurso de despedida nesta tarde, para registrar o meu testemunho da atuação de
V. Ex" nesta Casa, em favor dos interesses do povo
alagoano e do Brasil. Sem dúvida, o Estado de Alagoas perde mu~o com o seu afastamento do Senado
de República. Tenho convivido por muitos anos com
o privilégio de ser seu amigo. Seu pai, o saudoso
Senador Rui Palmeira era amigo do Velho Menestrel. Multo tenho aprendido com a experiência de
V. Ex", que certamente sabe da amizade, respe~o e
admiração que lhe devo e tenho certeza da imensa
falta que fará nesta Casa. Parlamentar cuno, grande
tribuno e politico discreto, de posições sempre mu~o
coerentes. Acompanhei com interesse sua trajetória
partamentar desde o inicio da sua brilhante carreira
politica, corno Deputado Estadual, eleito para três
mandatos: em 1966, 1970 e 1974. Governador a
partir de 1978, impôs ao Estado de Alagoas uma administração ao mesmo tempo austera e próspera.
Eleito Senador em 1982, exerceu o mandato até
1988, quando foi eleito Prefe~o de Maceió. Esse parlado no Senado foi marcado por intensa atividade
politica, em que desempenhou importante papel nas
discuaa6es sobre a abertura política em curso na
época, que culminou com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte. Foi eleito Senador novamenta em 1990, mandato do qual agora se despede.
Eterno conciliador, está sempre aberto ,ao diálogo e
tem, com isso, contribuído de forma notável para a
superação de dificuldades e crises politicas no nosso Estado de Alagoas. Infelizmente, nessas últimas
eleições, mafgrado todos os nossos esforços, não
logramos êx~o nas nossas campanhas lá nos rincões das Afagoas e por isso estamos perdendo V. Ex•
, que deixa esta Casa com o pesar de todos que. privaram de sua honrosa companhia em todos estes anos
de magnifica ccnvivêiiCia. Mu~o obrigado a V. Ex"!
O SR. GUiutERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado por seu aparte, nobre Senador Teo·
tOnio Vilela Filho.
Encerrando, Sr. Presidente, peço que conste
na integra o meu pronunciamento, para que conste
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nos Anais da Casa. E reafirmo minha convicção de
que o Brasil há de superar seus desafios, pois a nau
do Estado tem seu leme em mãos firmes, honradas
e capazes de dar rumo ao Pais. Desejo a todos os
melhores votos de completo êx~o e de permanente
sucesso na nobre missão que continuarão, como V.
Ex"s, a desempenhar neste plenário, que é um simbolo do caráter democrático de nossas instituições
politicas, a quem todos devemos referência e acatamento.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e
Srs. Senadores.
SEGUE DISCURSO, NA INTEGRA,
DO SR. SENADOR GUILHERME PALMEIRA:

DISCURSO PROFERIDO PELO
SENADOR GUILHERME PALMEIRA NO
PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL EM 24-11-98
Estamos vivendo os únimos dias de uma legislatura que seguramente será assinalada na história
politica do País como uma das mais profícuas, no
ano em que, por singular coincidência, vimos passar, ainda sob o calor da apuração das umas, o décimo aniversário da Constituição em vigor. É conveniente frisar, no entanto, que os acontecimentos que
marcaram os únimos quatro anos, intensa e densamente vividos, nem por isso terão menor significado
que os desafios que teremos de enfrentar neste fim
de século, para que possamos materializar, no próxi·
mo milénio, nossas grandes aspirações nos cinco
séculos de existência do Brasil como nação. Todos
nós vivemos as angústias e as esperanças de um
perfodo que, com mu~a propriedade, o historiador
inglês Eric Hobsbawwn chamou de era dos extremos e que qualificou, também adequadamente, de
"o breve século XX", marcado pela intolerência, pela
destruição em massa em duas guerras mundiais e
por totalitarismos responsáveis pela eliminação de
pelo menos 65 milhões de seres humanos.
Confrontados com esse terrível panorama. não
temos por que nos abatermos ante as incertezas do
futuro e, menos ainda, que nos dobrarmos às contingências que estamos prestes a viver, em face de
mais uma das crises que, intermitentemente, assolam a economia brasileira. Temos que reconhecer
que, a despeito de todas as adversidades, fomos
poupados dos mais dramáticos desses acontecimentos, muito embora não tenhamos sido ainda capazes de construir o pais próspero, justo, seguro e
promissor com que todos sonhamos. Superamos
neste século alguns de nossos maiores desafios e
tenho a convicção de que, por maiores que sejam os
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empecilhos que ainda seremos chamados a enfrentar, haveremos, como em tantos outros transes de
nossa história, de superá-los com serenidade, equilíbrio e bom senso. É isto que me anima a dizer que,
embora tenhamos tido momentos de retrocesso,
nem por isso regredimos ou deixamos de avançar e
progredir, por que esta tem sido nossa maior virtude
como povo e como nação, caraderlstica essencial
de noaso processo civilizatório. Nesta hora de um
iMVitável balanço, ao termo de uma convivência por
todos os tltulos enriquecedora, não tenho por que
ser pesalmista e menos ainda o que lamentar. Ao
contrário, sinto-me reconfortado por ter contribuído,
na medida de minhas possibilidades, para os avanços e conquistas que marcaram a transição brasileira para uma nova etapa de sua trajetória politica.
O que temos que lastimar nesta legislatura, porém, niío diz respeito só aos nossos próprios sentimentos, mas sim e sobretudo, às perdas precoces
de preciosas e promissoras vidas, que tanto prometiam dar ao Pala e à vida pública brasileira, por suas
virtudes, razão por que me permito, nesta última intervenção, registrar o quanto deploro pessoalmente
a mona de dois companheiros, o Deputado Luís
Eduardo Magalhães e o Senador Vilson Kleinübing,
e também a do Ministro Sérgio Mota em cuja atuação, patriótica e devotada, depositávamos tantas esperanças e aos quais tanto fica a dever o Brasil. Estes sinais de advenência, porém, menos que um aviso, devem ser um estimulo para que possamos
prosseguir na luta e nas batalhas que eles souberam, com elevação e dignidade, travar, tanto aqui,
no Congresso Nacional, quanto fora desta Casa,
porque, se aqui servimos à coletividade, também
fora do Parlamento se trabalha, se ajuda e se sonha
com um pais mais justo e mais equânime. Esta é,
Senhor Presidente, uma das razões por que o termo
de mais um dos mandatos que tive a honra de exercer em minha vida, não sign~ica o abandono das
causas que abracei.
Se tivesse de fazer um balanço de minha atuação na politica, não teria do que me arrepender, à
medida que procurei ser fiel às minhas convicções,
jamais desenei de minhas crenças, e me devotei ao
serviço da causa pública e do que sempre entendi
ser o interesse nacional. Procurei manter-me imune
ao ódio, às inimizades e aos confrontos que extrapolassem os limites razoáveis de uma convivência sadia. Posso dizer que adotei como regra de vida o ensinamento centenário de Bernardo Pereira de Vasconcelos: "Mandar sem arrogância e obedecer sem
subserviência •. Como sempre entendi que o papel
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institucional do Senado é o de assegurar o equilíbrio
federativo e zelar pela igualdade entre os estados,
dediquei-me sempre a defender com obstinação os
interesses de Alagoas, sem que em momento algum
isto tivesse significado descurar do que sempre entendi ser a grande causa nacional, o aprimoramento
das instituições. Todos nós sabemos das fragilidades do Nordeste, região em que o meu Estado ainda
apresenta índices preocupantes de mortalidade infantil, anaHabetismo, evasão escolar e precariedade
econOmica, dada a preponderância da agroindústria
e do extrativismo mineral. Dai o empenho com que
por meio de proposições compatlveis com o modelo
económico do País, procurei assegurar medidas que
evitassem o agravamento desses males, sem nunca
ter descurado, por meio de sucessivos pronunciamentos e de ação pessoal, em que sempre contei
com o apoio do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e da maioria de seus ministros.
Fui um pona-voz voluntário da pequena e incipiente microempresa do Estado, dos esforços da bacia leiteira e da fumicultura, sem deixar de ressaltar
jamais a imponãncia de assegurarmos condições
para o desenvolvimento humano dada a sazonalidade de grande pane de nossas atividades económicas. Empenhei-me de maneira muito enfática na
modernização da agroindústria canavieira, não só
por se tratar da atividade de maior absorção da
mão-de-obra no Estado, mas sobretudo em razão de
sua imponência económica, à medida que sua manutenção depende grande pane da arrecadação estadual. Foi uma preocupação que sempre tive desde
os meus tempos de Deputado Estadual e quando
Governador do Estado, já que se trata de um produto gravoso no mercado internacional, sujeito a enormes oscilações de preços que se refletem em nossa
economia de maneira sensível. Nessa mesma linha,
defendi o Programa Nacional do Álcool desde a sua
implantação e ainda mantenho a firme convicção de
que esse é o melhor caminho para sanar os problemas do setor sucro-alcooleiro como um todo, além
de constituir uma opção incontestável na busca de
fontes a~emativas de energia para o Brasil.
As mudanças e transformações políticas brasileiras sempre foram excessivamente lentas e incompletas, gerando, ao longo de nossa história, um descompasso pernicioso entre a mobilidade económica
e social do Pais e suas principais instituições. Não
se trata de apontar os seus pecados, mas de constatar que eles devem ser igualmente divididos e partilhados por todos os Poderes do Estado. Nisto, dis·
cordo do grande e inesquecível João Mangabeira
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quando, em uma quadra de desalento, afirmou que
"o Legislativo é o poder que falhou no Brasil". Se os
podenss falharam, cnsio e estou convencido de que
não foi este ou aquele, à medida que seus erros são
fruto de nossas deficiências humanas, pois não podemos esquecer que os homens fazem as instituições
e nlo o contrário.
O aperfeiçoamento do mecanismo de funcionamento das instituições politicas deve sar um objetivo
permanente de toda sociedade e, nisto, não somos
nem temos por que ser diferentes dos demais povos
e naçOes, com suas virtudes e dele~os. É neste sentido que, deede a primeira hora, me alinhei ao movimento em prol da adoção do parlamentarismo, como
uma das reformas necessárias ao que poderíamos
chamar o caminho natural de nossas grandes aspirações. Estou convencido, Senhor Pnssidente, não
só de que esse modelo polftico é o mais propício ao
Brasil, mas sobretudo de que, mais cedo ou mais
tarde, terminaré &dotado em nosso Pais. Em primeiro lugar, porque é o regime pnsdominante na maioria
dos palses desenvolvidos, e em segundo lugar porque é aquele que mais adequadamente consegue
superar crises politicas localizadas, impedindo que
contaminem o sistema político, fazendo-as reverberar em todo o Pais.
Reconheço, porém, que a adoção desse sistema de govemo teré ainda de passar pela transformação dos hábitos e da cultura política do País. Mas
isto nem desmerece a nossa luta, nem deve sar motivo de esmorecimento dos que, como eu, estão convencidos de que será um passo imporlante para um
salto qualitativo na estabilidade democrática entns
nós.
Considero, Senhoras e Senhoras Senadores,
que a modesta experiência que adquiri em longos
anos de exercício do mandato de Deputado Estadual e de Pnssidente da Assembléia Legislativa, no
governo de meu Estado, na prele~ura da Capital a
duas vezes como sanador, foram extremamente
úteis, não s6 nos momentos de alegria que foram
mu~os. sempre encarados com humilde e cautela,
corno também nos de derrota, vistos sempre corno
necessários ao exercício da vida pública e ao aperfeiçoamento de nossas próprias convicções. Exalamente por isso, nunca acnsditei na irreversibilidade
do processo histórico, especialmente quando encarado em relação ao exercício da atividade política.
Na verdade, as eventuais derrotas nem marcam nem mancham, porque são um traço essencial
a uma característica v~al do sistema democrático, e
apenas nos retemperam. As únicas adversidades da
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política são o ódio, a injustiça, a cegueira, o radicalismo a os sentimento da vingança, lamentavelmente
ainda presentes na cultura a nas práticas políticas
do País. Quando usadas como uma arma política,
sem dúvida lerem e machucam. Pude sentir, como
hoje, na disseminação de algumas dessas práticas
que, para pesar de todos nós, vão se alastrando
contra homens de bem, que não são poupados, nem
mesmo depois da morle, o quanto elas têm de odiosas e lerinas.
As circunstâncias da vida não ma pouparam
dessa adversidade, em episódios dos quais nunca
tive que me defender, já que nunca fui acusado, por
ação ou omissão, de qualquer ação anti-ética. Mas
nem por isso deixei da ser vítima de aleivosas que,
na disputa política, distorcem latos, amesquinham e
denigrem a imagem alheia, procurando associar episódios de grandeza e dignidade, como prova ou presunção de culpa. Todo o Senado é testemunha de
que, injustamente colocado sob suspeição devido ao
comportamento de um ex-auxiliar, não hes~ei em
prontrmente renunciar à condição de postulante do
cargo de vica-pnssidente da República, para o qual
tinha !Sido convidado pelo então ministro Femando
Henrique Cardoso, com a sanção a a indicação de
meu ·partido a da toda a coligação que o apoiou.
Nem ~o presidente, nem meus correligionários de
partido, nem meus companheiros do Senado interferiram. em meu gesto, ou tiveram qualquer influência
na in~iativa que me moveu a ale. Adotei esta postura, ~·
vido pela convicção de que em perfodos de
axac ação, como são as disputas eleitorais entre
nós, u simples incidente seria inevitavelmente utilizado, xplorado e deformado, para tentar contaminar a candidatura de pessoas de vida pública ilibada. Há, porám, os que não entendem os gestos de
grandeza, nem estão habrtuados à renúncia. Mas
confesso perante o Senado que, nem mesmo a utili·
zação eleitoral dessa injúria foi capaz de atingir-me.
a despeito de suas danosas conseqüências, para
mim, pessoalmente, para minha família e para a minha vida púbica que é o meu maior patrimõnio.
Chego ao fim de meu segundo mandato nesta
Casa, despojado como aqui entrei. A vida pública
me deu experiência, me proporcionou amizades. me
enriqueceu espiritualmente e, para mim, isto é mais
do que reconfortante, confesso mesmo, mais do que
esperava ou busquei. A convivência no Sanado é
rica sob todos os aspectos, graças ao ambiente de
harmonia, ponderação equilíbrio, favorecido pela ex·
tensão de nossos mandatos e pela larga experiência
dos que têm a honra da integrá-lo. Nós já não so-
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mos obrigados, como no Senado do Império, a convivermos até a morte, porque nossos mandatos não
são vrtalícios. Mas o espírito dos que, na inesquecível expressão de Machado de Assis, comandavam o
minueto que então se dançava, ainda prevalece sobre nós, por mais afortos ou inconformados que sejamos. É uma circunstAncia. Senhoras e Senhores
Senadores, que toma, pelo menos aqui, neste sadio
convícío, a polllíc:a mais amena e menos dura ou adversa.
Aqui aprendemos a respertar o próximo, a ponderar a opinião alheia e a conviver com os contrários, a mais essencial e a mais elementar regra da
política. Métodos escusas, recursos indignos, felizmente, nunca couberam entre nós. Tenho a certeza,
Senhor Presidente de que assim continuara. enquanto esta instrtuição existir. Sempre se disse que
a segunda Câmara é, em todos os regimes, aristocnWcos e conservadora. O meu testemunho é o de
que, errilora isso ainda possa ser verdade nas velhas
monarquias que subsistem em lodo o mundo, esta
constatação é falsa, pelo menos em relação a nós.
Estou convencido de que o Poder Legislativo
terá um protagonismo cada vez mais acentuado na
política brasileira, corno instrumento legítimo da repreMntação nacional. Nos últimos anos, aprimoramos
sensivelmente os instrumentos de aferição da vontade popular e, para tanto, concorreram não apenas a
Justiça Eleitoral, corno também a legislação adotada
em ralação lls duas últimas eleições. Faço votos de
que esses avanços persistam com a informatização
de todo o processo elertoral brasileiro, o que seguramente tomará mais legítimos os plertos e mais transparente o sistema politico. Entretanto, é necessário
atualizar o Código Elertoral, para adaptá-lo a todas
as mudanças, a fim da banir de vez da vida nacional
o velho vezo de sermos obrigados a votar uma lei
específica para cada eleição. Considero que o grande desafio brasileiro na atualidade não reside no sistema politico, mas sim no modelo económico e em
suas consequências sociais. Nossos avanços têm
sido signWicalivos e visíveis, mas persistem como
urna nódoa indelével e como uma chaga em nossa
história, nos dois padrões essenciais para a avalia·
ção de qualquer modelo de desenvolvimento: a in·
justa distribuição da renda que gera nossas enormes
disparidades sociais.
Não posso, por isso mesmo, deixar de fazer
uma breve. mas, a meu ver, justa referência ao Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
tantas vezes acusado de não se preocupar com as
questões sociais do País. As reformas económicas
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que ele está empreendendo têm tido inequívocas.
incontestáveis e definitivas repercussões sociais, e
quem atesta isso não são os seus correligionários,
os seus aliados e os que nele reconhecem superiores virtudes de homem público e de intelectual dotado de enorme sensibilidade politicas. São os dados aferidos e divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, referentes aos
índices de desenvolvimento humano. Nos últimos
seis anos, todas as regiões brasileiras que estavam
classWicadas como de baixo índice de desenvolvimento, com indicador abaixo de 0,5, passaram à
condição de médio desenvolvimento e nada menos
de 12 Estados atingiram o indica de alto desenvolvimento humano, com índice acima da 0,8. São números, fatos, índices objetivos e meios de aferição que,
mesmo não refletindo a diversidade brasileira, mostram que o Brasil está na senda do progresso humano, a despeito de erros que possam ter sido cometidos em razão de uma ou de outra iniciativa. O Congresso Nacional teve um papel decisivo ao se engajar nesse esforço e sei que, prosseguindo sob a firme liderança de Vossa Excelência, Presidente Antonio
Car1os Magalhães, não desertará dessa tarefa histórica, que, com Ioda certeza, será credrtada às suas profundas convicções democráticas e ação pessoal.
Não desejo ocupar a atenção do Plenário mais
do que me permitem a generosidade da Presidência
e as normas regimentais. Encerro, pois, este meu último pronunciamento na Casa, reconfortado e confiante no futuro do Pais. Registro meu profundo reconhecimento a todos os colegas com os quais tive
o privilégio de conviver nos últimos oito anos, aos
servidores desta Casa pelo profissionalismo e a cordialidade com que sempre me distinguiram, e aos
jornalistas que cobrem o Congresso, dentre os quais
possuo inúmeros amigos. Reafirmo, Senhor Presidente, minha convicção de que o Brasil há da superar seus desafios, pois a nau do Estado tem em seu
leme mão firmes, honradas e capazes de dar rumo
ao Pais. Desejo a todos os melhores votos de um
completo êxito e de permanente sucesso na nobre
missão que continuarão a desempenhar neste plenário que é um símbolo do caráter democrático de
nossas instituições políticas a que todos devemos
reverência e acatamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Guilhe""e
Palme1ra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente. deixa a cadeira da presidência.
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Sup/icy.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- V. Ex"
aerá atendido, na lonna regimental.
Sanador Guilhanna Palmeira, a Presidência
quer, .--ta instante, axtamar também cumprimentos
a V. Ex.• pala maneira como procurou aqui bem
representar o povo de Alagoas, pala maneira como
conduziu seu mandato em defesa das instituições
democráticas e, também, pala maneira como en·
g~u a disputa eleitoral no seu Estado.
Sanador Guilherme Palmeira, embora na Presidência, quero raglatrar, como Llder do PT a Llder do
Bloco de Oposição, que V. Ex.1 engrandeceu, honrou a disputa democrática no seu Estado, onde uma
companheira de partido, Heloisa Helena, venceu as
aleiç6as e, certamente, também representará aqui
oa anseioa a ideais democráticos do povo de Alagoas por um Brasil melhor.
O mau cumprimento também à maneira como
V. Ex.• aampra se conduziu, com tanto respeito e fidalguia diante deste representante do Partido dos
Trabalhadoras, neste instante na Presidência. Meus
cumprimentos.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Tem a
palavra o Senador Gilvam Borges por até 50 minutos.
Nobre Senador, há ainda oradoras que gostariam da falar e a aassão encerrar-se-é às t 8:30 horas. Acredito que V. Ex.1 saberá compreender as aspiraç6as dos colegas.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP. Pronuncia o aaguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Garanto à Presidência que nós levaremos em considaraçio o seu apelo a aaramos breves e objetivos.
Mas antes, Sr. Presidenta, Sr"s. e Srs. Senadoras,
eu gostaria de, como os nobres Paras, congratularma com o Sanador Guilherme Palmeira pala grande
contribuição dada à politica nacional e, particularmente, a Alagoas. O Amapá registra seu reconhecimanto por uma longa vida pública prestada ao País,
a que, com certeza, S. Ex" dará continuidade.
Um amigo mau eleitor perguntou-ma: "perdeu
ou ganhou?". Respondi a repito agora para o Senador Guilherme Palmeira: "não existam vitórias eternas a nem derrotas para sempre; o que existe são
lutadoras, e Guilherme Palmeira é um lutador".
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadoras, tramada
por interesses comerciais e políticos escusos, a recente crise politica que tava o desfecho esperado
pelos seus mentores com o pedido de demissão da
importantes auxiliaras do Presidenta da República,
como o Ministro das Comunicações. Mendonça de
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Barros. e do BNDES, André Lara Resende, exige
posicionamento e suscita até mesmo indignação da
quem, como eu, vê com simpatia os esforços do Governo em recolocar o País na trilha do desenvolvimanto econOmico-social, apesar das adversidades
financeiras da atual conjuntura externa.
O episódio visa claramente a desViar o Governo de seus projetes estratégicos e de seus compromissos de campanha, no sentido de retomar o crescimento económico por maio de uma nova política
industrial de cartas restrições às importações e do
incentivo à entrada de divisas pela via do aumento
das exportações.
Para tanto, constavam da agenda presidencial
não só as iniciativas legislativas do ajuste fiscal e
das refonnas do Estado, mas também medidas de
reorganização administrativa para execução desse
idaério desenvolvimentista, entre as quais destacava-se, e, quero crer, ainda se destaca, a criação do
Ministério da Produção, órgão concebido com capacidade financeira suficiente para catalisar este novo
renascimento industrial.
Mas, parece assistir razão ao Ministro demissionário Mendonça de Barros, quando declara à imprensa que a agenda de modernização da economia
do Presidente da República não coincide com a de
sua base politica.
As divergências doutrinárias e de encaminhamanto de soluções são naturais e atá saudáveis
num ambiente de discussão democrático, mesmo
dentro de um único partido, e, com muito maior razão, é de se esperar que existam no seio da coligação de agremiações que apoiam o Governo.
É preciso, porém, e, mesmo, urgente que a
base de sustentação do Governo não lave a disputa
por espaço de poder ao paroxismo de pOr em risco o
crédito a a viabilidade de todo um projeto de governo, legitimado, majoritariamente, nas umas, com a
colaboração política desses próprios partidos, que
hoje parecem priorizar suas diferenças táticas, e não
suas semelhanças estratégicas.
A tática deve servir à estratégia, o interesse
imediato não pode subordinar os objetivos de longo
prazo e a diversidade circunstancial deva ceder em
função da unidade de propósitos, porque a Política
com •p maiúsculo" não se limita aos acertos pré·
eleitorais, mas implica compromissos manos efême·
ros, para o melhor exercício possível do poder.
Como aponta o Ministro José Serra, ao refletir
sobre os recentes episódios envolvendo os grampos
telefónicos no BNDES, parece ficar disso tudo a incómoda sensação de que o crime compensa.
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A ninguém parece preocupar o único fato consistente a ineofismável, resultante desta teia de intrigas, que é o da escuta talafOnica clandestina e criminosa das mais altas autoridades do País, incluindo o próprio Presidenta da República.
Nlo se poda deixar que as demissões voluntárias do Ministro das Comunicações a do Presidenta
do BNDES, justamente Atlloltados com o uso politico
mal intencionado da suas conversas privadas, esvazia o episódio da sau pecado original: o illcito comelido impunemente contra a privacidade da cidadãos

honrados.
Esta apuração é da fundamental importância
para a damocrac:a a não poda, sob qualquer pretexto,
ser postergada ou desconsiderada neste momento.
Felizmente, o Presidenta da República mostra
disposição da levar tal investigação às suas ú~imas
consaqüêncUl9.
Outra lição a ser tirada dessas infelizes acontecimentos é que se dava ter presente que não serve
ao Pais a postura fonnalista a hipócrita da tentar-se
uniformizar, em faca da Lei de LicHação, o comportamento do Governo, seja no caso de compra ou de
venda da bens a serviços.
Se a postura burocrática e inerte de mero espectador a juiz é a que mais atenda ao princípio da
irnpeesoalidada, no caso da compra de bens e serviços, onda a pnttensão do Governo é obter o menor
praço, outra dava ser a atitude das autoridades licitantes quando quaram vendar um bem público - como
no caso vertente dos leilões do sistema Telebrás.
Aqui, pelo contrário, como bem interpreta Mendonça da Barros, a conduta do Governo que mais
atenda ao intarasse público da conseguir o mais alto
praço deve ser a de incentivo ao aumento do número da participantes do leilão e da maior elevação
posslvel da suas propostas, para chegar-se a um
bom resultado final para o Tesouro.
E tudo indica não ter sido outra a participação
das autoridades demissionárias na condução dos
leilões da privatização do sistema Talebrás.
Se os fins não justificam os maios, como todos
estamos de acordo, não é possível também, por outro lado, que o zelo excessivo com os matos ponha
em risco os fins a alcançar pelo Administrador, ou
seja, que se relegue a consecuçiio do interesse público em nome de escrúpulos exacerbados.
O importante é que não só o ágio obtido .nos
leilões superou todas as expectativas, como o próprio mercado dá resposta francamente positiva a
toda essa celeuma política, com o fluxo da capttais
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que demandam o País se normalizando e os títulos
da divida brasileira no exterior se valorizando.
Isso não significa que eventuais desvios não
sejam apurados, corrigidos e punidos, como por
exemplo, se, como aponta o parecer do TCU, a participação do BNDESpar na constituição do consórcio
Telamar teria elementos contrários ao interessa do
T escuro, comportando alguma irregularidade.
Mas tais atribuições invastigat6rias já foram,
em boa hora, cometidas pelo Presidente da República aos órgãos legitimados constitucionalmente para
exercê-las, como a Policia Federal, o Ministério Público Federal e o próprio TCU.
Além disso, no sentido de se prevenirem constrangimentos futuros de autoridades públicas, baseados em acusações de dupla e sucessiva militân·
cia nas esfe.ras pública e privada de atuação, o Presidente Fernando Henrique pede urgência para a votação do projeto que instHui a chamada •quarentena•
para entrada e saída da pessoas em cargos públicos
detentores de informações privilegiadas para o mercado.
A prop6s~o. eu mesmo já tive a oportunidade
de apresentar, em 1997, Projeto de Lei Complementar dando autonomia ao Banco Central e dispondo
sobra requisitos e impedimentos de membros de sua
diratoria, movido por idêntica preocupação.
Da mesma forma, Sr. Presidente, estou examinando a atuallei de licttaçõas da fonna a tentar adequar alguns de seus disposHivos à realidade da mercado, no caso da distinção, que ma parece oportuna, entra os procedimentos e condutas preconizados
para o administrador nas situações em que o Estado
figura como vendedor de bens públicos, daqueles
exigíveis dos agentes públicos quando o ente estatal
comparece ao marcado como mero comprador de
produtos.
Situações tão dessemalhantes reclamam da
administração pública condutas igualmente diversas,
sob pana de se prestigiarem a inércia e a postura
defensiva dos agentes do Governo em circunsfâncias onda o interesse público recomendaria amude
mais participativa.
O intérprete e o aplicador das regras de dire~o
devam, em primeiro lugar, atender ao objetivo da
norma de modo compatível com a natureza do que
se quer disciplinar, de modo a ter-se, com isso, um
resultado da melhor utilidade social, enfatizando-se
a substAncia da matéria em exame, e não seu lado
adjetivo, fonnalista e burocrático.
O Direito, como sistema de nonnas gerais regulador dos comportamentos e fatos sociais não
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pode se abstrair de sua finalidade, ou seja, dos efeit08 pretendidos com o preceito jurfdico.
E desde que entendido deste modo finalístico,
não merece maiores reparos o comportamento das
autoridades demissionárias, que buscaram, acima
de tudo, a maior vantagem para o Tesouro.
De todo modo, o Governo, apesar de todas as
turbulências, parece firme no rumo traçado pelo Presidente da República, com vistas a nada mudar de
essencial em sua agenda administrativa.
O que menos convém hoje ao Pais é poluir-se
ainda maia o ambiente politico e económico, já bastante conturbado pela instabilidade que domina os
marcados externos, através das crises politicas internas fabricadas por quem não tem compromissos
com o desenvolvimento e o bem-estar social, mas
somente com seus mesquinhos projetos pessoais.
Diz a sabedoria popular, Sr. Presidente, que é
na adversidade que se conhecem os verdadeiros
amigos, e, neste instante, quero deixar bem clara a
minha solidariedade ao Presidente da República,
alvo final de toda esta campanha sórdida de enfraquecimento de seu comando sereno e lúcido da máquina administrativa, sempre voltado para realizações
dos superiores interesses da Nação.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s, e Srs. Senadores, é hora de união, de nos mobilizarmos e deixarmos as intrigas, as fofocas, as desavenças, as brigas por espaço e, neete momento, conclamo a todos
os coligados e a todos os partidos que se perfilham
num projeto de interesse do Pala que acabem com
as encrencas individuais, a fim de que possamos ter
o -sego necessário para conduzirmos o Pais neste momento que tanto precisamos.
Que Deus nos proteja e nos livre da intriga e
da dHarnaçiol
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadarea até a conclusão da sessão, mas havendo a possibilidade de haver ainda um tempo para a Senadora
Benedita da Silva expressar o seu sentimento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bioco/PSB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei bre·
ve. Demos entrada na sessão do dia 20 de novembro úHimo, ao Projeto de Lei que recebeu o número
179 e que dispõe sobre danos morais e sua reparação. É uma proposição que vem ao encontro do que
pensam advogados e magistrados que muitas vezes
se deparam no dia-a-dia com problemas, questões
as mais variadas e quase sempre há dúvidas de
como deve proceder o magistrado na imposição da
indenização ou de corno o advogado deve ingressar
na justiça, enfim, há um vazio na legislação brasileira sobre danos morais a não ser referências espar-
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saa no Código Civil e na legislação maior, que é a
nossa Constituição. Não existe ainda urna lei especifica determinado o quanto ou pala menos os limites
em que o juiz deve se ater no momento de lixar a indenização por danos morais.
Por isso, Sr. Presidente, tenho certeza absoluta que este projeto será amplamente discutido no
seio desta Casa e melhorado, visando a apresentar
a esta Casa um diploma legal capaz de resolver, em
toda a sua plenitude, as questiúnculas relacionadas
com danos morais.
Segundo esse projeto:
•Art. 2° São bens juridicamente tutelados por esta lei:
I - os inerentes à pessoa Hsica, o
nome, a honra, a lama, a imagem, a intimidade, a credibilidade, a respeitabilidade à li·
berdade de ação, a auto-estima, o respeito
próprio, a integridade, a segurança e o objeto dos contratos regularmente limnados;
11 - os inerentes à pessoa jurfdica e
aos entes políticos a imagem, a marca, o
slmbolo, o prestígio, o nome, a liberdade de
ação, a respeitabilidade, o objeto dos contratos regularmente fimnados, a segurança e
o sigilo de correspondência cientifica, industrial e de crédito. •
E ainda a nossa proposição define o que seja
dano moral. Dano moral é ação ou omissão que diminua ou atinja o patrimõnio moral ou conceituai da
pessoa Hsica ou jurldica e dos entes politicas, ainda
que, mediata ou imediatamente, não atinja o seu
conceito na coletividade.
A proposição dispõe, Sr. Presidente, de 16 artigos, mas um deles eu não poderia deixar de trazer a
lume, de lazer um comentário rápido e breve, que é
o que diz respeijo ao valor da indenização, que deve
o juiz lixar, quando lar eletuar o julgamento.
O art. 12 da proposição diz:
'Art. 12. Ao apreciar o pedido, o juiz
considerará o teor do bem jurídico tutelado,
os reflexos pessoais ou sociais da ação ou
omissão, a possibilidade de superação lfsica
ou psicológica, assim como a extensão e
duração dos eleitos da ofensa.
§ 1° Se julgar procedente o pedido, o
juiz lixará a indenização a ser paga a cada um
dos ofendidos, em um dos seguintes níveis:
I - ofensa de natureza leve - até
A$5.200,00;
11 - ofensa de natureza média - de
A$5.201,00 a A$40.000,00;
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III - ofensa de natureza grave - de
R$40.001,00 a R$100.000,00;
IV - ofensa de natureza gravíssima acima de R$1 00.000,00. •
Eaaes valores, Sr. Presidente, constam da juriaprudêncla brasileira, onde um juiz aqui, outro ali definem~ eanelhanllls ou iguais em todo o Brasil.
Já easa legislação fixa desde logo os limites
em que o juiz deva fixar a indenizaçio sugerida ou pedida em juizo pelos advogados ds vitima ofendida.

§ 2" Na fixação do valor ds indenizaçio, o juiz levará em conta, ainda, a situação social, politica e económica das pesenvolvidas, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a intensidade ds ofensa ou humilhação, o grau de dolo
ou rulpa. a existência de retratação espontê,_, o esforço efetivo para minimizar a ofensa
ou leBio e o perdão, técito ou expresso.
§ 3" A capacidade financeira do causador do dano, por si só, não autoriza a fixação ds indenização em valor que propicie o
enriquecimento sem causa, ou desproporcional, da vitima ou de terceiro interessado.
Portanto, Sr. Presidente, a presente proposta
reclama a colaboração de tantos Parlamentares
quantos nela reconheçam a necessidade de se incrustar no ordenamento jurldico pétrio texto legal
compatível com os direitos e garantias individuais,
consagnsdos pelo art. 5" da Constituição Federal. O
objetivo da proposta é mitigar a difiCuldade com que
nossos magistrados deparam no cotidiano, ao exarar sentenças sobre danos morais. Tais sentenças,
de Estado para Estado, de norte a sul do Pais. à falta de norma balizadora, discrepam entre si não apenas no que tange aos valores das indenizações,
mas até nos próprios fundamentos. É por essa razão
que as aç6es de reparação de danos morais têm-se
confundido com as de danos patrimoniais, e até
mesmo as pensões alimentícias geradas de impossibilidade laboral são freqüentemente fixadas como se
oriundas de situação moral, e não patrimonial, à vista da superposição de condições nessa modalidade
de ofensa.
Por tudo isso, já não bastam à elucidação de lides dessa natureza os lacónicos comandos dos arts.
159 e 1.518 do Código Civil, limitados que estão, o
primeiro, a estabelecer que "Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano• (qualquer que seja a natureza do dano, moral ou patrimonial); e segundo, que
"Os bens do responsável pela ofensa ou violação do
110118
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direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano
causado, e, se tiver mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação. •
Como, quando e em que extensão esses danos são reparáveis? Sobre essa quantificação e extensão, a lei nada esclarece, e a jurisprudência, por
não ser unilonnizada como deveria, trata temas da
mesma natureza de modo dHerenciado, e assim permite a crescente convergência dessas questões
para os Tribunais Superiores, em forma de recursos.
Imprescindível que o Poder Legislativo ofereça ao
magistrados bases mais sólidas e aluais para os julgados dessa natureza.
Tenninando ·esta justHicativa, Sr. Presidente,
aos que ainda se afeiçoam à idéia de que o dano
morar se traduz apenas em dor, sofrimento ou humilhação, e que por serem sentimentos não poderiam
ser discernidos pela pessoa jurídica, responde-se,
com alicerce no entendimento de grande número de
juristas e de consagrada doutrina: o nome, a marca
e a reputação são bens sujeitos à tutela estatal, tanto quanto o são para a Pátria a bandeira e o hino. E
a ofensa moral a esses bens comuns exige a respectiva reparação, não obstante a inexistência de
dano patrimonial. Mais que isso, a mera impossibilidade de perceber a dor e de reagir à humilhação e
ao sofrimento não se erige à condição de argumento
válido a definitivo para que a vitima não seja indenizada, porquanto a pessoa que se encontra em estado de coma ou sem discernimento para aquilatar o
dano não deve servir de pretexto para que não se
eletive a reparação de ordem exclusivamente moral.
Além disso. se esse argumento fosse válido, não haveria razão para se punir, por dano moral, a sevicia ou
estupro praticado contra pessoas com debilidade mental ou contra crianças de pouca idade, incapazes que
são de proceder à avaliação ética, de expressar repulsas ou de, sozinhas. defenderem a própria dignidade.
Pelos motivos expostos, Sr. Presidente, contamos com a aquiescência dos Srs. Senadores para a
aprovação da presente proposição. Gostaria que figurasse nos Anais desta Casa, junto com meu pronunciamento, o projeto a que me referi - Projeto de
Lei n• 179, que dispõe sobre danos morais e sua reparação, com a devida justHicativa integral -, sem
que tivesse leito sua leitura completa. e um comentário, artigo por artigo, da proposição que ora apresento, esclarecendo as dúvidas que porventura surjam entre os Srs. Senadores na discussão da matéria, principalmente na Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania e neste Plenário.
Obrigado. Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1998
Dispõe sobre danos morais e sua reparação.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. r Esta Lei tem aplicação nos âmbitos da União Federal. dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Este artigo, além de outros tópicos desta propos1çao, atende às
exigências do disposto no an. 3" da Lei Complementar n" 95, de 1998, editada,
em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal,
com a finalidade de disciplinar a elaboração de normas legais.
Art. 2" São bens juridicamente tutelados por esta Lei:
I- inerentes à pessoafisica. o nome, a honra, afama. a imagem, a
intimidade, a credibilidade, a respeitabilidade, a liberdade de ação. a autoestima. o respeito próprio, a integridade, a segurança e o objeto dos contratos
regularmente firmados;
II - inerentes à pessoa jurídica e aos entes políticos. a imagem, a
marca. o símbolo. o prestígio, o nome, a liberdade de açào. a respeitabilidade,
o objeto dos contratos regularmente firmados, a segurança e o sigilo de
correspondência, científico, industrial e de crédito.

O inciso I limita-se a transpor, para texto do projeto de lei
ordinária, direitos já assegurados na Constituição Federal, mas de dificil acesso
prático. Já o inciso II inova consideravelmente ao admitir. apoiado em
consistente doutrina, que a pessoa jurídica e os entes políticos são passíveis de
sofrer dano moral.
Além da doutrina que embasa essa condição. deve-se observar
preceiws da própria Constituição Federal que. em seus arts. 37. ~ 6°. e 225. ~ 3".
sujeita pessoas tisicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas.
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independentemente da obrigação de reparar os danos. O 1ex10 consliiUcional é
capaz de, por si. revelar a ênfase: ··sanção penal contra pessoa jurídica ...
Conclui-se. assim, que. considerados os alUais limites da norma
específica (Código Civil, an. 159), as pessoas tisicas podem obter reparação de
danos morais e patrimoniais, mas as pessoas jurídicas ficam limitadas as
reparações de danos de ordem estritamente patrimoniais.
A explicação mais costumeira para essa singularidade é a
"impossibilidade de a pessoa jurídica sentir dor''. Por não sofrer o dano moral
- dizem os defensores dessa corrente de pensamento -. a pessoa jurídica não
pode ser indenizada em razão dessa forma de dano.
Trata-se, certamente, de um silogismo falho, pms deixa de
considerar, como premissas a essa conclusão, os reflexos dolorosos ou
vexatórias que eventualmente ultrapassem os limites da pessoa jurídica e
atinjam a pessoa tisica, independentemente de decessos patrimoniais ou
financeiros.
Vejamos. para esclarecer. a seguinte hipótese: cena ofensa
praticada contra micro-empresa unitária (pessoa jurídica), isto é, penencente a
uma só pessoa (pessoa tisica). Não houve prejuízo financeiro mediato ou
imediato, logo. pelas conclusões do segmento de doutrina que exige o
sentimento ou a dor para que se dê a reparação, esta simplesmente não ocorrerá.
Obviamente, nesse caso, por ser unitária. a pessoa jurídica se
confunde com a pessoa tisica e, por isso, é alingida juntamente com esta. Não
há, racionalmente. como distinguir a pessoa tisica da pessoa jurídica unitária,
nem tampouco limitar os prejuízos morais somente a primeira. No caso de se
hostilizar, com ofensa, a firma constituída por uma só pessoa. a dor. a
humilhação ou o sofrimento atingem não apenas aquela. mas ambas as pessoas
que integram o conjunto.

Esse amálgama que se forma entre duas figuras jurídicas (pessoa
natural, juridicamente considerada pessoa tisica. associada a pessoa jurídica).
permite que os reflexos da ofensa cause danos sem distinguir uma ou outra
pessoa. ainda que a estrutura empresarial ou o patnmônio na pessoa jurídica
não sejam abalados.
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Ora. se não é dificil admitir-se a fusão entre pessoas de naturezas
jurídicas diversas (fisicas e jurídicas unitárias). o segmento da doutrina que
prega no sentido da reparação de danos morais contra a pessoa jurídica
simplesmente estabelece a extensão da primeira condição. Ou seja: a grande
empresa nada mais é que o resultado da soma de pequenas condições, isto é. de
condições unitárias. Tanto que o abalo moral, o sofrimento. a dor e outros
sentimentos podem não ter interpretação financeira ou patrimonial.
Vale lembrar que tanto as pessoas tisicas quanto as jurídicas, bem
como os entes políticos, quando destinatários de ofensas. sofrem desgaste de
suas imagens - reiteremos: ainda que não ocorra a diminuição do seu
patrímônio fisico-financeiro. E a imagem tem proteção assegurada pelo inciso
V do art. s• da Constituição Federal.
Veja-se também que prédios e máquinas. só por si, não constituem
a pessoa jurídica, cuja alma e essência residem no conjunto de pessoas que
propiciam sua aruação. É claro que o sofrimento não atingirá a pane material da
empresa (pois para isso, existe a reparação de danos patrimoniais), mas atingirá.
sim, a parte emocional. humana, que dá existência à pessoa tisica.
Por tudo isso, a doutrina acolhida para a orientação desse tópico do
projeto é a que reconhece o dano moral praticado contra a pessoa jurídica que,
julgamos por bem, em razão da similitude, estender aos entes políticos, para
viabilizar eventuais ações judiciais.
O mesmo se pode dizer da pessoa em coma, contra quem, por
exemplo, é praticado ato de sevícia. Conquanto se trate de pessoa fisica. nesses
casos também não terá havido sofrimento ou dor. mas são óbvios e indiscutíveis
os reflexos morais desse ato. É de se perguntar aos que erigem a dor como
condição da ação de reparação de danos morais: estariam as pessoas em coma.
por sua eventual ou definitiva ausência de percepção. legalmente desamparadas
pelo Estado quanto à reparação de danos morais? Pode-se questionar ainda: a
imica possibilidade legal de reação do Estado estaria na sanção penal contra o
agente do delito. tornando defeso a vítima obter reparação civel~
E as crianças de tenra idade? E os amemais: Estariam todos
impedidos de alcançar reparação moral por não terem o discernimento
necessário à tradução da dor moral. bastando-lhes a compensação da prisão do
delinqüente"? Certamente. a resposta é não.
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A.rt. 3° Constitui dano moral a açào ou omtssào que diminua ou

awya o património moral ou conceituai da pessoa tisica ou _iuridica. e dos
entes políticos. ainda que mediara ou imediarame/lle não atinja o seu concello
na colerividade.

Este é outro dispositivo que pode suscitar controvérsia, por ser de
natureza conceituai. Sempre haverá quem prefira outro conceito. Adotamos
este, porque se quer constituir uma réplica do art. \59 do Código Civil, sem
limitá-la às questões patrimoniais ou às pessoas jurídicas. Assim. esse an. 3° da
proposição quer que a omissão prejudicial, e não apenas a ação. enseje a
respectiva reparação. Ainda que o conceito da pessoa não seja publicamente
atingido (por exemplo, uma palavra ou frase ofensiva. dita em particular). o
patrimônio moral haverá de ser preservado.
Art. 4" São considerados responsáveis pelo dano moral todos os
que renham colaborado para a ofensa ao bem jurídico wtelado. na proporção
da ação ou da omissão.

Este dispositivo regula a hipótese de ação ou omissão por mais de
uma pessoa e. por sua obviedade. dispensa comentários adicionais.
Art. 5" A indeni:ação por danos morais pode ser requerida
cumulativamente. nos mesmos autos. com a decorrenre de danos materiais
conexos.
_,,· I" Se houver cumulação de pedidos de indeni:ação. o jui:. ao
exarar a sentença. discriminarti os \'a/ores das indeni=ações a titulo de danos

patrimoniais e de danos morais.
_,,· :!" O 1·a/or da indeni:açào por danos matenais não serre de
panimetro à reparação de danos morais.

_,,· 3" ..J composição das perdas c danos. assim compreendidos os
lucros cessanres e os danos emergenres. não se reflete na am/iação dos danos
morais.

.-\qui. o parâmetro é o an. 292 do Código de Processo Civil. que
admire a cumulação de açôes. De qualquer forma. enfauza->e a necessidade de
que os fundamentos indenizarórios sejam distintos: a razão disso é que na
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cumulação de ações. ou de pedidos. nem há procedência: há casos em que o juiz
defere um e indefere outro. sem comprometer a pretensão.
Art. 6• /1/ão rem a nawre::a de reparação de danos morais a
obrigatoriedade ao pagamento de pensão a quem fa= jus a ela por ter ficado
impossibilitado de trabalhar.

A pensão. hodiemamente, tem natureza patrimonial, e não moral,
conforme já o admite segura jurisprudência.
Art. 7• Somente o dano certo dá direito à reparação.
Parágrafo único. Dano certo. para os efeitos desta Lei. é o que
decorre de condição ou fato que atinja o bem tutelado. não limitado à
imaginação ou convicção pessoal e exclusiva da suposta vítima.

O dispositivo evita que se peçam reparações por quaisquer
presunções de ofensa. que há de ser não apenas intuída, mas de fato sofrida pela
vítima.
Art. s• A análise. a opinião ou o comemário. orais ozz escritos.
publicados ou integrantes de ação judicial, a respeito de fato ou condição.
ainda que desfavoráveis à pessoa fisica. jurídica. ou ao ellle político, só
ensejam reparação de danos morais se caracterizarem calúnia. difamação ou
injúria.
O an. 8° atende ao preceito constitucional da liberdade de
expressão. respondendo cada um pelos excessos que cometer.
Art. 9• A si/Ilação de irregularidade do ageme ou preposto da
administração não a isema da responsabilidade objetil'a de indeni=ar o dano
moral. ressal\·ado o direito de regresso.

Este anigo tem por finalidade perfilhar a junsprudência dominante.
segundo a qual não cabe isenção de culpa da administração a pretexto de culpa
exclusiva do agente. Na verdade. o tema ajusta-se ao comando dos 6° do an. 37
da Cana Federal.
Art. /0. Constitui dano direto o causado ú propria •·itima e
indireto o que. além da vitima. ofende a sua rami/ia ou " coletividade.
provocando-lhes justa indignação ou revolta .

•
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§ I o Caracterizando-se. no dano indirero. o desinteresse do
ofendido ou de sua família. a colerividade promovera a ação por meio do
Ministério Público. no prazo de seis meses. a contar da data em que se
caracterizar o desinteresse.

§ 2" O desinteresse do ofendido

ou de sua família se caracteriza

pela inércia no ajuizamento da ação pelo prazo de seis meses. observado o
disposto no art. 14.

A previsão contida neste anigo preconiza a substituição processual
pelo Ministério Público, para que prevaleça a orientação filosófica do projeto,
qual seja a de que o dano moral, de qualquer espécie e contra qualquer pessoa,
há de ensejar reparação.
Art. 11. Não havendo quem os represe/l/e. serão. desde a data do
fato ou condição. representados pelo Ministério Público o civilmente incapaz. o
que se encontra em estado de coma. o doente terminal. ou o que. por qualquer
razão. ainda que eventual. não possa discernir a respeito da ofensa ou
diminuição do seu património moral.
Panig.-afo 1Í11ico. A indenização. na hipotese deste artigo.
revertera ao ofendido ou à sua família.

A previsão, neste caso. conjuga-se ao artigo precedente para
garantir, na forma constitucional. a jurisdição a todas as pessoas. ainda que
definitiva ou temporariamente impossibilitadas de adorar. por s1, as
providências do seu interesse.
Art. 11. Ao apreciar o pedido. o juiz considerara o teor do bem
jurídico rwelado. os reflexos pessoais e sociais da ação 011 omissão. a
possibilidade de s11peração fisica 011 psicológica. assim como a extensão e
duração dos efeitos da ofensa.

,li I o Se julgar procedente o pedido. o juiz fixara a indenização a
ser paga. a cada um dos ofendidos. em um dos seguintes níveis:
I- ofensa de natureza leve: até cinco mil e duzentos reais:
11- ofensa de natureza média: de cinco mil duzentos e um reais a
quarenta mil reais:
III - ofensa de natureza grave: de quarenta mil e um reais a cem
mil reais;
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IV- ofensa de nawre:a gravíssima: acima de cem mil reais .
.~· 2" Na fixação do valor da indeni:ação. o )ui: le>·arti em coma.
ainda, a situação social, política e económica das pessoas em·o/vidas. as
condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. a imensidade do
sofrimento ou humilhação. o grau de dolo ou culpa. a existência de retratação
espontânea, o esforço efetim para minimizar a ofensa ou lesão e o perdão.
tácito ou expresso.
§ 3° A capacidade financeira do causador do dano. por· si só, não

autoriza a fixação da indeni::ação em valor que propicie o enriquecimemo sem
causa, ou desproporcional. da vÍlima ou de terceiro interessado.
§ 4° .Va reincidência. ou diante da irJdiferença do ofensor. o jui:
poderti elevar ao triplo o valor da indeni:ação.

_,,· 5" Na hipótese dos i .... !" e:}" do art. !O. a indeni:açâo poderá. a
enterro do jui:. ser desTinada ,, /llsrimição pública de assisléncia social ou
converrida em presração de sen·iços à comunidade.

O capzu limita a lide aos seus exatos termos. sem permmr
pretensões além dos fatos ofensivos. Os incisos do paragrafo primeiro permitem
a uniformização de tratamento de materias idênticas ao longo do território
brasileiro. considerando-se que. atualrnente. há discrepâncias inaceitáveis entre
os resultados de ações não apenas comparados Estados distantes. mas num
mesmo Estado e ate. muitas vezes. num mesmo tribunal.
O parágrafo segundo contempla as hipóteses psíquicas. bem corno
o componamento e circunstância das pessoas envolvidas. e atribui ao juiz a
definição do grau de dano. O paragrafo terceiro quer que o valor postulado seja
compatível com o próprio dano moraL e não com a capacidade financeira do
devedor. O parágrafo quano prevê a hipótese em que a reparação mostra-se
aviltada. ante o poder económico do ofensor. Por fim. o panigrafo quinto tem
por objetivo destinar os valores de reparação de danos a insmuições que deles
necessitem. sempre que, por questões pessoais ou por indiferença. as famílias de
vítimas. ou estas próprias. os rejeitem.
Art. 14. Prescreve em seis meses o pra:o para v ajui:amenro de
ação indeni:arória por danos morais. a comar da dara do conlrecimenro da
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açào ou omissão lesivas ao património moral. ressalvado o disposto no ,,,· I" do
art. 10.

A finalidade do Estado. na via judiciária. é compor as lides. Se o
interessado não se manifesta em seis meses. opera-se. na forma da lei. a
prescrição. A ressalva existirá apenas para atender às hipóteses em que o
Ministerio Público intervirá. após caracterizado o desinteresse da vitima ou de
sua família.
Art. 15. Os arts. /59 e /.518 da Lei n" 3.071. de I" de janeiro
I 916 - Código Civil- não se aplicam às ações de reparação de danos morais.

Aqui. não se trata de revogação. mas de exclusão da aplicação dos
dispositivos em evidência. que continuam a se prestar aos interesses de outras
ações judiciais.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor em cento e vinte dias. a contar da
data da sua publicação.
Com este dispositivo. atende-se. mais uma ,·ez. ~ preceito da Lei
Complementar n° 95. de 26 de fevereiro de 1998. segundo o qual as matérias
que possam envolver controvérsia devem conceder prazo para discussão. pela
sociedade. representada por suas lideranças.
Conclusivamente, a proposta destina-se a fazer integrar na ordem
jurídica texto legal compatível com os direitos e garantias individuais.
consagrados pelo an. 5° da Constituição Federal. Para isso. estabelece padrões e
níveis de gravidade de conduta que, com a formação de novas jurisprudências.
deverão ser seguidos por todos os tribunais pátrios. Hoje. um mesmo dano
recebe diferentes respostas nos diversos tribunais do Pais. e discrepam não
apenas entre si, no que tange aos valores das indenizações. mas até nos próprios
fundamentos. Ponanto, falta ao ordenamento norma balizadora em tomo da
qual essa jurisprudência se uniformize.
O segundo objetivo da proposta e estabelecer. definitivamente. a
distinção entre a reparação de danos morais. que ainda se confunde. com as de
danos patrimoniais. e até mesmo as pensões alimenticias geradoras de

169

170

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

impossibilidade laboral. Isso ocorre porque a claudicante JUrisprudência.
anterior a 1980, fixava pensões por inatividade laboral. ou reparações
assemelhadas, como se indenizatórias de dano moral, e não patrimonial.

Vamos a um exemplo: alguém tem seu nome levado ao serviço de
proteção ao crédito porque a concessionária de automóveis cobrou,
indevidamente, conserto em veículo em garantia. Está claro que os danos
morais decorrem do lançamento indevido em sistema de cobrança de pessoas
inadimplentes, e os de ordem patrimonial resultam da própria cobrança pela
reposição de peça em garantia.

A miriade de situações ensejadoras de reparação de danos morais
Ja não cabe nos ans. 159 e 1.518 do Código Civil. limitados que estão, o
primeiro, a estabelecer que "Aquele que. por ação 011 omissão voluntária.
negligência ou impn1dência. violar direito. ou causar prejuízo a outrem. fica
obrigado a reparar o dano .. (qualquer que seja a natureza do dano. moral ou
patrimonial); e o segundo. que .. Os bens do responsável pela ofensa ou violação
do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. e. se tiver
mais de um autor a ofensa. rodos responderão solidariameme pela reparação ...

A respeito da quantificação e extensão da reparação. a lei nada
esclarece. e a jurisprudência. por não ser uniformizada. permite que temas de
mesma natureza alcancem resultados bastante diferenciados.

Por fim esclareça-se que as teses contrárias a proposta. conquanto
tenham vigorado por longos anos. já não encontram sustentação nem
aceitabilidade, por todas as razões que hoje alicerçam a corrente favorável a que
os danos morais sejam reconhecidos quando praticados contra pessoa juridica.
Assim, a convicção de que a pessoa jurídica e os entes políticos podem e devem
figurar, também, como vítimas de ação ou omissão ofensiva, assenta na
consideração de que o património morai deve ser objeto de proteção pelo
Estado.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A soliCitação de v. Ex" ll8t'll atendidO na tonna regimental.
Tem a palavra a Senadora Benadita da Silva.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. SenadOniS, às vésperas do leilão de pri·
vatlzaçio do Sistema Telebrás, a imprensa publicou
previl6ee otimistas sobre as conseqüências da vanda das empresas de telecomunicações. Urna delas,
feita pelo Ministro Luiz Cartos Mendonça de Barros,
818 de que o setor criaria 100 mil novos empregos
no Pais.
Quatro messs após o leilão, a realidade é outra, completamente diversa. Só com os Planos de Incentivo à Rescisão Contratual - PIRC, da Embratel
e da Tele Norte, cerca de 10 mil trabalhadores perderam seus empregos em todo o Pais- B mil na Telemar e 1.500 mil na Embraiei.
No Rio de Janeiro, a situação é particularmente
mais grave, porque foi lá que se concentrou o maior
número de demissões - mil na Embraiei e 3 mil na
Telerj. Nessa última, o processo foi ainda mais grave, uma vez que as demissões já começaram na
data dO leilão. No dia 29 de julho, 300 empregados
receberam a notificação da empresa.
No dia 1o de setembro, o fato se repetiu com
um grupo de aproximadamente 200 empregados, a
maioria deles licenciados por motivo de saúde, empregados de férias, portadores de doenças do trabalho e pessoas que concorrerem a cargos nas CIP Atodos, portanto, com estabilidade provisória.
Dois meses depois, diante das denúncias do
sindicato de que estava havendo um processo de
demisaio em massa, sem o implemento de um plano de incentivos, conforme prevê o edital de licitação
do Sistema Telebrás, a Telemar lançou o seu PIRC.
O objetivo era cortar 25% do seu quadro de pessoal,
o que, no caso da Telerj, representava 2.600 empregados. Mais uma vez, de maneira absolutamente
autoritária, a Telamar estabeleceu o exíguo prazo de
cinco dias para que os empregados aderissem.
Sob um clima da absoluto pânico a pressão da
chatas, o número da demissões desejado pela empresa foi alcançado. A partir dai, o que se seguiu
agravou ainda mais esse quadro precário. Enquanto
a diretoria recusou-se a aceitar a adesão de alguns
empregados, demitiu sumariamente outros, inclusive
das áreas técnicas, sem pagar-lhes nenhum centavo
de incentivo. No total, em menos de uma semana,
três mil trabalhadores perderam seus empregos. Todos toram obrigados a assinar um Termo de Rasei-
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são, abrindo mão de quaisquer direitos futuros, o
que é absolutamente ilegal.
O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Rio de Janeiro fez denúncia ao Ministério Público do Trabalho e agora prepara uma série de
ações judiciais contestando essas irregularidades.
Denuncio essa realidade, cujos dados configuram-se numa verdadeira tragédia social, reftetindo
no desaquecirnento da nossa economia, com a perda do poder aquisttivo da população. Denuncio uma
vez mais o modelo mercantilista da politica de privatizações adotadas e a fa~a de controle sobre as conseqüências que se estão abatendo sobre a Nação
brasileira.
Finalizo, afirmando que é preciso reestudar as
privatizações já feitas, principalmente a das Teles,
objeto de escândalo recente, investigando basicamente três pontos principais: 1") Os preços foram
corretos? 2") Os editais traziam as vantagens e compromissos que os compradores teriam? 3") Os compradores ganharam vantagens não previstas nos
editais?"
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, deixo
essas interrogações não apenas para reflexão, mas
para que possamos assumir compromissos maiores
quanto à transparência das privatizações, que, até
então, se têm colocado sob suspeita, na medida em
que seus valores não correspondem aos objetivos e
à perspectiva assumidos dasta tribuna.
Por outro lado, não criamos nenhum instrumento de fiscalização para os co~romissos verbais relacionados à garantia de emprego dos trabalhadofas.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supticy) - Se·
nadora Benedita da Silva, solicito que V. Ex" presida
a sessão para que eu possa fazer uma comunicação

de liderança.
O Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sr4 Benedits da Silva.
A SRA. PRESIDENTE (Benedtta da Silva) Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supficy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Como Lfder. Sem revisão do orador.) -Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em entrevista realizada
ontem, no temório venezuelano, o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse:
Houve urna contusão muito grande entre o que é um leilão e uma licitação. Na licitação, o Governo verifica papéis. No leilão,
quem vai julgar não é o Ministro, não é o
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Presidente do BNDES, é a própria dinâmica
do leilao. O que cabe aos auxiliares do Govemo é valorizar o patrimõnio público. e foi o
que eles tentaram lazer. Não sou especialista, não posso entrar em detalhes aqui ou ali,
mas a mim me indigna que uma operação
criminosa de escuta, ao invés de ser repudiada nacionalmente, passe a ser um instrumento para que haja um mal-estar que não
se sabe o porquê.
Sr" P18Sidente, Senadora Benedita da Silva,
em primeiro lugar, coloco-me solidário ao Presidenta
da República com respeito ao crime cometido de escuta, porque é inadmissivel que qualquer cidadão
deste País esteja a ouvir conversa telefõnica privada
entre pessoas, sobretudo entre autoridades. Mas,
tendo ocorrido a divulgação do diálogo. hé algo que
se toma objato do interesse público. Se o próprio
Presidente Fernando Henrique CardoSo, porventura,
soubesae, por meio de escuta telelõnica, ainda que
criminosa, que alguém planejava assassinar um Ministro do Governo e até cumprisse tal intento criminoso, estaria o Presidente deil<lllldo de apurar o crime cometido?
Deixo essa reflexão para o próprio Presidente
pensar a 1'811peito, pois entendo que constitui dever
do Congresso Nacional examinar em que medida
houve ou não abuso de autoridade, em que medida
houve impropriedade de procedimento.
O Presidente Fernando Henrique CardoSo, que
se diz não-especialista no assunto, assinou, no dia
14 de abril de 1998, o Decrsto n• 2.546, que aprova
o Modelo de Reestruturação e Desestatização das
Empreeas Federais de Telecomunicações supervisionadas pelo Ministério das Comunicações e que,
no seu art. 1°, diz:
Art. 1• Fica provado, na forma do Anexo a este Decreto, o Modelo de Reestruturação e Desestatização das Empresas Federais
de Telecomunicações supervisionadas pelo
Ministro das Comunicações, integrantes do
sistema Telebrás.
Portanto, aquele que supervisiona todo o processo de leilão das empresas do sistema Telebrás
não tem a responsabilidade maior? Ora, isso está
no próprio Decreto baixado pelo Presidente da República.
E mais, o art. 6" do Anexo ao Decreto que especifica o Modelo de Reestruturação e Desestatização do sistema Telebrás, está muito claro:
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Art. s• O processo de desestatização
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, podendo adotar a forma de leilão ou concorrência, de acordo com o estabelecido pela
Comissão Especial de Supervisão, e comportar uma etapa de pré-quaiWicação, ficando restrita aos pré-qua!Wicados a participação em etapas subseqüentes.
Ora, pergunto ao Presidente, que se diz nãoespecialista, se considera sinceramente que a ação
coordenada do BNDES, ao prover recursos a taxa
de juros menores do que es de mercado, e do Banco do Brasil, ao permitir que tal grupo desse aval ao
consórcio e à operação, e que a orientação dada ao
Presidente da Previ para também entrar no consórcio e no leilão estão condizentes com o principio da
impessoalidade que deveria reger o comportamento
daquele que, segundo seu próprio Decrsto, deveria
estar conduzindo, supervisionando o processo de licitação. Essa é a pergunta que merece esclarecimento.
O Sr. Antonio Carlos Valadares \Blltu1'SB SE)
- Concede-me V. Ex" um aparte, nobre Senador
Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP) Ouço V. Ex" com prazer.
o Sr. Ar*rio c.toe v...... (Bioc:M'SB- SE)
- Senador Eduardo Suplicy, esse caso da escuta telefõnica ilegal, como sabemos, não é a primeira vez
que acontece no Governo Fernando Henrique Cardoso. Recordo-me de que, durante a negociação do
Projeto Sivam, apareceram umas gravações, umas
escutas telefõnicas, e que, na época, o acusado dos
vazamentos foi urna pessoa íntima do Governo que
ainda participa da administração no Palácio do Planalto, o Sr. Eduardo Jorge. Aquele episódio causou
a demissão não só do Chefe do Cerimonial da Presidência da República, como também do próprio Presidente do Incra, as pessoas mais diretamente envoMdas nas gravações, nas escutas telefõnicas.
Agora, vemos que o "Corvo" - apelido dado, na época, ao Sr. Eduardo Jorge -, segundo o jornal Correlo Brazlllenae, edição de hoje, volta a facilitar a
divulgação dessas escutas clandestinas ilegais. Em
primeiro lugar, se alguém está incentivando a ilegalidade, a escuta telefõnica, não é a Oposição. Esta
tem agido com a maior lisura, utilizando-sa dos recursos constitucionais e regimentais no sentido de
que haja uma apuração criteriosa por meio da comissão parlamentar de inquérito. Senador Eduardo
Suplicy, deixando a questão da escuta - que, a meu
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ver, nasce no Amb~o do próprio Governo; são as picuinhas internas, as conquistas da espaço dentro do
Governo que trazem à lume determinadas conversações que a opinião pública jamais saberia -. o jornalista JAnio de FreM&, da Folhll de S.Paulo, também
traz um assunto que considero importante ser investigado. "Um novo trecho das gravações, por exemplo" -diz ele-, "ficará como um questionamento forte pelo futuro afora. Nele, Mendonça de Barros, o
Ministro, e Fernando Henrique, o Presidente, falam
da deeistllncia da Bel! South de concorrer aos leilões,
e o Ministro diz ao Presidente: Se a Bell South entrasse ai, embaralhava tudo isso. Porque ela ia disputar Slo Paulo, ia levantar o preço da São Paulo.
Se ela ganhasse, expulsava os ~alianos para outro
lugar". Mas pergunta o jornalista. e o faço também:
"Embaralhava o quê?" Se o ingresso de uma nova
concorrente levantaria o preço, ou seja, a privatizaçlo focaria melhor pare o País, não embaralharia
nada, melhoraria a s~uação; o Pais arrecadaria mais
com a venda das estatais da Telebrás. Disse o entio Ministro Mendonça de Barros que não poderia
subir, porque embaralharia. Não houve, pelo manos
na gravaçlo que foi divulgada, nenhuma contestação
ou reparo do Presidente da República. De modo
que, Sr. Presidente a Sr. Senador Eduardo Suplicy,
o que estamos querendo investigar, acima de tudo,
é a lisura do processo de privatização, a sua seriedade, pocque este é que esté embaralhado para a
opinião pública. A diwigação não foi feü por nós;
não tivemos a iniciativa e, tenho certeza, não a teremos nunca. Temos na Liderança do Bloco de Oposição do Senado uma figura da maior respeübilidade,
como é o Senador Eduardo Suplicy, o primeiro signatário da CPI. No entanto, tenho certeza absoluta,
Sr. Presidente, de que, se essa CPI for à frente, encontraremos muü coisa errada nessas privatizações. Isso, sim, vai embaralhar, e o Brasil inteiro tomará conhecimento.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) Bem aponta V. Ex" esta contradição que precise ser
esclarecida. Tendo o Presidente ouvido a explicação
do Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros de que havia
recebido a noticia - que não considerou boa - de
que a Bell South não poderia mais entrar, a não ser
que houvesse mais duas semanas de prazo e que,
caso entrasse, elevaria o preço, se o objetivo de Sua
Excelência era, de fato, elevar o preço no maior nível posafvel, fica a pergunta: Por que não esperar
mais duas semanas para a realização do leilão? Por
esta razão é que nós ainda teremos mu~o a perguntar ao Sr. Andrá Lara Resende.
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Felizmente, hoje a Comissão de Assuntos EconOmicos aprovou o convite para que o Presidente do
BNDES compareça a esta Case, bem como o requerimento para que sejam convidados o Sr. Ricardo
Sérgio de Oliveira, Diretor do Banco do Brasil, e o
Sr. Jair Bilachi, Presidente da PREVI, que terão esclarecimentos importantes a dar.
O Sr. Roberto Requlão (PMDB- PR)- Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Ouço V. Ex", Senador Roberto Requião, com mu~o
honra.
Sei, Sr" Presidente, que o meu tempo está esgotando-se; estou atento. Terei a honra de encerrar
o meu pronunciamento com o aparte do Senador
Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB - PR) - Senador Suplicy, penso que essa questão levantada pelo
jornalista JAnio de FreM& e trazida ao Plenário pelo
Senador Antonio Carlos Valadares ensejaria um pedido de informações ao Presidente da República,
para que esclarecesse por que concordou, paio menos, com a omissão.
A SRA. PRESIDENTE (Bened~a da Silve) Senador Roberto Requião, interrompo V. Ex" apenas
para prorrogar a sessão.
Consulto o Plenário sobre a prorrogação da
sessão por mais 3 minutos, para que o orador conclua seu pronunciamento. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão.
Continua com a palavra o Senador Roberto
Requião, em aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Roberto Requlio (PMDB - PR) - Por
que concordou o Presidente com a ausência do protesto veemente, quando Mendonça de Barros comentava, como grande vantagem, o fato de o preço
do sistema telefOnico de São Paulo não atingir valores mais altos? Quero ir além. Confesso a V. Ex",
Senador, que ouvia o seu discurso do gabinete e
vim ao Plenário para sustentar uma tese diametralmente oposta a essa conversa mole de que a escuta
foi criminosa. Não foi criminosa a escuta telelõnica;
ela foi legítima e atendeu aos interesses do Pais. E
quero suportar esse minha intervenção com um trabalho que me chega às mãos, redigido por um especialista, um jurista importante que milita em meu Estado, na Procuradoria da República, o Procurador
Celso AntOnio Trás. S. Ex" me dirige um documento,
objetivando subsidiar a minha atuação parlamentar-
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acredito que ele também deve subsidiar a atuação
peJtarnenbll' de todas as pessoas que querem encarar com seriedade essa questão da escuta telef6nica, daa gravações que 1'811elaram ao Pala as conversas do Sr. Lulz cartas Mendonça de SalTOS e do Sr.
André Lara Raande - e abordar assa questão em
um enloque jurldico até então, como diz o Procurador da República Celso Três, ausente no debate nacional. Lerei o documento que recebi. O Procurador
Celso T .... proaeegue, depois de breve introdução,
da aegulnte forma:
"Monoliticamente, transita em julgado
frante à opinião pública o origem illcita da intarcepteção, qualificada como criminosa (art.
10 da Lei Federal 9.296196). Antes mesmo
de auscitar a eficácia das taorias que admitam a utilização da prova Hlcita, desde que
destinadas a raprimir delitos mais graves da
intrsçAo perpetrada quando da obtenção
dessa prova, (razoabilidade, proporcionalidade etc.), impõe-se refletir sobre a plena legalidade da interceptação, inobstante sem a
prévia autorização judicial.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
18m acolhido a licitude (... ) quando, por
exemplo, o autor de sua coleta é vitima de
um crime, cuja infração cometida por ocallilo da obtençlo da prova (ln cuu, gravaçlo sem outorga judicial), traduz-se em
mera defesa de seu direito anteriormante leeado,YMbla:
"Considera-se prova licita - desde que
haja causa excludente da antijuridicidade da
açAo (p. ex., legitima defesa em caso de extoraio) - a gravação telef6nica feita por terceiro com autorização de um doa interlocutores aem o conhecimento do outro .. .' (grifei) (HC 74.678-DF, Rei. Min. Moreira Alves,
10.6.97, Informativo do STF n• 75)".
Prossegue o Procurador:
•... o Tribunal, por maioria, indeferiu o
corpus em que se prepedido de
tendia o trancamento da ação penal contra
magistrado denunciado por crime de explorsçil.o de prestigio (art. 357 do CP) com
base em conversa telefônica gravada em
secretária eletr6nica pela própria pessoa objeto da proposta .. ." (HC 75.338-RJ, Rei. Nel-
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son Jobim, 11.03.98, Órgio Plen6rlo, Informativo do STF n• 102)
Continua o Procurador:
' ... Ilicitude da prova excJulda por caracterizar-se o exercicio de legitima defesa
de quem a produziu ... • (RE 212.081, Rei. Min.
Octavio Gallotti,lnformativo do STF n" 104).
Ora, demonstrada a quebra da isonomia do pn:x:esso licitatórlo, com o desenganado favoracimento de um ou outro participante, há grave lesão aos direitos dos demais concomsntes, punida administrativa
(improbidade - Lei Federal 8.429192) e criminalmente (arts. 90, 91, 93, 94, 95 da Lei
Federal 8.666/93, etc.)
Portanto, a interceptação operada por
qualquer desses lesados... •
O Ministro Luiz Canos Mendonça de Barros insistiu que os lesados haviam interceptado a gravação. A opinião do Procurador Celso Antônio Três refere-se a uma situação como essa.
' ...inequivocamente, traduz-se em defesa em legitima de seu direito ferido, mais
especificamente, a agressão à isonomia da
competiçio. •
Competição essa que fica clara do começo ao
fim do texto das fitas publicadas pelos jornais.
"Violação essa, diga-se, não apenas
aos concomsntes, também aos cidadãos, legitimados que estio a buscar, via ação popular, a nulidade das concorrências (art. 5•,
LXXIII da C.F .). Nessa demanda, não seria
Ifeita a utilização das gravações?"
Conclui o Procurador com uma pergunta: "Não
seria !feita a gravação?" Não tenho a menor sombra
de dúvida de que essas gravações atenderam aos
intereaaea do Pais e de que essa postura do Governo Federal de se voltar, não contra o crime da lesão
do patrirnOnio nacional, mas contra o delito menor,
entendido como não delito pelo Supremo Tribunal
Federal, é um desvio, um divertimento, do italiano
divertire, desviar do que importa. Precisamos aprofundar essa questão. Não só o Mendonça de Barros,
o Ministro renunciante, mas também o Presidente da
República deve explicar por que a diminuição do
preço não originou, de sua parte, um protesto forte e
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definitivo, porque havia uma lesão clara aos interesdo Pais. Muito obrigado pelo aparte, Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP) Senador Roberto Requião, V. Ex" traz ao nosso conhecimento a nlflelCAo de quem tem o conhecimento
jurfdico, a, certamente, traz luz à discussão.
Ea1ava formulando uma hipótese para o Presidenta da República pensar, mas vou, à luz das informaçOea de V. Ex", apresentar um exemplo. Suponhamo& que uma pessoa, imagonando que haja um
plano para usassi11ar um monistro, que é uma pesmuito querida pelo Presidente Fernando Henrique, procura confirmar a tentativa por maio de escuta telefOnica. Ela detecta esse plano por meio de
eacuta talefOnica, ilicitamente, leva ao conhecimento do Preaidente. Seria essa prova ilegítima? E se
ela viesse a salvar a vida aassa pessoa ilustre e estimada?

O Sr. Roberto Requlão (PMDB - PR) - É evidente que nAo.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT- SP) Formulo assa hipótese para retorça r o que V. Ex"
nos acaba de transmitir.
É poaslvel - e temos toaos ae pensar nessa hipótese - que quem realizou assa escuta, ainda que
aglnda contrariamente à lei, tenna prestado um serviço relevante. Foca a nacessiaaae de o Presidente
da República explicar, primeiro: tendo Luiz Cao1os
Mendonça da Barros lhe explleaao que a entrada da
Bell Soulh demandaria mais duas semanas e acabaria por erri:oaralhar a situação, elevando o preço.
Portanto, por que não conceaeram mais duas semanas para que isso tosse feito, já que o objetivo por
ales expresso era o de valonzar ao maximo o preço
do lelllo?
So" Presidente, no presame noornemo, já temos
t 9 assinaturas para a instalação da C PI. Mais dois
Senadores informaram que, caso nos aproxomemos
das 27, também ass1narii.o o requenmento necessário ao exame deSSe caso.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Beneaita da Silva) Nlo há mais onwores Inscritos.
A Prasidencia receoeu, do Banco Central do
Brasil, o Otlcio n• 3.189, de 19Y8 na ongam, de 24
do corrente, retereme ao Oficio n• S/68. de 1 Y98
(n• 2.070/98, no Banco Central), comendo nova manifeslaçio daquela órgão. à luz da Resorução n• 78.
de 1998, acerca da operação baseaaa no contrato
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de abertura de crédilo celebrado, em 30 de março
de 1998, entre a União, o Estado de Sergipe e o
Banco do Estado de Sergipe S.A- BANES E, no âmbito do programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, cujos recursos
serão destinados ao saneamento das instituições do sistema financeiro aaquele Estado, no valor de
R$ 31,5 milhões.
A matéria anexada ao processo do Ofício n• 5168,
de 1998, vai à Comissão de Assuntos Econ6micos.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) Os Srs. Senadores Esperidião Amin e Emandes
Amorim enviaram discursos à Mesa para serem publicados na torma do aisposto no art. 203 do Regi·
manto Interno.
S. Ex"s serão atendidos.

O SR. ESPERIOIAO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senaaores, o movomento
cooperativista tem aesenopennado no nosso Pais
um papel económoco expressivo. Além de garantirem o desenvolVImento em areas oem diversificadas, as cooperativas sao responsaveis pela inserção
de uma sign~icatlva parcela aos orasileiros no processo produtivo, aanao a inumeros cooperados. Brasil afora, possibilloaaes ae proauzir com eficiência e
de vencer as seus proautos. Sáa varias os ramos de
ativiaaae em que a nossa proauçáo se organiza
praponaeramemente em cooperativas: entre muitas, citamos a avicunura, a proauçâo de açúcar e
álcool, ae soja. ae cate, ae leite, com granaes cooperatovas como a Goparsucar, a Coamo, a ttambé.
a Cooxupé, a Agrana. Nesse rol eu 1ncluo também
a Cooperativa flegoonal Alta Ltda, Cooperalta, de
Chapecó, a segunoa maoor cooperanva de Santa
Catanna, atrás apenas aa Gooparatova Cemral do
Oeste Catannense. Coopt>rcemral, urna tias maiores
do Brasil.
Faço destaque especoa1 da Gooperalfa, por ser
essa uma em1Jresa sólida, que muno colaDora para
o desenvolvimento do I:::staao de Santa Catarina e
da Região Sul. No ameno geral aas cooperativas
brasileiras, foi a 14" em taturarnemo, no ano de
1997, segundo levantamento da revista Exame.
Neste ano, a sua renoa bruta aevera ficar em tomo
de R$ 215 milhões.
No dia 2Y de outuoro uttomo. a Coopt>ralla com·
pletou :i 1 anos, soo o s1gno a a ousaaia, aa inovação
e da diversilicação. Somente no oecorrer oeste ano
foram coiOCBOos à d1sposoçáo aos consurmdores cinco novos produtos que gararnem maior paneuação
no mercaao e colabordm para o aumento do seu
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laturamento. São eles o salgadinho Allitos, à base
de milho; a farinha pré-pronta Alla-Mix, para a !abri·
cação do pio francês; a farinha especial Delis; ocolorau Jubá, totalmente natural, e o Café Alfa, em
parceria com a empresa Brazilian Best, de Sio Paulo.
Pare um futuro bem próximo, a Cooperalla planeja atuar também no ramo de comida rápida, com o
lançamento de uma linha de batatas fritas, além de
ampliar, já no inicio do próximo ano, a sua capacidade de esmagamento de soja de 500 para 700 toneladaaldia.
SAo grandes, Sr. Presidente, os números des·
sa organizaçio: 8.800 lamHias de agricuttores associadas: 800 funcionários, 57 filiais. 1O supermercados e 8 silos graneleiros, dotados de atta tecnologia
de secagem e armazenagem. Movimenta anualmente 2 milhões e 200 mil sacas de milho e igual quantidade de soja, 200 mil sacas de feijão, 400 mil sacas
de trigo, 13 milhões e 200 mil litros de le~e. 12 milhões de frangos e 400 mil suínos.
Dando suporte aos produtores associados e a
suas lamHias há urna equipe de 50 profissionais, entre técnicos em agropecuária, engenheiros agrónomos e médicos veterinários, que dão curso a programas importantes como Qualidade nos Negócios
Agrfcolas, em colaboração com o Sebrae - SC, Sanidade Animal, Uso Correto de Agroquimicos, Plantio Direto e Cultivo Mlnimo, Administração Rural, em
parceria com o Sanar e o Campo Demonstrativo Alfa
- CD.&., onde, anualmente, são mostradas as inovações em biotecnologia, as novas descobertas no
campo da genética animal e os avanços em máquinas e implementes, tudo isso com recursos próprios
de Cooperativa. De acordo com Dilvo Casagranda,
gerente técnico, •a missão da Alfa é contribuir para
as mudanças nos sistemas de produção, adicionando conce~ de produtividade, buscando elevar o
padrão de renda dos associados e amenizar o impacto do êxodo rural".
Essa cooperativa, Sr. Presidente, S,.s e Srs.
Senadores, tem urna característica singular: é a maneira mais ágil e eficiente que tem a sua administração de interagir e comunicar-se com os associados.
Desde a sua fundação, em 29 de outubro de 1967,
por Aury Luiz Bodanese e mais 36 produtores da região de Chapecó, conta com urna estrutura em que
a comunicação dos associados com a administração
é sumamente lacilttada, por meio de conselhos de
postos. Essas conselhos são formados por casais líderes que monrtoram os mais diversos assuntos
agropecuários em 250 comunidades dos 32 munici-
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pios em que alua. Segundo Mário Lanznaster, seu
presidente, em toda a sua história, a administração
da Cooperalla se caracteriza pela transparência
das ações, o que foi determinante para a satisfação dos associados e para que crescesse e se desenvolvesse, chegando ao patamar em que está
hoje. Essa transparência se manifesta em reuniões periódicas dos administradores com os casais
líderes, o que faz com que estejam sempre sintonizados com a realidade, apresentem rumos e anseios dos associados e, ao mesmo tempo, sejam
elementos difusores entre eles de informações e
das decisões da administração. •o aval dos só·
cios, através desses delegados, afirma Lanznaster,
contribui para que os conselhos fiscal e de administração não pisem em falso quando um investimento
necesstta ser implementado".
Por tudo isso, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é que laço aqui da tribuna do Senado este registro, saudando os 31 anos de existência da Cooperalta. Essa é uma organização que serve de modelo para outras cooperativas, pois &aba se inserir
nos novos tempos, ser eficiente, bem administrada e
levar satisfação aos seus associados. Só me resta,
então, desejar que continue assim para o futuro,
pois tem um brilhante papel a desempenhar na história do nosso Estado.
Muito obrigado.
O SR. ERNANOES AMORIM (PPB- RO) - Sr.
Presidente, S,.s e Srs. Senadores, o Senado Fede·
ral recebeu informações encaminhadas pelo Ministro
da Fazenda Interino, Pedro Parente, sobre a situação financeira do Banco do Estado de RondOnia BERON.
Este Banco foi submetido ao Regime de Administração Especial Temporária em fevereiro de 1995.
As informações prestadas pelo Ministro da Fazenda atendem requerimento que apresentei, para
esclarecer a aplicação de norma prevista no DecretoLei que insmuiu aquele regime.
Refiro-me ao Decreto-Lei n 2.321, de 25 de fevereiro de 1987. Mais especnicamente, trato da norma constante de seu art. 9", e parágrafo, para o saneamento financeiro da insmuição sob RAET.
Peço licença para ler o dispositivo:
• Art. 9° Uma vez decretado o regime
de que trata este decreto-lei, fica o Banco
Central do Brasil autorizado a utilizar recursos da Reserva Monetária visando ao sa-
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neamento econ6mico-linanceiro da institui-

ção.
Parágrafo único. Não havendo recursuficientes na conta da Reserva Monetária, o Banco Central do Brasil os adiantará,
devendo o valor de tais adiantamentos constar obrigatoriamente da proposta da lei orçamentária do exercício sub&eqüente. •

sos

Sr. Praaidante, S~ e Srs. Senadores, não há
recurso na conta da Reserva Monetária, foi extinta,
portanto, nlo havando o recurso nesta conta, cabe o
adiantamento pelo Banco Central, conforme previsto
no Parágrafo.
Sobre o assunto. o Ministro da Fazenda esclarace que o Banco Central não aplicou a norma no
Baron, e isto está resultando em extraordinário prejuízo para o Estado de Rondônia.
O Banco permaneceu sob a administração do
Banco Central desde a decretação da Raet, em fevereiro de 1995, até sua extinção, este ano, depois
que o Senado Federal aprovou a Resolução n• 27,
de 16 de abril de 1996.
Esta Resolução autoriza contrato firmado entre
o Estado e a União, em 12 de fevereiro, para abertura de crédito de até 502 milhões de reais, destinados
ao saneamento do Beron, com vistas sua privatização ou extinção e transformação em agência de desenvolvimento.
Este contrato integra operação de crédito cuja
autorizaçlo é complementada com a autorização
desta Casa em outro contrato.
Refiro-me a cOntrato de refinanciamento de dfvidas do Estado no valor de 147 milhões de reais,
também flnnado em fevereiro de 1998, cuja autorização tramita nesta Casa, nos tennos do Projeto de
Resolução n• 47, de 1998.
Importa esclaracer que a Resolução n• 69, de
1995, aplicável no caso, compreende corno operação de crédito subordinada a autorização do Senado
Federal qualquer obrigação havida por Estado, decorrente de financiamento ou empréstimos, e a concessão de qualquer garantia, bem como a celebração de contratos que lixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso ou
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Além disto, o contrato cte refinanciamento de
147 milhões de reais, lixa a garantia, prazos e valores de amortização do valor fi!lanciado - de até 502
milhões de reais.
Isto está explícito no parágrafo primeiro da
cláusula terceira do contrato de abertura de crédito.
já autorizado através da Resolução n• 27, de 1998.
Também está escrito na cláusula décima- nona
e seu parágrafo único do contrato de refinanciamento.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta
operação para sanear o Beron, onde os principais
credores eram a Caixa Econ6mica Federal e o próprio Banco Central, foi inserida no Programa de 111centivo à Redução da Participação do Setor Público
Estadual na Atividade Bancária - PROES.
Portanto, foi conduzida ao amparo da Medida
Provisória n• 1612-21, de 5-2-98, que estabelece
seus mecanismos.
Em seu art. 3°, esta MP autoriza a União, a seu
exclusivo critério, a fi11anciar a extinção ou transformação de instituição fina11eeira em instituição não financeira, quando realizada por seu respectivo controlador. inclusive aquelas submetidas a regimes especiais.
Sr. Presidente, o Proes é um dos instrumentos
de intervenção do Governo na economia.
Sabemos que está inserido no amplo programa
conduzido para a estruturação do novo Estado brasileiro, e por isto, suas operações, via de regra, são
aprovadas nesta Casa.
Foi concebido no elenco de medidas para superar a âncora monetária e cambial em que ainda se
escora a estabiHdade do real, e deveria sinalizar
condições de redução das taxas de juros cobradas
do Brasil pelo mercado financeiro internacional.
Mas, sobre toda a questão preocupa a legalidade, o respeito à reserva legal. Não trato do mérito
do Proes, não é o caso, mas do respeito à reserva
legal em sua aplicação.

amortização.

O respeito à reserva legal é uma das condições fundamentais para a implementação de medidas
de intervenção na economia. como estas que estão
sendo propostas e exercitadas no aluai governo.

No caso, o contrato de abertura de crédito fixou
o valor financiado em até 502 milhões de reais; e o
contrato de refinanciamento, além de pactuar o refinanciamento propriamente dito, de 147 milhões
de reais, também dá eficácia ao contrato de abertura de crédito nos termos de sua cláusula sétima;

Além da reserva legal, da ordem jurídica; entre
as condições necessárias para a economia do setor
público, destacam-se ainda a vida politica, em que
se exercite o livre debate de idéias, e a existência de
formas monetárias desenvolvidas - moedas e derivados.
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A experiência mundial recente, no caso da Ásia
e da Rúuia, comprova esta t - doa economistas.
Quando não há respeito à ordem legal, ao ordenamanto jurfdico; ou não há a vida politica com o
livre debate das idéias; ou não há fonnaa monetárias
desenvolvidas; não há condições de implementação
doe instrumentos de intervenção do Estado em uma
Sadedede Capitalista, porque estas condições são
• • anc "111' à eua existência.
Portanto, sem que se observe o principio da reMrva legal, não há condições pan1 a Implantação
doe U.Umentos propostos pelo Presidente da República panli'IIIIOiver nossa economia.
Sem o respeito ao ordenamento jurfdico, é tudo
falácia. É tudo, faz de conta.
Como já foi dito por alguém, fica tudo na base
do "todo mundo mente, até eu'.
Mas aqui no Senado Federal niio estamos no
reino do "todo mundo mente'.
Aqui, estamos trabalhando para a construção
de um Novo Estado no Brasil.
Niio se trata de repetir o Estado Novo, onde o
Presidente exercia as funções do Congresso Nacional. Usurpava a reserva legal.
Estamos trabalhando nas bases de um Novo
Estado, inserido no século XXI, globalizado, capitalista, liberal.
Por tudo isto, estou atanto aos compromissos
financeiros finnados pelo Estado de Rondônia. Eu
repreunto este Estado.
Sr. Presidente, com as informações recebidas
do Ministro da Fazenda pretendi esclarecer a aplicação de nonna prevista para o saneamento do Banco
de Rondônia, sob Regime de Administração Especial Temporária- RAET.
Este Regime Especial foi instituldo através do
Decreto-l.ei n• 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, recepcionado corno Lai Complementar pela Constituição, em virtude de seus artigos 163 a 192.
O Oecreto-Lei trata de finanças públicas, e do
sistema financeiro nacional, inclusive a organização, o funcionamento a as atribuições do Banco
Central e demais instituições financeiras públicas
e privadas.
No caso, como já visto, a questão é atribuição
do Banco Central explicitada no art. 9", que autoriza
a utilização de recursos da Reserva Monetéria para
o saneamento da instituição sob o regime de administração especial tamporária.

•
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Não havendo a Reserva Monetéria, nos termos
do parágrafo único, cabe ao Banco Central do Brasil
adiantar os recursos. Devendo o valor de tais adiantamentos constar obrigatoriamente da proposta da
lei orçamentaria do exen:lcio subsequente.

Mas, Sr. Presidenta, o Ministro da Fazenda informou que este procedimento não foi observado pelos administradores do Banco Central.
Nem em 1995, quando o Banco foi submetido
ao Regime de Administração Especial Temporária, a
o total das obrigações do Beron somavam 146 milh6es de reais, em 28 de fevereiro; havendo um prajuizo liquido de 21 milh6es apontado no balanço de
31 de dezembro de 1994, nem depois.
Segundo o Ministro, o saneamento do Beron ficou esperando créditos que foram solicitados pelo
Governo do Estado agora, em 1998, no iimbito do

Proas.
Até então, as necessidades de caixa foram
atendidas com depósitos interbancários, com os
mais altos juros do men:ado financeiro.

Conforme as informações do Ministro da Fazenda, quando se pleiteia o crédito pan1 o saneamento do Beron, em abril de 1998, suas obrigações
somavam 502 milh6es de reais.
Portanto, durante a gastiio do banco central no
Beron, de fevereiro de 1995 até abril de 1998, em 3
anos, as obrigaç6es da Instituição cresceram de 146
milh6es para 502 milhões de reais.

Na mesma medida, o prejulzo acumulado cres-

ceu de 21 milhões, no balanço de dezembro de
1994, para 389 milh6es, no balanço de dezembro de
1998. Um acréscimo de 348 milh6es de reais.
Este crescimento das obrigações do Beron em
250 %, confonne a infonnaçáo dada pelo Ministro da
Fazenda, ocorreu porque durante a RAET foram
mantidas as causas que determinaram sua decreta-

ção.
Além disto, as necessidades financeiras, para
financiar o défiCit sistemático a crescente, toram impactadas pelos custos de financiamento no marcado intarbancário, que sempre embutiram valores
adicionais, faca o risco apresentado pelo sistema
Baron, ainda que sob administração do Banco
Central.
Ora, Sr. Presidenta, estas inlonnações foram
prestadas pelo Ministro da Fazenda, através do Aviso n• 484, de 10 de junho, e do Aviso n• 753, de 5
de outubro .
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NAo as estou tirando do bOlso, ou repetindo
coi8aa que ouvi dizer.
Estou divulgando informações formalmente recebidas nesta Casa.
Com

estas informações fica comprovado que o

~o

do Beron não obedeceu ao Decreto-Lei
que dlaclplina a RAET, mas ficou pendente de ações
do Governo do Estado, ao amparo da Medida Provisória que estabelece mecanismos para a redução do
setor público no sistema financeiro.

NAo tendo ocorrido o saneamento, para suprir
as ,._sidedes da caixa procedeu-se captação de

recursoe por meio de depósitos interfinanceiros, e da
assistência financeira do Banco Central.
No Aviso n• 735, o Ministro da Fazenda explica que • não obstante o empenho
doe gestores do Regime de Administração
Eapecial Temporária do Banco do Estado de
RondOnia S.A (BEAON), no sentido da viebtl~
zar~ o SBMBmento desejado,
IDdas as ações rec:orne~ldadas estiveram subordinadas a procedimentos e iniciativas do
Governo do Estado, as quais somente estão
sendo viabilizadas recentemente, com o
cumprimento das formalidades legais estabel jrles pela Medida Provisória n• 1702-26,
da 30-6-98, que trata do Programa de Incentivo à Redução da Participação do Setor Público Estadual na Atividade Bancária PROES.'

Transparente, o Ministro da Fazenda informa
ao Senado Federal que as ações recomendadas
para o saneamento do Beron, quando sob administração do Governo Federal, desde fevereiro de
1995, não foram aquelas determinadas no DecretoLei n" 2.321, da 1997, mas ações dependentes do
Governo do Estado. no Arnbito da Medida Provisória
n• 1.702-26, de 30-6-98, cuja primeira edição ocorreu em abril de 1996.
Como vimos, Sua Excelência esclareceu ainda,
que durante a intervenção, as causas que determinaram sua decretaçiio foram mantidas, e o défictt
sistamll.tico e crascante foi impactado pelos custos
do financiamento destas deficiências.
Portento, dive!IIBmente do que determina o Decreto-Lei n• 2.321 de 1987, o saneamento do Beron,
sob regime de administração especial temporária do
Banco Central, está sendo financiado exclusivamen-
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te nos termos da Medida Provisória n• 1612-20, de
5-2-98.
Isto não está certo. e está para ser consumado
em ato autorizativo do Senado Federal que complemente a autorização necessária àquela operação de
crécltto.

Mas o ano pode ser evttado.
Para corrigir o equivoco apresentei emenda ao
Projeto de Resolução n• 47, de 1998.
Como detalhei, o Projeto autoriza contrato de
refinanciamento, que complementa a operação de
crédito objeto do contrato de financiamento já autorizado na Resolução n• 27.
Este contrato de refinanciamento fixa garantia,
prazos e valores de amortização do financiamento,
através da inclusão de seu valor no saldo devedor
do refinanciamento.
Com a emenda, esta Casa recupera os procedimentos previstos no Decreto-Lei n• 2.321 de 1987,
para o saneamento da instttuição, determinando a
dedução dos valores correspondentes do saldo devedor do refinanciamento.
Espero a compreensão, e o exame atencioso
destas ponderações.
Esta é uma questão especifica do Estado de
Rondônia, cujo banco estava sob a RAET. Não é o
caso dos demais Estados.
Além de uma questão de legalidade, é uma
questão de justiça.
Não se pode comprometer pratiCamente 10%
da receita liquida do Estado para o pagamento de
urna conta que foi criada pela administração do Banco Central, e que a lei prevê que seja resolvida através do próprio Banco Central.
Uma questão de respeito à lei.
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
creio que estou cumprindo meu dever ao dar ciência
das informações prestadas pelo ministro da Fazenda, que comprovam este equivoco desastroso para
as finanças de meu Estado, e oferecer alternativa
para sua correção.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as Sras. e Srs. Senadores que constarão da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, às 1O horas. a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 19, DE 1997

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n• 19, de 1997, tendo como primeiro 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, tendo
Parecer sob n• 504, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Esperidião Amin, favorável, com Emenda n• 1-CCJ
(substitutivo), que apresenta.
2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 141, DE 1997
(Votação nominal)

Discussão. em lUrno unico, do Projeto de Decreto Legislativo n" 141, de
1997 (n" 474/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Come/ia Procópio Ltda. para explorar serviço de radiodijilsão sonora em
onda média na Cidade de Cornélia Procópio, Estado do Paraná. tendo
Parecer favorável, sob n" 402, de 1998, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Djalma Bessa.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 32, DE 1998
(Votaçáo nominal)

Discussão. em turno unico, do Projeto de Decreto Legislativo n" 32, de 1998
(n" 488/97, na Cãmar<! dos Deputados I, que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Globo de Brasília Ltda. para explorar serviço de radiodijilsão sonora em
onda média, na Cidade de Brasilia. Distrito Federal, tendo
Parecer favorável sob n" 403. de 1998, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Leonel Paiva.
4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 40, DE 1998
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 40, de 1998
(n" 497/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão defe-

NOVEMBRO DB 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

181

rida à Rádio Cultura Araraquara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob n° 404, de 1998, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma.

5
MENSAGEM N° 222, DE 1998
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 222, de 1998 (n° 1.074/98, na origem), peia
qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
Carlos Alberto de Azevedo Pimentel, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da Polônia.
6
MENSAGEM N° 243, DE 1998
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 243, de 1998 (n° 1.333/98, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete a deliberação do Senado o nome do
Senhor Sebastião do Rego Barros Netto, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Argentina.

A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas.)

(OS N•16425198)

24-11-98
Terça-feira
15h30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
18h - Sessão de abertura do X Congresso lnteramericano do Ministério Público
Auditório Petrõnio Portela do Senado Federal

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES
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Ata da 123A Sessão Deliberativa Ordinária,
em 25 de novembro de 1998
4A Sessão Legislativa Ordinária da 5()!!. Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio, Lucídio Portel/a e Júlio Campos.
ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - AntOnio Carlos Valadares Arlindo Porto - Bened~a da Silva - Beni Varas Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Djalma
Bessa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio
Alvares - Elói Portela - Emflia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião
Amin - Fernando Bezerra - Francelina Pereira Geraldo Altholl - Geraldo Melo - Gerson Camata
- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - lris Rezende - Jader
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda
- José Saad - Júlio Campos - Juvêncio Dias Leomar Quintanilha - Leonel Paiva - Levy Dias Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias Paulo Guerra - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto Requião Romero Jucá - Romeu Tuma - Sebastião Rocha Sérgio Machado - Teotónio Vilela Filho - Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio, procederá à le~ura do Expediente.
É lido o seguinte:

..

EXPEDIENTE
MATÉRIAS RECEBIDAS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 208, DE 1995
(N° 4.753198, naquela Caaa)
"Denomina 'Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro/Galeio - M~o Ant6nlo Carlos Joblm' ao 'Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeio'. •
EMENDA
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° O Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro/Galeão, localizado na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
passa a ser denominado 'Aeroporto Internacional Tom Jobim'."

PROJETO DE LEI ORIGINAL
N1 208, DE 1995,
APROVADO PELO SENADO
Denomina "Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro/Galeio - Maaatro AntOnio Carlos Joblm" ao • Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeio".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° 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 de mes·
mo nome, Estado do R1o de Janeiro.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'112, DE 1998
(N• 588197, na Clmara doa Deputadoa)
Aprova o ato que renova a conceaaio da Fundação Padre PeWiglo para explorar aervlço de radiodlfuaio sonora em
onda média na cidade de Gollnia, Estado
daGoWis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto s/n, de 8 de janeiro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993, a
concessão da Fundação Padre Pelágio para explorar, sam direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Goiânia.
Estado da Goiás.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor
na data da sua publicação.
MENSAGEM N" 52, DE 1997
Senhores memDros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49. inciso XII, combinado
com o § 3• do artigo 223, da Constituição Federal.
submeto à apreciação de Vossas Excelências.
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Minietro da Estado das Comunicações. o ato constante do decreto de 8 de janeiro de 1997. que "Renova a concessão da Fundação Padre Pelágio, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás".
Bruma 14 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 284/MC, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1996, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentissimo SenhOr Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 29670.000301193.
em que a Fundação Padre Pelágio solicita renovação da concessão para explorar serviço da radioddusão sonora em onda média, na cidade de Goiãnia,
Estado da Goiás, outorgada originariamente à Rádio
Difusora de Goiânia Lida., pelo Decreto n• 817, de 2
de abril de 1962, transferida para a requerente pelo
Decreto n• 76.400, de 7 de outubro de 1975 e renovada nos termos do Decreto n• 92.089, de 9 de dezembro de 1985. publicado no Diário Oficial da
Unlio am 1O de dezembro de 1985, por dez anos. a
partir de 11 de novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo decreto de 1O de
maio de 1991.
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2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972. e
no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos da renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo. por isso, admitido o
funcionamento precário das estações. mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações. lfcito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente. a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deveré assinalar que a renovação ocorrerá a patir de 1° de novembro de 1993.
5) Nessa conformidade. e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração da Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta. Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Renova a conceaaio ela Fundação
Padre Pel6gio, para explorar aervlço de
radlodifuaio aonora em onda mlklla, na
cidade de Golinia, Estado de GoWis.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983. e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 29670.000301/93, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33.
§ 3°. da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962. por
dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993. a
concessão para explorar. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Goiãnia, Estado de Goiás, outorgada
originariamente à Rádio Difusora de Goiãnia Lida.,
pelo Decreto n• 817, de 2 de abril de 1962. e transferida para a Fundação Padre Pelágio pelo Decreto
n• 76.400, de 7 de outubro de 1975. e renovada
pelo Decreto n• 92.089, de 9 de dezembro de 1985,
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cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo decreto de 10 de maio de 1991.
Paré.grafo único. A exploração do serviço de
radiodWusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-é pelo Código Brasileiro de Telecomunic:ações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 31 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176° da Independência e 109" da República.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia do MC Em Goiás
PARECERIASS/JURIDRMC/GO N° 46
Reter6ncla: Processo n° 29670.000301/93
Origem: Delegacia do MC em Goiás
Interessada: Fundação Padre Pelágio - Rádio
Dnusora de GoiAnia
Aaunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar o serviço
de radiodnusii.o sonora cujo prazo teve seu termo final em 31 de outubro de 1993.
Pedido apresentado tempestivamente. -Regulares a situação técnica e diretiva.
Concluaio: Pelo Deferimento.
A Fundação Padre Pelágio - Rádio Difusora de
GoiAnia, concessionária do serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Goiãnia, Estado de Goiás, requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em
31 de outubro de 1993.
l-Os Fatos
1) Mediante o Decreto n• 92.089, de 9 de dezembro de 1985, foi autorizada a renovação da concessão à Fundação Padre Pelágio - Rádio Difusora
de Goiânia, para explorar por 1O (dez) anos o serviço de radíodnusão sonora em onda média, na cidade
de Goiênia, Estado de Goiás.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 1• de novembro de 1983, através do Decreto
n• 99.089, de 9 de dezembro de 1985, publicado no
Dl&lirto Oficial da União do dia 1O do mesmo mês e
ano.
3) Cumpre ressaltar que, durante o período de
vigência da outorga, a entidade sofreu e cumpriu
apenas urna pena de multa conforme se verifica de
seus assentamento cadastrais (!Is. 39).

NOVEMBRO DE 1998

A punição aplicada foi a seguinte: por infração
ao item 7.5 da norma 6f76, caracterizando inftigência
ao Regulamento dos Serviços de RadiodWusão. A
pena de muha foi no valor de Cr$ 959.761,00 estabelecida pela Portaria DG 947, de 12-6-1984.

11 - Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituídos pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de Telecomunicações, que poderão
ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art.
33 parágrafo 3°) períodos esses mantidos pela atual
constituição (art. 22 parágrafo 5°).
5) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao Órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
6) O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final dia 31 de outubro de 1993, pois começou a vigorar em 1° de novembro de 1983, através do Decreto n• 92.089, de 9 de dezembro de
1985, publicado no Diário Oficial do dia 10 do mesmo mês e ano, cem efeito retroativo aquela data, e
os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo
prazo residual, confonne disposto no Decreto, do dia
10 de maio de 1991, publicado no Diário Oficial do
dia 13 subsequente, cabendo esclarecer que o prazo
desta concessão já foi renovado anteriormente, no
período próprio.
7) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolado nesta Delegacia. no dia 30-7-93,
dentro pois do prazo legal, uma vez que de acordo
com o disposto na Lei da Renovação o período deveria ser apresentado entre 30 de abril de 1993 e 31
de julho de 1993.
8) A requerente tem seu quadro diretivo aprovado pelo Poder Concedente com a seguinte composição:
Caraos

Nomes

Dirator Presidente

Jesus Fklras

Diretor Financeiro

Alcides de Uma Junior

Oiretor AdmiristratiYO

WBimir Garcia dOS Santos

Diretor de Divuloac:ão

Fébio Bento da Costa

9) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
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foram atribuldas. confonne indica o setor de enge·
nharia às fls. 50.
1O) ~ regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante infonnação de fls. 40.
11) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se: que a entidade e seus dirigentes nio ultrapassam os limttes fixos pelo artigo 12 e
seus parágrafos, do Decreto-lei n• 236, e 28 de fevereiro de 1967.
12) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1•
de novembro de 1993.
Conclullio
Do exposto, conclufmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao
Departamento de Outorgas, que o enviará à Consultaria Jurfdica para prosseguimento.
~ o Paracer sub censura.
GoiAnia, 30 de janeiro de 1995. - Jaclara da
Silva Rocha, Chefe Serv. Jurídico- DRMC/GO.
De acordo:
Encaminhe-se como proposto.
GoiAnia, 9 de fevereiro de 1995. - Ronaldo
CouUnha Seixo da Brito, Delegado Regional do
MCemGoiás.
De ordem, à Conjur para prosseguimento.
Bras ma, 20 de fevereiro de 1995. - Esmeralda
E.
G. Teixeira Castro,
Coordenador-Geral
DPOUT/SFO.
(À Comissão de Educação.}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 113, DE 1998
(N• 590197, na CAmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a penniaaio outorgada à Ridlo Eatancia Ltda.
para explorar serviço da radiodifusão aonora em freqúincia modulada na cidade
de Slo Lourenço, Estado da Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• FICa aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 54, de 4 de fevereiro de 1997, que renova a pannissão outorgada à Rádio Estância Lida.
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 6
de junho de 1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiod~usão sonora em freqüência modulada
na cidade de Sio Lourenço, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM N• 366, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n• 54, de 4 de fevereiro de 1997, que renova a permissão outorgada à Rádio Estância Lida.,
para explorar, sem diretto de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 25 de março de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 15/MC, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997 DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 54, de 4 de fevereiro de 1997,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Estância Lida .. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de São
Lourenço, Estado de Minas Gerais, pela Portaria
n• 118, de 1° de junho de 1984.
2) Os órgãos competentes deste Ministério man~estaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do§ 3° do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo
n• 50710.000457/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - S~rgio Malta, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 54,
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no
art. 6°, inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n• 50710.000457194, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 6 de junho de 1994, a permissão
oU1orgada à Rádio Estância Lida .. pela Portaria n• 118.
de 1° de junho de 1984, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiod~usão sonora em
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frequência modulada, na cidade de São Lourenço.
Eslado de Minas Gerais.
Art. 2" A exploração do serviço da radiodifusão,
cuja outorga é renovada por asla Porlaria, rager-seá pelo Código Brasileiro da Telecomunicações, leis
subseqOentas e seus regulamentos.
Art. 3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3• do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação - Sérgio Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultoria Jurldica
PARECER CONJURIMC N° 632196
Retertncla: Processo n• 50710.000457/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais
lntltnlsaada: Rádio Estância Lida.
Aaaunto: Renovação da outorga
Emenla: Pannissão para explorar serviço de
radioddusão sonora em freqüência modulada cujo
prazo teve seu tenno final em 6-6-94.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a voda societoiria.
Concluaio: Pelo aetenmento do pedido.
A Roidio Estância Lida., pannossionaria do serviço de radioddusão sonora em freqüência modulada
na cidade de São Lourenço, Eslado de Minas Gerais, requer a renovação do prazo de vigência de
sua pannissão, cujo tenno final ocorreu em 6 de junho de 1994.
2) Mediante Penaria n• 118 de 1° de junho de
1984, foi outorgada pennossão à Rádio Estãncoa
Lida., para explorar servoço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Lourenço, estado de Minas Gerais.
3) A pennissão começou a vogorar em 6 de junho de 1984 dala em que foi publicada a citada Portaria no Dlolirlo Oficial da União.
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações.
instituído pala Lei n• 4.1 n de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outrora em 1o (dez) anos, para
o serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze)
anos para o servoço de televisão, que poderão ser
renovaaos por períodos sucessivos e oguais (an. 33
- § 3°) período esses mantodos pela aluai Constituição (an. 223 - § 5°).
5) Por sua vez, o regulamento das Servoços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:

.
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"Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço da radiodifusão sonora e da 15
(quinze) anos para o de televisão".
6) Da acordo com o anigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 da junho de 1972, as entidades que desejaram a renovação do prazo da sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) a o 3° (terceiro)
mês anteriores ao ténnono do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta pennissão teve
seu tenno final em 6-6-94 sendo que o pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no
Estado da Minas Gerais em 23-12-93, tempestivamenta portanto.
8) A renovação deverá ocorrer a panir de 6 da
junho de 1994.
9) A petocoonaria tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelas Portarias n•s 230, da 18 de
junho de 1985 e 25, de 26 de março de 1993 e Decrato n• 89.409, de 1° de março de 1984, com as seguintes composições:
Cotos

200

Femanoo Aibe1ro Jardim

Car1os Fernando Ribeiro Jardim

10

João Renato Ribeiro Jardim

10

Maria Ribeiro Jard1m Testi

Antonia Sacramento Ribeiro Jardim

10
10

José Roberto Ribeiro Jardim

50

Ãngeta

Maria Célia Ribe1ro Jardim

10

Total

300

Diretor PreSfdente

Fernando Ribeiro Jan:lim

Oiretora Social

Ãngela Ribetro Jardim Testi

Dlretor de Programação

José Roberto Aibe•ro Jan::Jim

1O) Vale ressanar que durante o período de vigência da outorga a entidade não sofreu adivertências ou qualquer pena de multa ou suspensão, confonne se verifica da seus assentamentos cadastrais.
11) A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuidas (fls. 49).
12) É regular a situação da permissionária pe·
rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- Fistel, consoante infonnação de tis. 50.
13) A outorga original está amparada juridicamente nos tennos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pe-
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dido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação háil.
14) Nos termos da lei, o pedido de ter-se-á
como deferido, porquanto não decidido ao termo da
respectiva concessão ou permissão, sendo permitido
o funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, de81a forma, que a terminação do prazo
da permissão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não detennina necessariamente, a extinção do serviço prestado.
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm• Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
pare decisio.
16) Posteriormente, de acordo com o artigo 223,
§ 3•, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de
renovação possa produzir seus eleitos legais.
é: o parecer aub cenaura.
BrasHia, 12 de dezembro de 1996. - Zllda
e..trtz Sllvll ele campoe Abreu, Assistente Juridico.
De acordo. À consideração da Sra. Coordenadora de Comunicações.
Brasflia, 12 de dezembro de 1996. -Maria da
Glória Tuxl F. Santos, Chefe de Divisão.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brasília, 12 de dezembro de 1996. - Adalzlra
França S011rae de Lucca, Coordenadorade ComunicaçOes.
DESPACHO CONJURIMC N° 815196
Adoto o Parecer Conjur/MC n• 632196, que propOs o deferimento do pedido de renovação do prazo
de vigência da permissão outorgada à Rádio Estância
Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais. Remetam-se os autos, acompanhados das minutas dos atos próprios, à consideração
do Exmo. Senhor Ministro das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
Brasília, 13 de dezembro de 1996. - Antônio
Domingos Teixeira Bedran, Consultor Jurídico.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"114, DE 1998
(N• 591197, na Cimara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a parmiaBio outorgada à Rádio Galáxia Ltda. para
explorar earviço de radlodituaio sonora
em lraqü6ncla modulada na cidade ele Coronel Fabrlciano, Estado ele Minaa Gerais.

187

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 57, de 4 de fevereiro de 1997, que renova por dez anos, a partir de 5 de maio de 1992, a
permissão outorgada à Rádio Galáxia Lida. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiod~usão sonora em freqüéncia modulada na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 460, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional decreta:
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 57, de 4 de fevereiro de 1997,
que renova a permissão outorgada à Rádio Galáxia
Lida. para expiorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de
Minas Gerais.
Brasflia, 17 de abril de 1997.- Fernando Henrique Cardoso, Presidente.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 18/MC, DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1997, DO SR. MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 57, da 4 da fevereiro de 1997,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Galáxia Lida., pela Portaria n• 73, de 29 de abril de
1982, publicada em 5 de maio seguinte para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Coronel Fabriciano, Estado
de Minas Gerais.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me
levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo
n• 29710.000217/92, que lhe deu origem.
Respeitosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 57,
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. e•
inciso 11, do Decreto n• 88.06e, de 2e de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n• 29710.000217/92, resolve:
Art. 1• Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962. por dez
anos, a partir de 5 de maio de 1992, a permissão outorgada à Rádio Galáxia Lida., pela Portaria n• 73,
de 29 e abril de 1982, publicada no Diário Oficial da
União em 5 de maio seguinte, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodijusão sonora em freqüência modulada. na cidade de Coronel
Fabriciano, Estado de Minas Gerais.
Art. 2• A exPloração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-à
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3• Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - S6rglo Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
PARECER CONJURIORMCIMG NR. 60/94
Referlncla: Processo n• 29.710-999212/92
lntennn'!la: Rádio Galáxia Ltda.
Origem: DRMC/DICOMIMG
Annunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodijusão sonora em freqüência modulada, cujo
prazo teve seu termo em 5-5-82.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Pedido intempestivo.
Concluaio: Pelo deferimento.
A Rádio Galáxia Lida., permissionária de serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de M1nas
Gereis, requer a renovação do prazo de vigência da
sua permisslio, cujo termo final ocorreu em 5 de
maio de 1992.
1- Dos Fatos

1) Mediante a Portaria n• 73, de 29 de abril de
1982, publicada no Diário Oficial da União de 5 de
maio seguinte, foi outorgada permissão à Rádio Galáxia Lida., para explorar, por dez anos, o serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Coronel Fabriciano. Estado de Minas Gerais.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 5 de maio de 1982, data da publicação da portaria de outorga no Diário Oficial da União.
3) Observamos que durante o período de vigência da outorga a entidade não sofreu qualquer
penalidade ou advertência, por descumprimento da
legislação específica de radiodifusão.

11 - Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão. que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, parág. 3°), períodos esses mantidos pela aluai Constituição (art. 22, §5°).
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
•Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5. 785.
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga. deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o e• (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta permissão teve seu
termo final no dia 5 de maio de 1992, porquanto começou a vigorar em 5 de maio de 1982, com a publicação
do ato comespondente no Diário Oficial da União.
8) O pedido de renovação da outorga, ora em exame, foi apresentado nesta Delegacia Regional em 28 de
fevereiro de 1992, excedido, portanto, o prazo legal.
9) A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 032, de 7 de fevereiro de 1985, publicado no Dl.tirio Oficial da
União, de 7 de março seguinte, cujos aios legais foram aprovados pela Portaria n• 378, de 29 de outu·
bro de 1985, com a seguinte composição:
CaUatas

Valor-CrS

Marcelo Morais Albeny
Adilio COelho de Souza

Total
Gerente

2.500

2.500.000.00

2.500

2.500.000.00

5.000

5.000.000,00

Adílio COelho de Souza
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10) Em sendo renovado a outorga em apreço,
quando do retomo dos autos a esta Delegacia Regional deverá ser determinado que a entidade proceda a adaptação do seu capital social ao novo padrão
de moeda vigente no Pais.
11) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracterlsticas técnicas que
lha foram atribuldas, conforme mencionado às
fls. 51.
12) É regular a situação da permissionária peranta o Fundo de Fiscalização das Telecornunicações
- FISTEL -, conforme informação de fls. 58.
13) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodiluaão, Wlrificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes nlo unrapassam os limites fixos pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de
28 de fevereiro de 1967.
14) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 5
de maio de 1992, tendo em vista a data de publicação da portaria de permissão, no D"rlo Oficial da
União, ou seja, 5 de maio de 1982.
Conclusão
Do exposto concluímos pelo deferimento do
pedido, encaminhamos os autos ao Departamento
de Outorgas da Secretaria de Fiscalização e Outorgas, para prosseguimento.
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1994. - Zllda
B•trlz Slhtll de Cllmpoa Abreu, Assistente Jurídico.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 115, DE 1998
(N• 51121'117, n• Cimar11 doa Deputlldoa)
Aprova o ato que renova a conceaalo d11 Socledllde Rllidlo Clube de Oawlll·
do Cruz Lida. para explor11r urviço de
dlociHualo BOnOI'II em ondll m6dia na cidade de OaWIIIdo Cruz, Eetlldo de Sio
PIIUio.

r•·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto sln•, de 14 de maio de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz
Lida, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodWusão sonora em onda média na cidade de Oswaldo Cruz, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM N1 564, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII. combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons·
tante do decreto de 14 de maio de 1997, que "Reno·
va a concessão da Sociedade Rádio Clube de oswaldo Cruz Ltda., para explorar serviço de radiodifu·
são sonora em onda média, na cidade de Oswaldo
Cruz, Estado de São Paulo".
Brasília, 16 de maio de 1997. - Fernando
Henrique C.rdoao.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 65/MC, DE 7 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÓES
Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto à aprecoação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 50830.000102194,
em que a Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz
Lida, solicita renovação da concessão para explorar
serviço de radoodilusão sonora em onda média, na
cidade de Oswaldo Cruz, Estado de São Paulo, outorgada conforme Panaria MVOP n1 406, de 26 de
abril de 1951, cuja unoma renovação ocorreu nos ter·
mos do Decreto n• 89.406, de 29 de fevereiro de
1984, publicado no Dlllirlo Oflcl11l da União de 11 de
março de 1984, por dez anos, a partor de 11 de maio
de 1984, cujo prazo resodual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 1O de maio de 1991, tendo passado
para a condição de concessoonária em razão do aumento de potência autorizado para sua estação, nos
termos da Portaria n• 598, de 22 de abril de 1983 (in
DOU de 13-5-83), do Diretor Regional do Dentei, no
Estado de São Paulo.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridocamente, considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de julho de 1972, e
no Decreto n• 88.066, de 26 de )arteiro de 1983, que
a regulamentou, que consoderam como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos do término do prazo de vigência da
concessão ou permossão, sendo por isso. admrtido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, lícrto é se concluir
que a termonação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação. a curto ou a longo prazo, não
determona, necessanamente, a extinção do serviço
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prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovado a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrent a partir de 1° de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observãncia ao
que dispõem a Lei n• 5. 785, de 1972, e seu Regulamento. Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à suparior consideração de Vossa Excelência
para decisão e, submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constijuiçio.
Respaijosamente, - S6rgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações
DECRETO DE 14 DE MAIO DE 1997
Renova a conceaaio da Sociedade
Rlidlo Clube de Oawaldo Cnuz Ltda, para
explorar ...,Iço de radiodifusão sonora
em onda m6dia, na cidade de Oawaldo
Cnuz. Estado de Sio Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84,.inciso IV, e 223
da Constijuiçio, e nos termos do art. 6° inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 50830.000102194, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3° da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Clube de Oswaldo
Cruz Ltda, outorgada pela Portaria MVOP n• 406,
de 26 de abril de 1951, e renovada pelo Decreto
n• 89.406, de 29 de fevereiro de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 10 de maio de 1991. para explorar. sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Oswaldo
Cruz, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiod~usão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente r;roduzirá eleitos legais após deliberação de Congresso Nacional, nos
termos do § 3' do art. 223 da Constituição.
Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1997, 176° da Independência e 109" da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sérgio Mota.

..
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PORTARIA N° 232,
DE 12 DE MAIO DE 1997
O Delegado Estadual da Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições, em conformidade com a
competência que lhe foi delegada através da Portaria n• 296, de 10-5-94, e tendo em vista o que consta
do Processo n• 50830.001937/92 resolve:
I - Autorizar, nos termos do artigo 101 do Regulamento dos Serviços de Radiod~usão, aprovado
pelo Decreto n• 52.795, de 31-10-63, a Sociedade
Rádio Clube de Osvaldo Cruz Lida. com sede na cidade de Osvaldo Cruz. Estado de São Paulo, a eleluar as seguintes sessões de cotas:
c-o Cedidas

Tttulaf
Da:

Eduardo Borini

Para: Álvaro Luiz Borin•

1.250

AntOnio Cartas Vieira Borini

1.250
1.250

Sílvia Elisa Borinl Rodnaues

Total

3.750

11 - Em conseqüência. o quadro societário da
entidade ficará assim constituído:
CatiNa

COIIIO

tazide Aparec•da Vieira Borini

15.000

V•lor RS
15.000.00

Álvaro Luiz Borini

5.000

5.000.00

AntOnio Car1os Vieira Bonm

5.000

5.000.00

Sflvia Elisa Borini Rodrigues

Tot.l

5.000

5.000,00

30.000

3D.DD0000

III -Determinar, nos termos do artigo 102 do
referido Regulamento. que a entidade apresente a
alteração contratual ora autorizada, devidamente

registrada na "Junta Comercial", para comprovação dos ates legais praticados, dependendo dessa
medida o exame e a decisão de seus futuros pedidos.
Eduardo Graziano, Delegado.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 116, DE 1998
(N• 593197, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Londrina Ltda.
para explorar serviço de radlodifuaio sonora em onda média na cidade de Londrina, Estado do Paraná .

NOVI!MBRODB 1998

ANAIS DO SENADO PBDBRAL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto s!n•, de 16 de maio de 1997, que renova a
concessão da Rádio Difusora de Londrina Lida. para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1• de
maio de 1994, sem dire~o de exclusividade, serviço
de radiod~usio sonora em onda média na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 587, DE 1897
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 31 do artigo 223, da Const~uição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 16 de maio de 1997, que "Renova a concessão da Rádio Difusora de Londrina Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Londrina, Estado do Paraná".
Brasília, 21 de maio de 1997. - Fernando
Henrique Cardoeo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 77/MC, DE 7 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTA·
DO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 53740000318193,
em que a Rádio Difusora de Londrina solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
Rádio
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funcionamento precário das estações mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações llc~o é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo não determina necessariamente a extinção do serviço prestado
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovado a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1° de maio de 1994.
5) Nessa conformidade e em observAncia ao que
dispõem a Lei n• 5.785, de 1972 e seu Regulamento,
Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3" do artigo 223 da Constituição.
DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renove a conceaaio de Rádio Dlfu·
sara da Londrina Ltda. para explorar ser·
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Londrina Eatado do Paraná.
O Presidente da República no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV e 223 da
Const~uição e nos termos do art. 6• inciso I do Decreto n• 88.066, de 26 da janeiro de 1983 e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 53740.000318/93, decreta:
Art. 1° Fica renovada de acordo com o art. 33,
§ 3° da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos a partir de 1° de maio de 1994 a concessão da Rádio Difusora de Londrina Ltda. outorgada
pela Portaria MVOP n• 557 de 19 de junho de 1953,
e renovada pelo Decreto n• 89.591 de 27 de abril de

Difusora Paraná ltda. conforme Portaria

1984 cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo

MVOP n• 557, de 19 de junho de 1953, transferoda
para a requerente pela Portaria n• 1.198, de 20 de
outubro de 1976, e renovada nos termos do Decreto
n• 89.591, de 27 de abril de 1984, publicado no Diá·
rio Oficial da União, em 30 subseqüente, por dez
anos, apartir de 1° de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de
maio de 1991.
2) Ollservo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto N° 88.066, de 26 de janeiro de 1983. que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou perm1ssão, sendo, por isso, admitido o

Decreto de 1O de maio de 1991 para explorar sem
direito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Londrina Estado
do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Esto Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Srasilia, 16 de maio de 1997. 176° da Independência e 109° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Sérgio Motta.
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no Paraná
PARECER SEJUR/OMCIPR N• 40/94
~ICia:

Processo n• 53740.000318/93
lntareaaada: Rádio Difusora de Londrina Lida.
Aaeunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodHusAo sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 1• de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente, Regulares a shuação técnica e a vida societária.
Conclualo: Pelo deferimento.
A Rádio DHusora de Londrina Lida., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
médias, na cidade de Londrina, Estado do Paraná,
requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1° de maio de
1994.
l-Dos Fatos
1) Mediante Portaria n• 557/MVOP, de 19 de
junho de 1953, foi autorizada permissão à Rádio Difusora Paraná Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná.
2) A outorga em apreço começou a vigorar em
27 de junho de 1953, data da publicação do ato de
outorga no Diário Oficial, tendo sido mantida, por
mais 1O anos, conforme disposto no art. 117 do Código Brasileiro de Telecomunicações. aprovado pela
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, prorrogada
automaticamente pelo disposto no artigo 1° da Lei n•
5.785, de 23 de junho de 1972, até dia 1° de maio de
1974 e, posteriormente, renovada por duas vezes,
conforme a Portaria-Me n• 1.174, de 24 de outubro
de 1974, publicada no DOU do dia 31 de outubro de
1974; a Decreto n• 89.591, de 27 de abril de 1984,
publicado no DOU do dia seguinte, sendo que os
efeho jurídicos da mesma foram mantidos pelo prazo
residual, conforme disposto em Decreto de 1O de
maio de 1991, publicado em Diário Oficial do dia 13
subseqüente.
3) A outorga em tela foi objeto de transferência
direta da Rádio Difusora Paraná Lida. para a Rádio
DHusora de Londrina Lida., mediante Portaria n• 1.198,
de 20 de outubro de 1976, publicado no Diário Oficial do dia 26 subseqüente.
4) Cumpre ressaltar que, durante o último período de vigência da outorga, a entidade foi penalizada e advertida, conforme se verifica na Informação
de tis. 35.
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5) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por perfodos sucessivos e iguais (ar!. 33, § 3°),
períodos esses que foram mantidos pela aluai Constituição (art. 22, § 5°).
6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, determina que:
"Art. 27. Os prazos de concessão e de
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) para o de televisão".
7) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término da vigência da outorga.
8) O pedido da renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 11 de
novembro de 1993, dentro, pois, do prazo legal, e o
prazo de vigência da concessão deverá ser renovado a partir de 1° de maio de 1994.
9) A requerente tem seus quadros societários e
diretivos aprovados, respectivamente, pela Portaria
n• 68, de 23 de abril de 1986, e Exposição de Motivos n• 211, de 29 de outubro de 1985, com as seguintes composições:
CotleUis

Cotas Valor em CzS

Alécio Miranda Leal

36.000

36.00

Walter Roberto Manganot1

2.000

2.00

Salina Atia Ramos

2.000

2.00

40.000

40.00

Total
Gerente:

Alécio Miranda Leal

1O) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionado às tis. 34.
11) É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL, conforme demonstrado as fls. 32.
12) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo ar-
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ligo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de
28 de fevereiro de 1967.
Conclusão
PelO exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação- Geral de Outorgas/DPOUT/SFO!MC.
para prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Senhora Delegada.
Curitiba, 13 de maio de 1994. - Alvyr Pereira
de Lima Júnior, Chefe do Serviço Jurídico
DMC/PR.

De Acordo.
À CoonieiiiiÇâo Geral de <:lulorga&t)POlir/SFOMC.
para prosseguimento.
Curitiba, 19 de maio de 1994. - Tereza Flalkoakl Dequeche, Delegada.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•117, DE 1998
(N' 594197, na Clmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concesúo da Rádio Difusora Bondespachense
Lida. para explorar serviço de radiodifuúo 80nora em onda média na cidade de
Bom Despacho, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln•, de 16 de maio de 1997, que renova a
concessão da Rádio Difusora Bondespachense
Lida. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 1° de maio de 1994, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodrtusão sonora em onda média na cidade de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 592, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreta de 16 de maio de 1997, que "Renova a concessão da Rádio Difusora Bondespachense Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Bom Despacho, Estado
de Minas Gerais".
Brasília, 21 de maio de 1997.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 83/MC. DE 7 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssima Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processa Administrativa n' 50710.000146/94,
em que a Rádio Difusora Bondespachense Lida. solicita renovação da concessão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em anda média na cidade de
Bom Despacho Estado de Minas Gerais outorgada
originariamente à Rádio Difusora Bondespachense
S.A. conforme Portaria MVOP n• 1.025, de 2 de dezembro de 1948 renovada nos termos da Portaria
n• 85 de 26 de abril de 1984, publicado Diário Oficial da União em 30 seguinte por dez anos a partir de
1° de maia de 1964, tenda passado para a condição
de concessionária em virtude de aumento de potência
autorizada para as seus transmissores, conforme Portaria DRIBHE n• 13 de 16 de abril de 1986, publicada
na Diário Oficial de 12 de maia do mesma ano.
2) A entidade sofreu transformação da seu tipa
sacietária passando a denominar-se Rádio Difusora
Bondespachense Lida., conforme Portaria n• 1.047,
de 21 de novembro de 1975.
3) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos aos término do prazo de vigência da
concessão ou permissão sendo par isso admitida o
funcionamento precário das estações mesma quando expiradas as respectivas outorgas.
4) Com estas observações, ilícrto é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curta ou a lOngo praza não
determina necessariamente, a extinção do serviço
prestado podendo o processo da renovação ser ultimado.
5) Em senda renovada a outorga em apreço a
ato correspondente deverá assinalar que a renovação acorrerá a partir de 1° de maio de 1994.
6) Nessa conformidade e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento. Decreto n• 88.066, de 1983 submeta o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumpnmento ao § 3° do art. 223 da
Constituição.
Respe~asamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

I
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DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a concaaaio da Raidio DlfuBondaapachanaa Ltda. pel'll explol'llr
eervlç:o da 111dlodHuaio eonora em onda
m6dla na cidade da Bom Despacho Estado da Mlnaa Gal'llia.

801'11

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV e 223 da
Const~uição. e nos termos do art. 6° inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983 e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 50710.000146194. Decreta:
Art. 1• FK;a renovada, ~A acordo com art. 33, § 3°
da Lei n• 4.117. de 27 de agosto de 1962 por daz
anos, a partir de 1• de maio de 1994 a concessão da
Raidio Difusora Bondespachense Lida. outorgada
originariamente à Rádio Difusora Bondespachense
S.A pela portaria MVOP n• 1.025, de 2 de dezembro
de 1948, e renovada pela Portaria n• 85, de 26 de
abril de 1984, para explorar sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Bom Despacho, Estado de minas Gerais, tendo passado para a condição de concessionária em virtude de aumento de potência autorizado
para os seus transmissores.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia 16 de maio de 1997, 176° da Independência e 109° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
MINITÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultoria Jurídica
PARECER CONJURIMC N°107/97
Referftncla: Processo n• 50710.000146/94.
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais.
lnte111saada: Rádio Difusora Bondespachense
Lida.
Aaaunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de
radiodWusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1• de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente .
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Regulares a situação téCnica e a vida societária
Concluaio: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Difusora Bondespachense Ltda. concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Bom Despacho, Estado
de Minas Gerais, requer a renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu
em 1° de maio de 1994.
2) Mediante Portaria MVOP n• 1.025, de 2 de
dezembro de 1948. foi originalmente outorgada permissão à Rádio Difusora Bondespachense S.A.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Bom Despacho, Estado
de Minas Gerais, tendo sido transformado o tipo societário a~erando sua denominação social para Rádio Difusora Bondespachense Lida, conforme Portaria n°1.047, de 21·11-1975.
3) A outorga em questão teve sua ú~ima renovação promovida, a partir de 1° de maio de 1984,
conforme Portaria n• 85, de 26 de abril de 1984, publicada no Diário Oficial da União de 30 seguinte,
passando à condição de concessionária em virtude
de aumento de potência autorizado para os seus
transmissores.
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33, § 3°), períodos esses mantidos pela aluai
Constituição (art. 223-§ 5°).
5) Por sua vez, o regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outrubro de 1963, declara:
"Art. 27. Os prazos de permissão e
concessão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5. 785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro)
mês, anteriores ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo final em 1°-5-94, sendo que o pedido de
renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no
Estado de Minas Gerais. em 29-1-94, tempestivamente portanto.
8) A renovação deverá ocorrer a partir de 1° de
maio de 1994.
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9) A peticionária tem seus quadros societários
e dirvtivO aprovadOs pelas Portarias n"s 85, de 26-4-84,
639, de 6-9-84 e 155, de 30-6-91. com as seguintes
composições:

De acordo. à consideração da Senhora Coordenadora de Comunicações.
Brasília, 13 de março de 1997. - Maria da Glória Tuxl F. Santoa, Chefe de Divisão.

Oorvelino Alves de Az8Y8do

2.035.500

Moina da Conce!ç6o L. do Azevedo

2.035.500

Aprovo. Submeto ao Sr. Consunor Jurídico.
Brasília, 13 de março de 1997. - Adalzlra
França Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicações.

4.071.000

Dorvatlno AJves de AzevedO
Maria da Conce6çlo L.acerda Azevedo

1O) Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade não sofreu qualquer
advertência ou penalidade, conforme verifica dos
seus dados cadastrais.
11) A emissora se encontra operando regulamente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 106).
12) ~ regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de fls. 107.
13) A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentada na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva permissão ou concessão. sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo
da permissão ou a pendência da sua renovação. a
curto ou a longo prazo não determina, necessaria-

mente, a extinção do serviço prestado.
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm• Sr. ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos at"~ próprios - Exposição de Motivos e Decrete - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
16) Posteriormente, de acordo com o art. 223,
§ 3°, da Constituição a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir seus eleitos legais.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 13 de março de 1997. - Zllda Beatriz
Silva da Campos Abreu, Assistente Jurídico.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•118, DE 1998
(N• 595197, na Cimara dos Depu1adoa)
Aprova o ato que renova a concessão da Fundação Cultural São Fn1nclaco
de Assis para explorar serviço de llldlodlfuaão sonora em onda m6dla na cidade
da Slqueira Campos, Estado do Pa111ná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n°, de 2 de junho de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 29 de outubro de 1994, a concessão da Fundação Cultural São Francisco de Assis para explorar, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Siqueira Campos, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entre em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N1 642, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 31 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Expos;ção de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto
de 2 junho de 1997. que "Renova a concessão da Fundação Cuftural São Francisco de Assis, para explorar
serviço de radiod~usão sonora em onda média, na cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná".
Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 101/MC, DE 21 DE
MAIO DE 1997, DO SENHOR MINISTRO OE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto á apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 53740.000490!94. em
que a Fundação Cuttural São Francisco de Assis solicita renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodijusão sonora em onda média, na cidade de Si-
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queira Campos, Estado do Paraná outorgada, originariamente, á Rádio Bom Jesus de Siqueira campos
Lida, pela portaria Contei N• 84, de 7 de outubro de
1964, cuja úftima renovação OCOrTBU nos termos do
Decreto n• 90256, de 2 de outubro de 1984, publicado no Dl*to Ollcllll da União em 3 subseqüente cujo
prazo residual da outorga foi mantida pelo Decreto de
1O de maio de 1991, e transferida à requerente pelo
Decreto n• 93.149, de 21 de agosto de 1986.
2) Observo que o ato de outorga original está
aiJ1lflrado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n• 88.066 de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deleridos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão. sendo por isso, admitido o
funcionamento precário das estações mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina necessariamente a extinção do serviço prestado.
podendo o processo da renovação ser uttimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço
deverá o ato correspondente assinalar que a renovação ocorrerá a pertir de 29 de outubro de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento Decreto n• 88.066, de 1993, submete o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência pera decillio e submiSsão da matéria ao Congresso Nacional,
em cu~mento ao § 3° do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente. - Sérgio Motta Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Fundação
Cultural Sio Francisco de Assis, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Siquaira Campoa, Eatado do Paraná.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV. e 223 da
Constituição, e nos termos do art. s• inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 53740.000490/94-18 decreta:
Art. 1• Fica renovada de acordo com o art. 331
§ 3• , da Lei n• 4.117. de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 29 de outubro de 1994, a concessão para explorar sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Siqueira Campos Estado do Paraná. outorgada originariamente á Rádio Bom Jesus de Siqueira Campos Lida., pela Portaria Contei n• 84,
de 7 de outubro de 1964, renovada pelo Decreto n• 90.256, de 2 de outubro de 1984, publicado
no Diário Oficial da união em 3 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga contorme
Decreto de 10 de maio de 1991, e transferida para a
Fundação Cultural São Francisco de Assis, nos termos do Decreto n• 93.149, de 21 de agosto de 1986,
publicada em 22 de agosto seguinte.
Parágrato único. A exploração do serviço de
radiodifusão cuja outorga é renovada por este decreto reger-se-à pelo Código Brasileiro de telecomunicações leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2• Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997, 176° da Independência e 1os• da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no Estado do Paraná
PARECER SEJUR/DRMC-PR N• 143/94
Referência: Processo,.,. 53740.000490/94.
Interessada: Fundação Cultural São Francisco
de Assis.
Aaaunto: Renovação da outorga.
Ementa: Concessão para executar o serviço
de radiodifusão sonora. cujo prazo tem seu termo final em 28 de outubro de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a snuação técnica e a vida soc1etaria.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Fundação Cultural São Francisco de Assis,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na cidade de Siqueira Campos,
Estado do Paraná, requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo 1inal ocorrerá
em 28 de outubro de 1994.

I- Dos Fatos
1) Med1ante a Portaria-Contei n• 084. de 7 de
outubro de 1964, foi autorizada permissão a RádiO
Bom Jesus de Sique~ra Campos Lida .. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas mé-

197

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

dias, na cidade de Siqueira Campos, Estado do Pa·
raná.
2) A outorga em apreço começou a vigorar
em 29 de outubro de 1964, data da publicação da
portaria de outorga no Dl6rlo Oficial, tendo sido
renovada por duas vezes, conforme Portaria-Me
n• 252, de 14 de março de 1975, publicada no
DOU de 25 subseqüente, e Decreto n• 90.256, de
2 de outubro de 1984, publicada no DOU do dia
seguinte.
3) A concessão em tela foi objeto de transfe·
rência direta da Rádio Bom Jesus de Siqueira
Campos Ltda., para a Fundação São Francisco de
Assis, mediante o Decreto n• 93.149, de 21 de
agosto de 1986, publicada no DOU do dia subseqüente.
4) Cumpre ressattar que, durante o período
posterior à transferência da outorga, a entidade não
sofreu qualquer sanção, conforme se verifica na ln·
fonnação de fls. 30.

11 - Do M'rlto
5) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de radiodnusão sonora e 15 (quinze)
para o serviço de televisão, que poderão ser renova·
dos por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3°),
períodos esses que foram mantidos pela aluai Cons·
tituição (art. 22, § 5°).
6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, determina que:

• Art. 27. Os prazos de concessão e de
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) para o de televisão".
7) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no
período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3°
(terceiro) mês anterior ao término da vigência da
outorga.
8) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 21 de
junho de 1994, dentro, pois, do prazo legal, e o prazo de vigência da concessão deverá ser renovado a
partir de 29 de outubro de 1994.

9) A requerente têm seu quadro diretivo aprovado, pela Portaria-CTA n• 097, de 10 de abril de
1989, com a seguinte composição:
Dlrator-Presidente:

IVO Marta L.azzarotto

Direto<·llic&-~18:

Alfredo Joio L.auarotto

Diretor Assistente:

Vander!ey Aparecido Sanches

1O) A emissora se encontra regularmente, dentro das caracteristicas técnicas que lhe foram atribuídas, conforme mencionado às fls. 29.
11) É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações-FISTEL, conforme demonstrado às fls. 29-verso.
12) Consultando o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios
e dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo
artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236,
de 28 de fevereiro de 1967.
Concluaão
Pelo exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação- Geral de Radiodifusão e Afins, para
prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Sra. Delegada Regional.
Curitiba, 14 de outubro de 1994. - Alvlr Perei·
ra de Lima Jr., Chefe do Serviço Jurídico.
De Acordo.
À Coordenação-Geral de Radiodifusão e
Afins/DPOUT/SDFO/MC, para prosseguimento.
Curitiba, 14 de outubro de 1994. -Tereza Fialkoakl Dequeche, Delegada Regional.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 119, DE 1998
(N• 596197, na Câmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a concesaão outorgada à RAdio Clube da Minas
Gerais Ltda. para explorar serviço da ra·
dlodlfuaão sonora em onda m~la na cl·
dada da Conselheiro Lafaleta, Estado da
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn• de 13 de junho de 1997, que renova a
concessão outorgada à Rádio Clube de Minas Gerais Lida. para explorar. pelo prazo de dez anos. a
partir de 1° de maio de 1994, sem direito de exclusi·
vidade, servoço de radiodifusão sonora em onda mé-
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dia na cidade da Conselheiro Lafaiate, Estado de Minas Gerais.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data da sua publicação.
MENSAGEM N° 705, DE 1997
Senhoras Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3• do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
da Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto da 13 da junho de 1997, que "Renova a
concessão da Rádio Clube de Minas Gerais Lida.,
para explorar serviço de radiod~usão sonora em
onda média, na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais".
Brasma, 17 de junho de 1997. - Fernando
Henrique Cardoao.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 1281MC, DE 11 DE
JUNHO DE 1997. DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentlssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 50710.000167194,
em que a Rádio Clube de Minas Gerais Lida., solicita renovação da concessão para explorar o serviço
da radiod~usão sonora em onda média, na cidade
de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais,
outorgada conforme Portaria MVOP n°151, de 12 de
fevereiro de 1948, renovada pelo Decreto n• 89.426,
de 8 da março de 1984, publicado no Diário Oficial
da União de 9 seguinte, por dez anos, a partir de 12
de maio da 1984, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991.
2) Observo que o pedido de renovação da entidade foi intempestivamente apresentado a este Ministério, em 2 de março de 1994, o que não constitui
em obstáculo à renovação, vez que o ato de outorga
original está amparado juridicamente, considerando
as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou admitido o funcionamento precário das estações mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação a curto ou a longo prazo, não
determina necessariamente, a extinção do serviço
prestado podendo o processo da renovação ser ultimado.
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4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1° de maio de 1994.
5) Nessa conformidade e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento. Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3• do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DEECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997
Renova a concaaaão da Rádio Clube
de Minaa Gerais Ltda., para explorar serviço da radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Conaalhalro Lalaiete
Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6° inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo ng

50710.000167/94 decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3° da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Clube de Minas Gerais Lida.,
conforme Portaria MVOP n• 151, de 12 de fevereiro
de 1948, renovada pelo Decreto n• 89.426, de 8 de
março de 1984, publicado no Diário Oficial da
União de 9 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de
1991, para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Conselheiro Lafaiete.
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997: 176° da Independência e 109° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
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MINrrERIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia Regional em Minas Gerais
PARECER CONJUAIDRMG N° 85194
Referlncill: Processo n• 50.710-000167/94
Origem: Sepriv/Dicom/DRMG
Aaaunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar seNiço de
radiodifusão sonora em onda média. cujo prazo teve
seu termo final em 1°-5-94.
Pedido apresentado intempestivamente.
Regularas a situação técnica e a vida societária.
Concludo: Pelo deferimento.
A Ré.dio Clube de Minas Gerais Lida., concessioné.ria de seNiçc de radiodifuslin sonora em onda
mé.dia, com sede na cidade de Conselheiro Lafaiete,
Estado de Minas Gerais. nsquer renovação do prazo
de sua outorga, cujo termo final ocorreu em 1• de
maio de 1994.
l-Dos fatos
Mediante Portaria HVOP n• 151 , de 12 de fevereiro de 1948, foi outorgada permissão à Rádio Clube de Minas Gerais Lida., para executar seNiço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais.
2) A outorga em apreço foi renovada conforme
Decreto n• 89.426, de 8-3-84, publicado no Dhlrio
Oficial da União de nove (9) seguinte, a partir de 1°
de maio de 1984.
3) Cumpre ressaltar que durante o último periodo de vigência da outorga, a concessionária não sofreu qualquer pena ou advertência por descumprimento à legislação a que se submete na qualidade
de executante de seNiço de radiodifusão e que se
encontra em tramitação o Processo de Apuração de
lntração de n• 50.710-000402194.
4) A entidade obteve aumento de potência para
a sua emissora, no período anterior à renovação de
sua outorga, já tendo sido procedida a renovação de
outorga através do mencionado Decreto n•
89.428/84, na condição de concessionária.

11 - Do M6rlto
5) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o
seNiço de radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos
para seNiço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (arts. 33 § 3°)
perfodos esses mantidos pela aluai Constituição
(art. 22 § 5").
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6) Por sua vez, o regulamento dos SeNiços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
•Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
seNiço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
7) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5. 795,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo e sua ortoga deverãop dirigir requerimento aoo órgão competente, no perfodo
compreendido entre o 6• (sexto) a o 3° (terceiro) mês
anterior ao término do respectivo prazo.
8) A outorga originária da concessão foi renovada automaticamente conforma determinado nos
incisos 11111111 do artigo 1° da Lei n• S. 795, de 23 de
junho de 1972, até o dia 1° de maio de 1974, motivo
pelo qual o prazo de vigência passou a ser contado
a partir de 1° de maio de 1974, por mais um período
de dez anos.
9) Através do Decreto n• 89.426, de referida
8-3-84, publicado no Dltirlo Oficial da União de 9
seguinte, a referida outorga foi novamente renovada,
por novo período de dez anos, a partir de 1• de maio
de 1984, e os efeitos jurídicos da outorga foram
mantidos pelo prazo residual, conforme disposto no
Decreto do dia 1O de maio de 1991, publicado no
Dltirlo Oficial do dia 13 subsequente.
1O) Portanto, a renovação aqui pleiteada deverá ocorrer a partir de 1° de maio de 1994.
11) O pedido, a renovação de outorga, ora em
exame, foi apresentado nesta Delegacia em 2 de
março de 1994, excedido, pois, do prazo legal para o
requerimento de renovação do prazo da outorga em
apreço.
12) a requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 21 O, de 7 ·11-89,
cujos atas legais foram aprovados pela Portaria n• 176.
de 25 de novembro de 1989, com a seguinte composição:
Cotlatao

Cotaa

V•lor
NCzS

Maria do Conno de Rezarxle Campos Couto

100.000 1.000.00

Mooildef'élmlde-Carp:lsde~

100.000 1.000.00

Célia Maria da Campos do Vale Dourado

100.000 1.000,00

Ana Maria de Razenda Campos Braga

100.000 1.000,00

Célia Nogue•ra de Aezande Camp::~s
Agenor Tavares !espé!lio)

Total

99.997

999,97

3

0.03

500.000 5.000,00

ANAIS DO SENADO FEDERAL

200

Olrator·Presidenta Maria de Fátima de Razende campos da
Oliveira
Olretor·Secretário

Célia Msria campos do Vala Dourado

13) Em sendo renovada a outorga em apreço,
quando do retomo dos autos a esta Delegacia, deverá ser detenninado à entidade que proceda a adaptação do seu capital social ao novo padrão de moeda vigente no pais.
14) a emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionado às fls. 108.
15) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- Fistel, consoante infonnação de fls. 109.
16) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade e seus dirigentes não uHrapassam os limites fixados pelo art. 12 e
seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de 28 de fevereiro de 1967.
17) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1°
de maio de 1994, tendo em vista o disposlo do Decreto n• 89.426, de 8 de março de 1984, publicado
no DIMio Oficial de nove (9) seguinte e, ainda, em
vista da manutenção do prazo da outorga por Decreto de 10 de maio de 1991.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo Deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação Geral de Radiodifusão e Afins, do Depout, para prosseguimento.
Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1994. - Zllda Beatriz Silva de Campos Abreu, Assistente Jurídico.
Encaminho o presente processo à Coordenaçãao Geral de Radiodifusão e Afins, do DEPOUT para prosseguimento.
Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1994. Eng. Marco Polo Gamdooi Alvarenga, Chefe 01COMIDRMCIMG.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•120, DE 1998
(N1 597197, da Cimara dos Deputadas I
Aprova o ato que renova a perm•ssão da Ridio Tupi Ltda. par10 exolorar
serviço de radiodifusão sonora em freqülncia modulada na cidade oe ·, upã, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 267, de 7 de maio de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 30 de junho de 1993, a permissão da Rádio Tupã Lida. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Tupã, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 802, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n• 267, de 7 de maio de 1997, que renova a
permissão outorgada à Rádio Tupã Lida, originalmente denominada Rádio Piratininga de Tupã Lida.,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Tupã,
Estado de São Paulo.
Brasília, 14 de julho de 1997. - Fernando Henrique Cardoso.
EM N°135/MC
Brasília, 7 de julho de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 267, de 7 de maio de 1997, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Tupã
Lida., originalmente denominada Rádio Piratininga
de Tupã Lida., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em 1reqüência modulada, na cidade de
Tupã, Estado de São Paulo, pela Portaria n• 105, de
28 de junho de 1983.
2) Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruido de acordo com a legislação aplicável, o
que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos tellTY:ls do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo
n• 50830.000361/93, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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PORTARIA N° 267,
DE 7 DE MAIO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
e•, inciso 11, do Decreto n• 86.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n• 50630.000361/93, resolve:
Art. 1• Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 30 de junho de 1993, a permissão
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Tupã, Estado de São Paulo, outorgada
pela Portaria n• 105, de 26 de junho de 1963, à Rádio Tupã Ltda., originalmente denominada Rádio Piratininga de Tupã Lida.
Art. 2• A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-seà pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
S6rglo Motta
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia do MEC em São Paulo
PARECER JURIDICO N• 292/94
Referflncla: Processo n• 50630.00036t/93
Origem: DCOMIMC/SPO
lnterea..da: Rádio Tupã Lida.
A ..unto: Renovação de Outorga
Emente: Permissão para executar Serviço de
Radiod~usão Sonora em Freqüência Modulada, cujo
prazo teve seu termo final em 30~-93;
- Pedido apresentado tempestivamente;
- Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluaio: Pelo deferimento.
A Rádio Tupã Ltda .. permissionária do Serviço
de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada,
na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, requer a
renovação do prazo de vigência de sua permissão,
cujo termo final ocorreu em 30 de junho de t 993.
1- Dos Fatos

1) Mediante Portaria n• 105 de 28 de junho de
1963, publicada no Dlairio Oficial da União de 3
subseqüente, foi outorgada permissão à Rádio Tupã
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Lida, para explorar, por 10 (dez) anos, o Serviço de
Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada na
cidade de Tupã, Estado de São Paulo.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 30 de junho de 1983, data de publicação da Portaria de permissão no Diairlo Oficial.
3) Cumpre ressaltar que, durante o período de
vigência da outorga a entidade não sofreu nenhuma
penalidade nem tampouco foi advertida, conforme se
verifica na Informação do Setor Jurídico da Seção de
Fiscalização fi. 49.
11 - Do M6rito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962.
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o Serviço
de Radiod~são Sonora e 15 (quinze) anos para o
Serviço de Televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (Art. 33 § 3") períodos esses mantidos pela atual Constituição (Art. 223 §5°).
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795
de 31 de outubro de 1963, declara:
• Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de Radiodifusão Sonora e de 15
(quinze) anos para o de Televisão.•
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de suas outorgas deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) O pedido de renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 29 de
março de 1993, dentro, pois, do prazo legal (!Is. 1).
8) O prazo de vigênc1a desta permissão teve
seu termo final dia 30 de junho de 1993, porquanto
começou a vigorar em 30-6-83, com a publicação do
ato correspondente no Diário Oficial da União.
9) A requerente tem seus quadros, societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 109 de 15 de junho de 1994 e Exposição de Motivos n• 83/76 de
30-4-76, publicada no DOU de 13·5-76, com a seguinte composição:
QUADRO SOCIET ÁRIO
Cotas

COUIItas

Valor CrS

José .Ananias Neto

4.500.000

4.500.000.00

Juan Jooé Fonseca Po""'

4.500.000

4.500.000.00

9.000.000

9.000.000,00

Total
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QUADRO DIRETIVO

responsabilidade limitada, com sede e fõro na cidade de tupã, Estado de São Paulo, à Rua Cherentes,
n• 250 - 14° andar, com Instrumento de Contrato
Social arquivado na Jucesp sob n• 248·497, em ses·
são de 30-10·59 e úttima alteração contratual registrada sob n• 3.740/94-B, em sessão de 11-1·94, resolvem de comum e pleno acordo, alterar o contrato
social, deliberando e convencionando o seguinte:

C!rQo
Oiretor G.,.,te
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José Ananlaa Neto

1O) A emissora se encontra operando regularmente dentro das caracterfsticas técnicas que lhe foram atribuldas, conforme laudo de vistoria de !Is. 29/31
e Informação do setor de Engenharia constante de
lls. 35 verso e 36137.
11) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão verificou-se que a entidade, seus sócios e diriget tles não uftrapassam os limites lixados pelo art. 12
e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
12) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de !Is. 38.
13) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 30
de junho de 1993, tendo em vista a data de publicação
da Portaria de permissão no Dlério Oficial da União.

11 - Deliberações
11.1 -Transformação em Real
11.1.1 - Com o advento do novo padrão mone·
tário nacional, o capital social da empresa que era expresso em cruzeiros reais, vale dizer Ct$9.000.000,00
(nove milhões de cruzeiros reais) transforrnado em
reais passa a ser de R$3.272,73 (três mil, duzentos
e setenta e dois reais e setenta e Ires centavos);
11.2- Aumento de Capitel Social
11.2.1 - Por consenso dos sócios, o capital social de R$3.272, 73 (três mil, duzentos e setenta e
dois reais e setenta e três centavos) lica, nesta oportunidade, elevado para R$68.000,00 (sessenta e oito
mil reais), sendo o valor a ser aumentado assim realizado:
Correção Monetária do Capital
R$32.711,50
Parte da Lucro Acumulado
R$32.015,77
11.2.2 - Em conseqüência da transformação em
real e do aumento de capital social, fica modificada a
Cláusula Décima do Contrato Social que, doravante
obedecerá à seguinte redação:
"Ciéuaula Décima
O Capital Social é de R$68.000,00 (sessenta e
oito mil reais), representado por 68.000 (sessenta e
oito mil) cotas, no valor de R$1,00 (hum real) cada
uma, subscrito e totalmente integralizado pelos sócios da seguinte torrna:

Concluaio

Do exposto, conciuimos pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Secretaria
de Fiscalização e Outorga para prosseguimento.
É o parecer aub-ce1111ura.
Setor Jurídico, 27 de outubro de 1994. - Nilton
Aparecido Assistente Jurldico.
1 -De acordo
2 - Encaminha-se o Processo à Secretana de
Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 27 de outubro de 1994. - Carlos
Alberto Machlonl.
INSTRUMENTO PARTICULAR
DE ALTERAÇÃO TUPÃ LTOA.
Transformação em Real
Aumento de Capital Social
I - Preâmbulo

,.,. de Collla

Cotlatas

Pelo presente instrumento particular, José Ananias Neto, brasileiro, casado, radiodilusor, residente
e domiciliado na cidade de Tupã, Estado de São
Paulo, à Rua Antônio Dijigow, n• 405, portador da
Cédula de Identidade RG n• 4.468.769-SSP/SP e
CPFIMF n• 152.990.908-20 e Juan José Fonseca
Agudo, brasileiro, casado, radiodifusor, residente e
domiciliado na cidade de Tupã, Estado de São Paulo, à Rua Antônio Dijigow. n• 231, portador da Cédula de Identidade AG n• 7.478.704-SSP/SP e
CPFIMF n• 305.262.488·15, únicos sócios componentes da Rádio Tupã Lida., sociedade por cotas de

Valor

R~

José Ananias Nato

34.000

R$34.000.00

Juan José Fonseca Agudo

34.000

R$34.000,00

68.000

RS 68.000.00

Totllla

Parágrafo único
De acordo com o art. 2• ln fine do Decreto
n• 3. 708 de 1O de janeiro de 1919, cada cotista se
responsabiliza pela totalidade do capital social.
11.3- Perrnanecem em vigor as demais cláusulas do contrato de constituição e suas alterações,
que não tenham sido modificadas expressa ou Implicitamente por este instrumento .

.
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E, por estarem de pleno acordo cem a cláusula
ora modificada, firmam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual forma e teor, na presença das
testemunhas abaixo nomeadas.
TupA, 9 de junho da 1997. - José Ananias
Neto- Juan José Fonaeca Agudo.
Testemunhas: Fernando Ant6nlo Perazzo RG:7.190597-SSPISP. - Jane Aleasandra Parentes.- RG:24.729.743.4-SSP/SP.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°121, DE 1998
(N" 5118197, na Cimara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a conceaaio da Fundação Meter et Magletra de
Londrina (R6dio Alvorada de Londrina)
para executar Ht'VIço de radiodifusão aonora em onda rnjdia ne cidade de Londrina, Eatado do Peran6.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, da 27 da dezembro de 1994, que renova a concessão da Fundação Matar et Magistra de
Londrina Rádio Alvorada de Londrina) para executar,
pelo prazo da dez anos, a partir de 1° de novembro
de 1993, sem direito da exclusividade, serviço de radiodHusAo sonora em onda média na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data da sua publicação.
MENSAGEM N• 34, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do art. 223, da Constituiçaõ Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Molivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 27 de dezembro de 1994, que "Renova a
concessão da Fundação Meter et Magistra de Londrina (Rádio Alvorada de Londrina), para explorar
serviço de. radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Londrina, Estado do Paraná".
Brasflia, 5 de janeiro de 1995. - Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. n• 239/MC
Brasília, 14 de dezembro de 1994
Excelentlssimo Senhor Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 29740.000609/93,
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em que a Fundação Meter et Magistra da Londrina
(Rádio Alvorada de Londrina), concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Londrina, Estado do Paraná. solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por
mais dez anos.
2) O pedido de renovação encontra-se devidamenta instruido da acordo com a legislação em vigor
e a emissora está funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas por este Ministério.
3) Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá eleitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente. - Djalma Bastos de Moraia, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994
Renova a concessão da Fundaçio
Meter et Magiatra de Londrina Rllidio Alvorada de Londrina, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts, 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 29740.000609193,
decrata:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos, a partir de 1• da novembro de 1993,
a concessão da Fundação Mater et Magistra de Londrina Rádio Alvorada de Londrina), renovada pelo
Decreto n• 89.552, de 12 de abril de 1984, sendo
mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 1O de ma1o de 1991 alterado pelo Decreto
de 14 de outubro de 1994, para executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodHusão sonora em
onda média, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 1994; 173° da lndependência e 106 da República. - Djalma Bastos
de Morais.
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no Paraná
PARECER CONJUR N• 99/93

Relerlncla: Processo n• 29740.000609/93
lntela eeda: Fundação Mater et Magistra de
Londrina (Rádio Alvorada de Londrina}.
Auunto: Ranovação de Outorga.
Ementll: Concessão para executar serviço de
radiodiluslo sonora cujo prazo tem seu termo final
em 1• de novembro de 1993.
Pedido aprascntado tf'mpestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluelo: Pelo deferimento.
Fundação Matar et Magistra de Londrina (Rádio Alvorada de Londrina}, concessionária do serviço
de radiodWusão sonora em onda média, na cidade
de Londrina, Estado do Paraná, requer renovação
do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo
final ocorrerá em 1• de novembro de 1993.
1- Dos Fatos

Mediante Decreto n• 218, de 24 de novembro
de 1961, foi autorizada concessão a Rádio Alvorada
de Londrina Lida., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 11 de janeiro de 1962, data de publicação do
contrato de concessão no Di6rio Oficiei.
3} A outorga em apreço foi renovada por duas
vezes, conlorme Decreto n• 75.01 O, de 2 de dezembro de 1974 publicado no Dl6rio Oficial de 3 de dezembro de 1974, ocasião em que, inclusive, foi autorizada a transferência direta da outorga para a fundação Matar Et Magistra de Londrina; e Decreto
n• 89.552, de 12 de abril de 1984, publicado em
016rlo Oficial de 13 de abril de 1 984.
4} Cumpre ressaltar que, durante o último período de vigência da outorga, a entidade sofreu penas e foi advertida, conforme se verifica na informação de (!Is. 32}.

11 - Do Mérito
5) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
pela Lei n• 4.117, de 27 e agosto de 1962,
estabelece os prazo de 10 (dez) anos para serviço
de radiodWusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 3°}, período
esse mantidos pela atual Const~uição (art. 22 - § 5°).
inst~uído
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6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
•Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".
7) De acordo com o art. 4° da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
8) A outorga originária da concessão em apreço foi renovada automaticamente, conforme determinado no inciso 11 do art. 1° da Lei n• 5.785, de 23 de
junho de 1972, até dia 1° de novembro de 1973, motivo pelo qual, o prazo de vigência passou a ser contado a partir de 1° de novembro, por mais um período de dez anos.
9} Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada
deverá ocorrer a partir de 1° de novembro de 1993 e
os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo
prazo residual, conforme disposto em Decreto de 1O
de maio de 1991, publicado no Dl6rio Oficial do dia
13 subseqüente.
1 O) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 2 de
julho de 1993, dentro, pois do prazo legal.
11) A requerente tem seu quadro diretivo apresentando a seguinte composição:
Presidente:

Lulz Gonzaga Piccoli

Secretário:

Hiram Correa

Tesoureiro:

Juvenal Zonta

Diretor do Depto. de Radiodifusão: Oilermano LUIZ Cozahl
Diretores:

Nivaldo Luiz Pessinatti
Méno Ouilici
AntOnio Gerono

12) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionado à (!Is. 30).
13} É regular a s~uação da concessionária perante
o Fundo de fiscalização das Telecomunicações- Fistel.
14) Consuttado o Cadastro Nacional de RadiodWusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixos pelo art.
12 e seus parágrafos. do Decreto-Lei n• 236, de 28
de feverefro de 1967.
15) Finalmente, observe-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1° de no-
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vembro de 1993, tendo em vista a manutenção do
prazo da outorga por Decreto de 1o ce maio de
1991.
III - Concluaão

Do exposto, concluímos pelo deferimento do pedido, sugemdo o encaminhamento dos autos à Coordenação-Gela! de Outorgas, para as providências cabíveis.
É o parecer, aubcenaura.
Curitiba, 6 de agosto de 1993. - Alvyr Pereira
de Lima Júnior, Assistente Jurídico.
De acordo.
À consideração da Sr" Delegada Regional.
Curitiba, 6 de agosto de 1993. - Marcelo Joaé
Dudeque, Chefe do Serviço das Comunicações do
ex-DMTCIPR.
Despacho:
À Coordenção-Geral de Outorgas, na forma
proposta.
Curitiba, 26 de agosto de 1993. - Tereza Fiaikoakl Dequeche, Delegada.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•122, DE 1998
(N• 5991'97, na Cimara dos Deputados
Aprova o ato que renova a pennia·
aio outorgada à Rédio FM Sete Colina•
Ulda. para explorar eervlço de radiodifu·
aio aonora em frequência modulada na
cidade de Gueranhuns, Estado de Per·
nambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 595, de 31 de maio de 1996, que renova
por dez anos, a partir de 1° de setembro de 1992, a
permissão outorgada à Rádio FM Sete Colinas Lida.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Guaranhuns, Estado de Pernambuco.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N• 561, DE 1996
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso Xfl, combinado
com o § 1° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado, Interino. das Comunicações, o
ato constante da Portaria n• 595, de 31 de maio de
1996, que renova a permissão outorgada à Rádio
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FM Sete Colinas Lida. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Guaranhuns, Estado de Pernambuco.
Brasília, 19 de junho de 1996. - Fernando
Henrique Cardoeo.
E.M. N• 116/MC
Brasilia, 31 de maio de 1996
Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 595, de 31 de maio 1996, peta
qual renovei a permissão outorgada à Rádio FM
Sete Colinas Lida., para explorar serviço de radiodi·
fusão sonora e freqüência modulada, na cidade de
Garanhuns, Estado de Pernambuco através da Portaria n• 167, de 31 de agosto de 1982, publicada no
Diério Oficial da União de 1° de setembro seguinte.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3• do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo
n• 29103.000322192 que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Renato Navarro Guerreiro, Ministro de Estado das Comunicações Interino.
Portaria n• 595 IMC
Brasília, 31 de maio de 1996
O Ministro de Estado das Comunicações, interino, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 62 , inc1so 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo n• 29103.000322192, resolve:
Art. 1• Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°.
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1• de setembro de 1992. a permissão outorgada à Rádio FM Sete Colinas Lida., pela
Portaria n• 167, de 3t de agosto de 1982, publicada
no Diário Oficial da União de 1° de setembro seguinte, para explorar. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Guaranhus, Estado de Pernambuco.
Art. 22 A execução do serviço cuja outorga é
renovada por esta Portana. reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e
seus regulamentos.
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Art. 3• Esta ato somente produzira efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. nos
termos do § 3• do art. 223 da Constituição.
Art. 4• Esta portaria entra e vigor na data de
sua publicação.
Renato Navarro Guerreiro.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia em Pernambuco
PARECER SEJUR N° 10/94
Referência: Processo n• 29103000322192
Origem: DRMCIPE
Aaaunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodWusão sonora cujo prazo teve seu término em
31 de agosto de 1992. Pedido apresentado intempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida
societária.
Concluaio: Pelo deferimento
A Rádio FM Sete Colinas Ltda .. permissionaria
do serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Garanhuns Estado de Pernambuco, requer renovação do prazo de vigência de
sua permissão. cujo termo final ocorreu em 31 de
agosto de 1992.
l-Dos Fato
Mediante Portaria MC n• 167, de 31 de agosto
de 1982, publicada no DOU de 1° de setembro de
1982, foi outorgada permissão à Rádio FM Sete Colinas Ltda, para explorar, por 10 (dez) anos, o serviço da radiodifusão sonora em frequência modulada,
na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 1° de setembro de 1982, data da publicação da
Portaria n• 167/82, no Diário Oficial da União.
3) Cumpre ressaltar que, durante o período de
vigência da outorga, a entidade não sofreu qualquer
penalidade. lnexistindo Processo de Apuração de lnfração em andamento.
11 - Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instrtuído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962. estabelece o prazo de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivas e iguais (art. 33 § 3°)
períodos asses mantidos pela atual Constituição
(art. 223, §5°).
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5) Por sua vez o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963. declara:
"Art. 27. Os prazos de concessão serão de 1O (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisão."
6) Da acordo com o art. 4° da Lei n• 5.785,
de 23 da junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga deverão dirigir requerimento ao órgão competente,
no período compreendido entre o 6° (sexto) e o
3° (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigênc1a desta permissão teve
seu termo final no dia dia 31 de Agosto de 1992,
pois começou a vigorar em 1°-9-82 data da publicação da Portaria de outorga no Diário Oficial da
União.
O pedido de renovação da outorga ora examinado foi protocolizado nesta Delegacia no dia
22-6-92, fora do prazo legalmente estabelecido,
que seria entre 1° de março de 1992 e 31 de maio
de 1992.
8) A requerente tem seus quadro societarios e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria
n• 12, de 9-6-94, e Portana n• 70/88.
9) A composição dos quadro societario e diretivo da requerente é a seguinte:
Cotlatll

Cotas

Velor CRS

163.189

163.189.00

EdglniMl
Luiz de França Leite

58.117

58.117,00

10.036

10.036.00

Too Jooé Mauico de Ln-a

10.036

10.036,00

241.378

241.378

Ivo Tinó do Amarai

Sonora"'Total

Cergo

Nome

Diretor Gerente

Edgenatva Santana do Amarai

1O) A emissora encontra-se operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas. conforme mencionado à (11. 23).
11) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodtfusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites lixados pelo art. 12 e seus parágrafos do Decreto-lei
n• 236/67.
12) É regular a Situação da permissionana perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL. consoante informação de (11. 56).
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Conclusão

Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento a Coordenação-Geral de Outorgas, pelo que devolvemos o presente processo ao Núcleo de Outorga para prosseguimento.
É o parecer eub Censura.
Recife, 30 de junho de 1994. - Maria de Jesus
Luna, Chefe de Serviço Jurídico- DRMC/PE.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°123, DE 1998
(N" 600197, da Cimera doe Deputados)
Aprova o ato que renova a conceeeão da R6dlo Educadora Ltda., para explorar serviço de radlodlfuúo sonora em
onda mlidla na cidade de Canoas, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln•, de 19 de dezembro de 1996, que renova a concessão da Rádio Educadora Lida., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 48, DE 1997
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal.
submeto à apreciação de Vossas Excelências.
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 19 de dezembro de 1996, que
"Renova a concessão da Rádio Educadora Ltda ..
para explorar serv1ço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sul".
Brasflia, 13 de janeiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EMN°2831MC
Brasília, 16 de dezembro de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Admin1strat1vo n• 50790.000881/93,
em que a Rádio Educadora Lida, solicita renovação
da concessão para explorar o serviço de radiodifu-
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são sonora em onda méd1a, na cidade de Canoas.
Estado do Rio Grande do Sul, originariamente outorgada à Rádio Clube Metrópole Ltda, conforme Decreto n• 45.972, de 9 de maio de 1959, renovada
pelo Decreto n• 89.534, de 9 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União de 10 seguinte, por
dez anos, a partir de 1° de novembro de 1983, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto
de 10 de maio de 1991, e transferida para a requerente em decorrência de cisão autorizada pela E.M
n• 138, de 21 de julho de 1987, publicada no Diário
Oficial da União de 29 seguinte.
2) Observo que o pedido de renovação foi tempestivamente apresentado a este Minostério, sendo
que o ato de outorga original está amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei
n• 5.785, de 23 de junho de 1972 e no Decreto
n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamentou. admrtido o funcionamento precário das estações mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do seMço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço.
deverá o ato correspondente assinalar que esta
ocorrerá a partir de 1° de novembro de 1993.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do art•go 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Renova a conceaúo da Rádio Educadora Ltda., para explorar serviço de radiOdlfuúo sonora em onda mlidia, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Presidente da República, no uso das atnbuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da ConslltUIÇáO, e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983. e tendo
em vista o que consta do Processo AdministratiVO
n• 50790.000881/93, decreta:
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Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos. a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão para explorar, sem direrto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora e onda média, na
cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada originariamente à Rádio Clube Metrópole
Ltda, pelo Decreto n• 45.972, de 9 de maio de 1959,
renovada pelo Decreto n• 89.534, de 9 de abril de
1984, e transferida para a Rádio Educadora Lida.
Paragrafo imico. A exploração do serviço de
radiodWusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3• do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este Decreto entra e vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 19 de dezembro de 1996; 175° da lndependência e 108° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultaria Jurídica
PARECER CONJURIMC N° 476/96
Referftncia: Processo n• 50790.000881193
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul.
lntenlsallda: Rádio Educadora Lida.
Auunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodWusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1°-11-93. Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a situação técnica e a
vida societária.
Concluaio: Pelo deferimento do pedido.
1) A Rádio Educadora Lida. concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, requer a renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1° de novembro
de 1993.
2) Mediante Decreto n• 45.972, de 9 de maio
de 1959, foi originariamente outorgada a concessão
à Rádio Clube Metrópole Lida. para explorar o serviço de radlodWusão sonora em onda média, na cidade
de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
3) A concessão foi renovada da última vez pelo
prazo de dez anos, a partir de 1° de novembro de
1983, conforme Decreto n• 89.534, de 9 de abril de
1984, publicado no Diário Oficial da União de 1O
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seguinte, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 1O de maio de 1991, e transferida
para a Rádio Educadora Lida. em decorrência da cisão autorizada pela E.M. n• 138, de 21 de julho de
1987, publicado no Diário Oficial da União, de 29
seguinte.
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora e 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 3°), períodos esses mantidos pela aluai
Constituição (art. 223 - § 5°).
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
"Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
6) De acordo com o art. 4° da Lei n• 5.785, de
23 de julho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no perlodo compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final dia 1° de novembro de 1993, sendo
que o pedido de renovação foi protocolizado naquela
delegacia em 30 de julho de 1993, tempestivamente
portanto.
8) A renovação deverá ocorrer a partir de 1° de
novembro de 1993.
9) O ato original da outorga está amparado juridicamente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.885,
de 1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o
pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
1O) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permrtido o
funcionamento, e caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo desta forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou
a longo prazo, não determina, necessariamente, a
extinção do serviço outorgado.
11) A peticionária tem seus quadros societário
e diretivo aprovados pela E.M. n• 138, de 21 de julho
de 1987, publicada em 29 segUinte, com as seguintes composições:
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Colllltllo

tone P-oco SiroiSky
JaymeSI.-y
Fernando Emesto de Souza Corrêa

145.600

109.200

25.200
280.000

Sócios-Gerentes

lona Pacheco Sirotsky
Jayme Sirotsky
Fernando Ernesto de Souza Corrêa

12) Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga a entidade sofreu advertência e
várias penas de multa e suspensão, conforme dos
seus assentamentus cada:;tmis.
13) A emissora se encontra operando, regular·
mente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas (tis. 23).
14) É regular a srtuação da concessiomi.ria perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL. con~oante informação de (fls. 29).
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm• Sr. Ministro de Estado das Comunicações.
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
16) Posterionmente, de acordo com o art. 223,
§ 3", da Constituição Federal, a matéria devera
ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de
que o ato de renovação possa produzir seus eleitos legais.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 29 de outubro de 1996. - llná Gurgel
Rosado, Assistente Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. ConsultorJurídico.
Brasília, 29 de outubro de 1996. - Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•124, DE 1998
(NO 601197, na Cimara dos Deputados)
Aprova o ato aue renova a concesúo da Fundação São Benedito da Lapa
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade da Lapa,
Estado do Paraná.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s!n• de 27 de maio de 1997. que renova a
concessão da Fundação São Benedito da Lapa para
explorar. pelo prazo de dez anos. a partir de 1° de
maio de 1994, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade da
Lapa, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 623, DE 1997
Senhores Membros do Congress'J Nacional,
Nos termos do art. 49. inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223. da Constituição Federal, submeto à apneciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comumcações, o ato constante do
Decreto de 27 de maio de 1997. que "Renova a concessão da Fundação São Benedito da Lapa, para explorar serviço de radiodrtusão sonora em onda média,
na cidade da Lapa, Estado do Paraná".
Brasília, 3 de junho de 1997. - Fernando Henrique Cardoso.
EM N°102/MC
Brasília, 21 de maio de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 53740.000406193,
em que a Fundação São Benedito da Lapa solicita
renovação da concessão para explorar serviço de
radiodrtusão sonora em onda média, na cidade da
Lapa, Estado do Parana outorgada originalmente à
Radio Clube Pontagrossense S. A .• coniorme Portaria MVOP n• 1.057, de 6 de dezembro de 1946.
transferida para a requerente pela Portaria MC n• 239.
de 23 de novembro de 1961, renovada nos termos
da Portaria MC 66, de 26 de abril de 1964, publicada
no Diário Oficial da União em 30 subsequente, por
dez anos, a partir de t• ma1o de 1964, tendo passado à condição de concessionaria em virtude do autorizado aumento de potência de sua estação. nos termos da EM n• 111/64-GM. de 17 de maio de 1964.
publicada em 24 subsequente.
2) Observo que o ato Oe outorga original está
amparado juridicamente. considerando as disposições
contidas na Lei n• 5.765. de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n• 88.066. de 26 de janeiro de 1983. que
a regulamentou. que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requendos na forma devida e
não divididos ao térrmno do prazo de vigência da
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concessão ou permissão, sendo, por isso. admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações. 11cno, e se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua rel"t0118Çio, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de t • de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional. em
cumprimento ao § 3° do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a conceaaão da Fundação
Sio Benedito da Lapa, para explorar serviço de radiodlfuaão sonora em onda média, na cidade da Lapa, Estado do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6°, inciso I. do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 53740.000406193-12 decreta:
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a concessão para explorar, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade da Lapa, Estado do Paraná, outorgada originalmente à Rádio Clube Pontagrossense S. A.. pela
Portaria MVOP n• 1.057, de 8 de dezembro de 1948,
transferida para a Fundação São Benedito da Lapa,
pela Portaria MC n• 239, de 23 de novembro de
1981, renovada pela Portaria MC 86, de 26 de abril
de 1984, publicada no Dbirio Oficial da União, em
30 subseqüente, que passou à condição de concessionária em virtude do autorizado aumento de potência de sua estação.
Parágrafo único. A exploração do serviço deradiodifusão. cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 2° Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasilia, 27 de maio de 1997; 176• da Independência e 109° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia do Paraná
PARECER SEJURIDMC/PR N• 41/94
Referência: Processo n• 53740.000406/93
lntareaaeda: Fundação São Benedito da Lapa
Aaaunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de
rdiod~usão sonora, cujo o prazo teve seu termo final
em 1° de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluaão: Pelo deferimento.
A Fundação São Benedito da Lapa, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na cidade da Lapa, Estado do Paraná, requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1° de maio de 1994.

1- Dos Fatos
1) Mediante Portaria n• 1.057/MVOP, de 8 de
dezembro de 1948, foi autorizada permissão à Rádio
Clube Pontagrossense Lida., para explorara o serviço de rdiodilusão em ondas médias, na cidade da
Lapa, Estado do Paraná.
2) A outorga em apreço começou a vigorar em
16 de dezembro de 1948, data da publicação do ato
de outorga no Diário Oficial, tendo sido mantida.
por mais 10 anos, conforme disposto no artigo 117
do Código Brasileiro de Telecomunicações. aprovado pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, prorrogada automaticamente pelo disposto no artigo 1°
da Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, até dia 1°
de maio de 1974 e, posteriormente, renovada por
duas vezes, confomre Portarias n• 1.133, de 11 e
dezembro de 1975, publicada em DOU do dia 17 de
subseqüente: e n• 86, de 26 de abril de 1984, publicada em DOU do dia 30 subseqüente, sendo que os
efeitos jurídicos da mesma foram mantidos pelo prazo residual, conforme disposto em decreto de 1O de
maio de 1991, publicado em Diário Oficial do dia 13
subseqüente.
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3) A outorga em tela foi objeto de transferência di reta da Rádio Clube Pontagrossense Lida.,
para a Rádio Legendária Lida., mediante Portaria
n• 423, de 25 de outubro de 1968, publicado no
Dlllirlo Oficial do dia 28 subseqüente. Posteriormente, a Portaria n• 239, e 23 de novembro de
1981, publicada em DOU do dia 30 subseqüente,
autorizou a transferência direta da outorga da Rádio Legendária Lida., para à Fundação São Benedito da Lapa.
4) Cumpre ressaltar que, durante o último perfodo de vigência da outorga, a entidade foi penalizada e advertida. conforme se verifica na Informação
de tis. n• 30.
5) A entidade obteve aumento de potência para
sua emissora através da Exposição de Motivas n• 131,
de 17 de maia de 1984, passando à condição de
concessionária, razão pela qual o pedido de renovação deverá ser encaminhada à consideração do
Exm• Sr. Presidente da República, a quem compete
a decisão.

11 - Do Mérito
6) Código Brasileiro de Telecomunicações. instilufda pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962.
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço da televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3°), períodos
esses que foram mantidos pela aluai Constituição
(art. 22, § 5").
7) Por sua vez, o Rgulamanto dos Serviços de
Rádiodifusão, aprovada pela Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963, determina que:

"Art. 27. Os prazas de concessão e de
permissão serão de 1 O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) para a de televisão".
8) De acorda com o artigo 4° da Lei n• 5. 785.
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejaram a renovação do praza de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no
período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3°
(terceiro) mês anterior ao término da vigência da
outorga.
9) O pedido da renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta delegacia em 1O de
dezembro de 1993, dentro, pois, do prazo legal, e o
prazo de vigência da concessão devera ser renovdo
a partir de 1° de maio de 1994.
1O) A requerente tem seu quadro diret1vo aprovado, pela portaria n• 6, de 9 de janeiro de 1991 ,
com a seguinte composição:
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Oirator Pres•dante:

Jair Fernandes Jacon

Oiretor Vic•Presiderne:

Waldir AntOnio Da1abona

01.-- do Oepl' de Réd10:

Sérgio Frederico Baggio

Oiretores Assistentes:

José Almir Moro
Dolival Ferreira da Silva

11) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe toram atribuídas, conforme mencionado às tis. de n• 29.
12) É regular a situação da entidade perante o
Funda de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL, conforme demonstrado às tis. 27.
13) Consultado o Cadastra Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam as limites fixadas pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de
28 de fevereiro de 1967.
Conclusão
Pelo exposto, concluimos pelo deferimento do
pedido. sugerindo o encaminhamento dos autos a
Coordenação Geral de Outorgas/DOPUT/SFO/MC.
para prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Senhora Delegada.
Curitiba. 16 de maio de 1994.- Alvyr Pereira
de Lima Júnior, Chefe do Serviço Jurídico
DMC/PR.
De Acordo.
À Coordenação-Gelai de OutorgasiOPOUTISFOMC,
para prosseq.Ji'rent.

Curitiba, 16 de maio de 1994. - Tereza Fiaf·
koski Dequeche, Delegada.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°125, DE 1998
(N• 602197, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube
de Oswaldo Cruz Lida., para explorar ser·
viço de radiodifusão sonora em freqüên·
cia modulada na cidade de Oswafdo
Cruz, Estado de São Paulo.
O Congresso Nac1onal decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portana n• 270, de 7 de ma1o de 1997, que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube de
Oswaldo Cruz Lida.. para explorar, pelo prazo de
dez anos. a partir de 8 de maio de 1994. sem direito
de exclusividade. serv1ço de radiodifusão sonora em
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freqüência modulada na cidade de Oswaldo Cruz.
Estado de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N1 805, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações. o ato constante da
Portaria n• 270, de 7 de maio de 1997, que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube de
Oswaldo Cruz Lida .. para explorar, sem direito de
eJtCiusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Oswaldo Cruz.
Estado de São Paulo.
Brasflia, 14 de julho de 1997.- Fernando Henrique C..rdoao.
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neiro de 1983. e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n• 50830.000103/94, resolve:
Art. 11 Renovar. de acordo com o art. 33, § 3'.
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos. a partir de 8 de maio de 1994, a permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz
Lida., pela Portaria n• 102. de 4 de maio de 1984,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Oswaldo Cruz. Estado de São Paulo.
Art. 2• A exploração do serviço de radiodifusão.
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-seá pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta Portana entra em vigor na data de
sua publicação.
Sérgio Motta.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 138/MC, DE 7 DE
JULHO DE 1997. DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultaria Jurídica

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 270, de 7 de maio de 1997, pela
qual renovei a permissão outorgada a Sociedade
Rádio Clube de Oswaldo Cruz Lida .. para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Oswaldo Cruz. Estado de São
Paulo, pela Portaria n• 102. de 4 de maio de 1984,
publicada no Diário Oficial da União de 8 subseqúente.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável. o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato. acompanhado do P recesso Administrativo
n• 50830.000103/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

Referência: Processo n• 50830.000103/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo
Interessada: Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz Lida.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada CUJO
prazo teve seu termo final em B de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratificação do Parecer Juridico n°41/92 - DRMC/SP. que concluiu favoravelmente ao requerido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de permissão. formulado pela Sociedade Radio Clube de Oswaldo Cruz Lida .. permissionária do
serviço de radiodifusão sonora e lreqüéncia modulada, na cidade de Oswaldo Cruz. Estado de São Paulo, conforme Portaria n• 102. de 4 de maio de 1984.
publicada no Diário Oficial da União do dia 8 subseqüente, por dez anos, a partir de B de maio de 1984.
2) O assunto foi objeto de análise pela delegacia do MC no Estado de São Paulo tendo aquela delegacia concluído favoravelmente ao pleito. consoante Parecer Juridico n• 249/94. !Is 36. dos autos.
3) A outorga original esta amparada JUridicamente nos termos de que d1spõem a Le1 n• 5.785. de
1972, e o Decreto n• 88.066. de 1983. e1s que o pe-

PORTARIA N° 270.
DE 7 DE MAIO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições. conforme o disposto r.o
art. 6°, inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de ja-

PARECER CONJURIMC N' 150/97
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dido de sua renovação foi apresentado na forma devida e no prazo legal e com a documentação hábil.
4) Nos termos da lei, o pedido ter-se-a como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados e tempo hábil. concluindo-se, desta
forma, que a terminação do prazo da permissão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
5) Isto posto, mantenho o entendimento do citado Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes autos, acompanhados de minuta dos atas de
renovação correspondentes - Exposição de Motivos
e Portaria - ao Exm" Sr. Ministro das Comunicações,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.
6) Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso nacional, consoante dispõe o §
3° do art. 223 da Constituião para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
Brasflia, 24 de março de 1997. - llná Gurgel
Roudo, Assistente Jurídico.
Aprovo. Sumeto ao Senhor Consu~or Juridico.
Brasllia, 24 de março de 1997. - Adalzira
FrenÇII Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicações.
DESPACHO CONJURIMC N° 205/97
Adoto o Parecer Conjur!MC n• 150/97, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação da
permissão para explorar serviço de radiod~usão sonora e freqüência modulada, na cidade de Oswaldo
Cruz, Estado de São Paulo, formulado pela Sociedade Rádio Clube de Oswaldo Cruz Ltda. Remetamse os autos, acompanhados das minutas de exposição de motivos e portaria, à consideração do
Exm• Senhor Ministro das Comunicações para decisão.
Brasília, 24 de março de 1997. - Antônio Domingos Teixeira Badran, Consultor Jurídico.
PORTARIA N° 268,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1994
O Delegado Estadual do Ministério das Comunicações em São Paulo, no uso de suas atribuições,
em conformidade com a competência que lhe foi delegada através da Portaria n• 296, de 1~5-94, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 50830.001937192,
resolve:
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I - Aprovar, nos termos do artigo 102 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n• 52.795, de 31-10-63, os atos pratiCados pela Sociedade Rádio Clube de Osvaldo Cruz
Ltda., com sede na cidade de Osvaldo Cruz, Estado
de São Paulo, em decorrência da Portaria n• 483, de
28-12-92, conforme alteração contratual arquivada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
n• 50.553193-8, em 31-3-93.
11 - Homologar a alteração do ato constitutivo
da entidade, arquivada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o n• 193.967/93-5, em
14-12-93.
III - Referida alteração tratou da conversão
do capital social para a denominação da moeda
nacional, o "cruzeiro real", resultando num total de
Cr$120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros/reais),
efetivada de conformidade com a Portaria MC
n• 441, de 8-4-76, mantida a proporcionalidade
de cotas entre os sócios, ficando assim configurado.
Cotlltas

com•

V•lor CrS

lazide Aparaada VIEiira Bonni

60.000

60.000.00

Eduardo Borini

15.000

15.000.00

Atvaro Luiz Sorini

1!;.000

1ó.OOO,OO

Antonio Car1os Vie1ra Borini

15.000

1ó.OOO,OO

Silvia Eisa Bolini Rod~ues

15.000

15.000.00

120.000

120.000 00

TOIIII

Carlos Alberto Machioni.
PORTARIA N• 335,
DE 14 DE JUNHO DE 1996
O Delegado Estadual do Ministério das Comunicações, no Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições, em conformidade com a competência
que lhe foi delegada através da Portaria n• 296, de
10-5-94, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 50830.001937/92. resolve:
Homologar a alteração do ato constitutivo da
Sociedade Rádio Clube de Osvaldo Cruz Ltda com
sede na cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São
Paulo, devidamente registrada na "Junta Comercial"
em 13-5-96, sob n• 67.668/96-3, eletivada de conformidade com a autorização prevista na Portaria MC
n• 441, de 8 de abril de 1976, que resu~ou na conversão do capital social para o novo padrão monetário nacional, o "real" e no aumento do mesmo para
R$30.000,00 (trinta m1l rea1s), assim distribuídos entre os sócios:
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Quant. Cotlls

Valor em RS

15.000

15.000.00

Eduardo Borini

3.750

3.750.00

Á!Yaro Luiz Borini

3.750

3.750.00

Amonkl Car1oa Vieira Borini

3.750

3.750.00

SiMa Elsa Borinl Rodrigues

3.750

3.750.00

30.000

30.000.00

Tltular
Uazude Aparec•da Vieira Bornni

T-1

Eduardo Graziano.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•126, DE 1998.
(N• 6G4197, na C!m!lr!! dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concesaão outorgada à Empresa Jornalística o
Povo S.A. para explorar serviço de radiodHusão sonora em onda média na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará.
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largada à Empresa Jomalístoca o Povo S.A .. para
explorar serviÇo de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Fortaleza. Estado do Ceará.
2) O pedido de renovação encontra-se devidamente construído de acordo com a legislação em VIgor e a estação esta funcionando dentro das carac·
terísticas técnicas a ela atribuídas por este Ministério.
3) Nos termos do § 3• do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que a esta acompanha.
4) Estas, Senhor Presidente, as minhas consi·
derações a respeito do mencionado projeto de decreto, que submeto à elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente. - Aflonso Alves de Camargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações.
DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992

O Congresso Nacional decreta:

Renova a concessão outorgada à
Rádio O Povo Ltda., atualmente denominada Empresa Jornalística O Povo S.A.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s!n•, de 29 de julho de 1992, que renova a
concessão outorgada à Empresa Jornalística o Povo
S.A. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 13 de dezembro de 1989, sem direito de exclusi·
vidade, serviço da radiodifusão sonora em onda média na cidade de Fortaleza, Estado do Ceara.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra e vigor na
data da sua publicação.

O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84. inciso IV. e 223.
caput, da Constituição. de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117. de 27 de agosto de 1962, e tendo em
vista o que consta do Processo nº 29108.000467/89.
decreta:
Art. 1° Fica renovada, por dez anos. a partir de
13 de dezembro de 1989. a concessão outorgada à
Rádio O Povo Lida .. atualmente denominada Empre·
sa Jornalística O Povo S.A., cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de
1991, para explorar. sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre·
to. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzir efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter·
mos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasiha. 29 de julho de 1992: 171° da lnde·
pendência e 104° da República. - FERNANDO
COLLOR - Affonso Alves de Camargo Netto.

MENSAGEM N1 379, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII. combinado
com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal.
submeto á apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. o ato constante do Decreto que "Renova a concessão outorgada à Rádio O Povo Uda. atualmente
denominada Empresa Jornalística o Povo S.A., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará".
Brasma, 29 de julho de 1992. - Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 109/92 DE 9 DE JULHO DE 1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração da Vossa Excelência o incluso protelo de decreto
da renovação do prazo de vigência da concessão ou·

•

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO DE 1998

MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
INFORMAÇÃO CONJUR/CGO/DNPV/M
INFRA N° 812/91
Referência: Processo n• 29.108-000467/89
Orlgam: Coordenação Geral de Outorgas
lntrw raacls: E~resa Jomalfstica O Povo S.A.
Anunto: Renovação do prazo de vigência da
outorga
Concluaio: Pelo delerimento
Reexaminando o processo supra-indicado,
concordo integralmente com as conclusões do Parecer CONJURIDRIFZAIDNPVIN° 95190 (lls. 45/49),
acrescentando apenas que, nos termos da Portaria
n• 90-A, de 29-B-90 (!Is. 54/55) os quadros social e
diretivo da entidade ficaram assim const~uidos:
Ac6oo

V•lor CRS

25.515.340

25.515.340.00

-lUciiiFiccha Maolaoogro

4.609.1"10

4.609.110,00

José Ratmundo de Albuquerque Coeta

2.956.788

2.956.788.00

Joio Oumma.r Filho

1.008.786

1.008.786.00

AclonlDemócrito Rocha

Oummar

lUciiiMifia DuTrnar Abou ~

T-1

695.715

695.715.00

34.785.739

34.785.715,00
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Aprovo. Submeto ao Senhor Consu~or Jurídico.
Brasllia, 12 de junho de 1991. - Tarclla Lina
Teixeira de Carvalho, Coordenadora Jurldica de
Comunicações.
DESPACHO CONJURIMINFRA N° 530/91
Adoto o Parecer.
Ao Senhor Secretário Nacional de Comunicações para prévia apreciação do incluso projeto de renovação de outorga e encaminhamento ao Senhor
Ministro para decisão quanto à oportunidade de sua
remessa à Presidência da República, para atendimento ao disposto no art. 223 da Constituição.
Brasília, 14 de junho de 1991.- Geraldo Ri·
beiro Vieira, Consultor Jurídico.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°127, DE 1998
(N• 605197, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concesaio da Rádio Cultura Araraquara Ltda.
para explorar serviço de radlodlfusio aonora em onda média na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:

C.rpo!

Nome•

Dlretor-Preeident:a

Demócrito Rocha Dummar

Olretor \f.c:e-Prasidante

José Raimundo de Albuquerque Costa

Dlrator-Superlntenctente Osvakto Euclides de Araújo
DlnltcM'·Admnlatrativo

Pedro Henrique Chaves Antero

Olrator de Circulação

Vago

Assim sendo, sugiro o encaminhamento do
processo ao Senhor Diretor do Departamento Nacional de Serviços Privados, para que seja submetido à
autoridade competente para decidir, esclarecendo
que o ato de renovação deverá, para que produza
efe~os legais, ser enviado ao Congresso Nacional
para deliberação, nos termos do art. 223, § 3°, da
Constituição vigente.
Brasília, 13 de "'"'o de 1991. - Napoleão
Emanuel Valadares, Assistente Jurldico
Como consequência da aprovação do Estatuto
Regimental deste Ministério, pelo Decreto n• 35, de
11 de fevereiro de 1991, encaminho o presente processo à consideração da Senhora Coordenadora Jurídica de Comunicações.
Brasllia, 12 de junho de 1991. - Esmeralda
Eudóxla Gonçalves Teixeira. Chefe de Divisão

(,_

·-

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n°, de 12 de março de 1997, que renova
a concessão da Rádio Cultura Araraquara Lida.
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
1° de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 345, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 12 de março de 1997, QUe "Renova a concessão da Rádio Cultura Araraquara
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na c&dade de Araraquara, Estado de
São Paulo".
Bras &lia, 17 de março de 1997. - FernandO Henri-

que Cardoso.

---- ----- - - -
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 48, 10 DE MARÇO
DE 1997, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Ela::elentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apraciação de Voasa Excelência o inciU&O Processo Administrativo n• 50830.000716/93,
em que a Rádio Cuhura Araraquara Lida., solicrta renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, outorgada conforme
Decreto n• 973, de 17 de julho de 1936, renovada
nos tennos do Decreto n° 88.582, de 2 de agosto de
1983, publicado no Dl6rlo Oficial da União de 4 de
agosto seguinte, por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo decreto de 1O de maio de 1991.
2) Observo que a outorga original está amparada juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972, e no
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a
regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo por isso admrtido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas obServações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser uhimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1° de novembro de 1993.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1993, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do art. 223 da
Constituição.
Respertosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 12 DE MARÇO DE 1997
Renova a concessão da R6dio Cultura Araraquara Lida., para expto: ar serviço de radlodlfuaio sonora em onda média, na cidade de Araraquara, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, no uso da• atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223

da Constrtuição, e nos termos do art. e•, inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1993, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 50830.000716/93, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33.
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Cultura Araraquara Lida., outorgada pelo Decreto n• 973, de 17 de julho de 1936, e
renovada pelo Decreto n• 88.582, de 2 de agosto de
1983, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 1O de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço deradiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 12 de março de 1997; 176° da Independência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Mona.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia do MC em São Paulo
PARECER JURÍDICO N° 126194
Referência: Processo n• 50830.000716/93
Origem: DCOMIMC/SPO
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 12 -11-93.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a srtuação técnica e a vida societária.
Concluaio: Pelo deferimento.
A Rádio Cultura Araraquara Limrtada, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo, requer renovação do prazo de vigência de
sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1Q de
novembro de 1993.
1- Dos Fatos

1) Mediante Decreto n• 973, de 17 de julho de
1936, foi outorgada concessão à Rádio Cultura Araraquara Lida., para executar e explorar o serviço de
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radiodWusão sonora em ondas médias, na cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo.
2) A outorga em apreço foi renovada por 2
(duas) vezes, conforme Decretos n•s 73.047 de
30..1 0-73 e 88.582, de 2-8-83, publicados no Diário
Oflcllll da União dos dias 30-1 0-73 e 4-8-83, respectivamente.
3) Cumpre ressaltar que. durante o úttimo perfodo de vigência da outorga, a entidade não sofreu
qualquer pena ou advertência, conforme se verdica
na informação de 11. 72 do Setor Jurídico da Seção
de Fiscalização desta Delegacia.

11 - Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
inst~uído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o de televisão, que poderão ser renovados por
perfodos sucessivos e iguais (Art. 33 § 3°), períodos
esses mantidos pela atual Const~uição (Art. 223 § 5").
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara
•Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de suas outorgas, deverão dirigir requerimento ao Orgão Competente, no
período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) A outorga originária da concessão em apreço
foi renovada automaticamente até 1°-11-73, conforme
determinado no inciso 11 do artigo 1° da Lei n• 5.785
de 23 de junho de 1972, motivo pelo qual o prazo de
vigéncia da outorga passou a ser contado a partir daquela data, por periodos sucessivos de 1O (dez) anos.
8) Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada, deverá ocorrer a partir de 1° de novembro de
1993, sendo que os efeitos jurfdicos da outorga foram mantidos pelo prazo residual. conforme disposto
no Decreto de 1O de maio de 1991 , publicado no
Diário Oficial do dia 13 subseqüente.
9) O pedido de renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta delegacia em 8 de junho de 1993, dentro, pois, do prazo legal (fi. 1 ).
1O) A requerente tem seus quadros societários
e diretivo aprovados. respectivamente, pelas Porta-
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rias n•s 68 de 8-6-94 e 75 de 4-5-87, com a seguinte
composição:
Coti•We

C:OU•

Y•lor CrS

Lilla EUsa Ebe<le Lupo

4.706.571

4.706.571.00

Judith Elisa Lupo

3.086.229

3.086.229.00

202.171

202.171.00

lona Lupa Quirino dos Santos

Ricardo lu!!!

Total

5.209

5.209.00

8.000.000

8.000.000 00

C.rao

Nome

Dlretor Presidente

Ricardo Lupa

11) A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de tis.
50/53 e informação do Setor de Engenharia constante de !Is. 54 e 71.
12) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- Fistel, consoante informação de fi. 73.
13) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1°
de novembro de 1993, tendo em vista a manutenção
do prazo da outorga por Decreto de 10 maio de 1991.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo a remessa dos autos à Secretaria
de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
É o parecer sub censure.
Selar Jurídico, 16 de junho de 1994. - Nilton
Aparecido Leal, Assistente Jurídico.
1) De acordo
2) Encaminhe-se o processo à Secretaria de
Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
São Paulo, 20 de junho de 1994.- Carlos Alberto Machionl.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 128, DE 1998
(N1 606197, na CAmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Naveganta de Porto Lucena
para explorar eerviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Porto
Lucena, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n°, de 12 de maio de 1997, que renova,
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por dez anos. a partir de 1° de maio de 1994, a con·
cessão da Fundação Navegantes de Porto Lucena
para explorar, sem diraito de exclusividade, serviço
de radiodHusão sonora em onda média na cidade de
Porto Lucena, Estado do Rio Grande do Sul.
A.rt. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nl570, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § a• do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Es1ado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 12 de maio de 1997, que "Renova a concessão da Fundação Navegantes de Porto Lucena,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto Lucena, Estado do
Rio Grande do Sul.
Brasrtia, 16 de maio de 1997. - Fernando
Henrique Cllrdoao.

a) Com estas observações licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação a curto ou a longo prazo não
determina necessariamente a extinção do serviço
prestado podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1° de maio de 1994.
5) Nessa contormidade e em observância ao
QUe dispõem a Lei n• 5. 785. de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066 de 1983 submeto o assunto a superior consideração da Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional em cumprimento ao § a• do artigo 22a da
Constituição.
Respeitosamente. - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 12 DE MAIO DE 1997
Renova a concaaaão da Fundação
Navegante& de Porto Lucena para explorar aerviço de radiodlfuaão aonora em
onda média na cidade da Porto Lucena
Estado do Rio Grande do Sul.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 73/MC, DE 7 DE
MAIO DE 1997, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbüca.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 53790.000097/94,
em que a Fundação Navegantes de Porto Lucena
solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Porto Lucena Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Rádio São Miguel Lida.,
conforme Portaria MJNI n• 185-B de 9 de agosto de
1961 transferida para a requerente pela Portaria
n• 142, de 22 de julho de 1982, cuja última renovação ocorreu nos termos do Decreto n• 89.629, de B
de maio de 1984 publicado no Dilirlo Oficial da
União de 9 de maio subsequente por dez anos, a
partir de 1° de maio de 1984, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de
1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiÇões
contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972 e
no Decreto n• 88.066, de 26 da janeiro de 1983, que
a regulamentou que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo da vigência da
concessão ou permissão sendo por isso, admitido o
funcionamento precáriO das estações mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
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O Presidente da República no uso das atribuições QUe lhe conferem os arts. 84 inciso IV e 22a da
Constituição e nos termos do art. 6° inciso I do Decrato n• 88.066, de 26 de janeiro de 198a, e tendo
em vista o Que consta do Processo Administrativo
n• 5a790.000097/94 decreta:
Art. 1° Fica renovada de acordo com o art. 33
§ a• da Lei n• 4.117 de 27 de agosto de 1962, por
dez anos a partir de 1° de maio de 1994 a concessão da Fundação Navegantes de Porto Lucena, outorgada originariamente à Rádio São Miguel Lida., pela
Portaria MJNI n• 185-B. de 9 de agosto de 1961, transferida para a requerente pela Portaria n• 142, de 22 de
julho de 1982 e renovada pelo Decreto n• 89.629 de 8
de maio de 1984 sendo mantido o prazo residual da
outorga conforme Decreto de 1o de maio de 1991 ,
para explorar, sem dire~o de exclusividade serviço de
radiod~usão sonora em onda média na cidade de Porto Lucena, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço da
radiod~usão cuja outorga é renovada por este decreto reger-se-à pelo Código Brasileiro de telecomunicações leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § a• do art. 223 da Constituição .

.
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Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasllia, 12 de maio de 1997, 176' da Independência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO. - S«glo Motta.
MINISTÊRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Consultaria Jurfdica
PARECER CONJURIMC N°144/97

Retertncla: Processo n• 53790.000097/94
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul.
lnteres..ds: Fundação Navegante de Porto
Lucena.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1' de maio de 1994.
PedidO apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusio: Pelo deferimento do pedido.
A Fundação Navegantes de Porto Lucena concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Porto Lucena, Estado do
Rio Grande do Sul, requer a renovação do prazo de
vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu
em 1' de maio de 1994.
2) Mediante Portaria MJNI n' 185-8, de 9 de
agosto de 1961, foi outorgada permissão à Rádio
São Miguel Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porto Lucena, Estado do Rio Grande do Sul.
3) A outorga foi transferida à requerente pela
Portaria n' 142, de 22 de julho de 1982.
4) Posteriormente a entidade passou à condição de concessionária vez que teve autorizado aumento de sua potência.
5) A concessão foi renovada da ú~ima vez pelo
prazo de dez anos, a partir de 1' de maio de 1984,
conforme Decreto n' 89.62.9, de 8 de maio de 1984,
publicado no Dl.trlo Oficial da União de 9-5-84, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto
de 10 de maio de 1991.
6) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instilufdo pela Lei n' 4.117, de 2.7 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 1O (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora. e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33, § 3'), periodos esses mantidos pela aluai
Constituição (art. 22.3, § 5').
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7) Por sua vez. o regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n' 52.795. de
31 de outubro de 1963, declara:
• Art. 2.7. Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
8) De acordo com o artigo 4' da Lei n• 5. 785.
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto)e o 3• (terceiro)
mês, anteriores ao término do respectivo prazo.
9) O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 1° de maio de 1994, sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia
do MC no Estado do Rio Grande do Sul, em 7-1-94,
tempestivamente portanto.
1O) A renovação deverá ocorrer a partir de 1•
de maio de 1994.
11) A peticionária tem seu quadro diretivo aprovado pela Portaria n' 109/95 com as seguintes composições.
Quadro Diretivo:
José Adele Martinem

Presidente

C8l1oa Valdemar Maldaner

Vice-Pres•dente

Waldernar Jorge Krapt

Secretario

EugêniO Reinaldo Werlang

Vice-Secratáno

AntOnio Abrilino Madril

Tesoureiro

AntOnio Túlio Montini

Vice-Tesoureiro

Leo Miguel Weschenlelder

Oiretor-Executlvo

12.) A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (tis. 31 ).
13) É regular a situação da concessionária perante o Fundo da Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de !Is. 35.
14) A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõe a Lei n• 5. 785, de
1972, e o Decreto n' 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentada na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
15) Nos termos da lei. o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em carãter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil. concluindo-se. desta forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação. a
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curto ou a longo prazo, não delermina, necessariarnenle, a extinção do serviço prestado.
16) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm" Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentfssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
17) Pos1eriormente, de acordo com o art. 223.
§ a•, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de
renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer aub cenaura.
Brasília, 24 de março de 1997. - llná Gurgel
Ro..do, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brasília, 24 de março de 1997. - Adalzira
França Soarea de Lucca, Coordenadora de Comunicações.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 129, DE 1998
(lP 807197, na Cimara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a concesaio da Rlldlo Cacique de Guarapuava
Ltda., para explorar aervlço de radlodlluaio aonora em onda mMIIa na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, de 1a de maio de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 25 de novembro de 1992, a
concessão da Rádio Cacique de Guarapuava Lida.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 574, DE 1997
Sanhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § a• do art. 22a. da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Es1ado das Comunicações. o ato constante do
Decreto de 1a de maio de 1997, que "Renova a concessão da Rádio Cacique de Guarapuava Lida ..
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para explorar serviço de radiod~usão sonora em
onda média, na cidade de Guarapuava, Estado do
Paraná".
Brasília, 16 de maio de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 86/MC, DE 7 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 29740.000882192,
em que a Rádio Cacique de Guarapuava Lida. solicita renovação da concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Guarapuava, Estado do Paraná, outorgada originalmente à Rádio Guarapuava Ltda.,conforme Decreto
n• 87.727, de 19 de outubro de 1982, por dez anos,
a partir de 25 de novembro de 1982, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de
maio de 1991, autorizada a mudar sua denominação
social para a atual pela Portaria n• 128, de 2a de
agosto de 1991 .
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente. considerando as disposições
contidas na Lei n• 5. 785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 198a. que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da •
concessão ou permissão. sendo, por isso, admitido o
funcionamento precáno das estações, mesmo quan·
do expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
detennina. necessariamente, a extinção do serviço

prestado. podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço. o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 25 de novembro de 1992.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785. de 1972, e seu Regulamento. Decreto n• 88.066, de 1983, suometo o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nac1onal, em cumpnmento ao § 3° do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente. - Sérgio Motta. Ministro de
Estado das Comumcações.
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DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Cacique de Guerapuava Ltda., para explorar
..viço de radiodifusão sonora em onda
mllidla, na cidade de Guarapuava, Estado
do Paraná.
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Rádio Cacique de Guarapuava Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Guarapuava. Estado do Paraná,
requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo final ocorrerá em 25 de novembro próximo.
l-Dos Fatos

O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Const~uição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 29740.000882192-78, decreta
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 25 de novembro de 1992, a
concessão da Rádio Cacique de Guarapuava Lida.,
outorgada originalmente à Rádio Guarapuava Lida.,
pelo Decreto n• 87.727, de 19 de outubro de 1982,
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual pela Portaria n• 128, de 1991, para explorar.
sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Guarapuava,
Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiod~usão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-à pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 maio de 1997; 176° da Independência e 109° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

1) Mediante Decreto n• 87.727, de 19 de outubro de 1982. foi autorizada concessão a Rádio Guarapuava Lida. para explorar. por 10 anos o serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Guarapuava, Estado do Paraná.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 25 de novembro de 1982. data de publicação do
contrato de concessão no Diário Oficial.
3) Em 6 de dezembro de 1982 a concessionária requereu autorização deste órgão para proceder
a primeira alteração do Contrato Social, tendo por
objetivo, entre outros, o de mudar a denominação
social da entidade para a Rádio Cacique de Guarapuava Lida. o que foi autorizado pela Portaria n• 114,
de 10 de fevereiro de 1983. publicada no Diário Ofi·
cial da União de 14-3-83.
4) A Portaria n• 53. de 28 de fevereiro de 1989,
autorizou a efetivação de novas operações, inclusi~
ve, nova mudança na denominação social que passou a ser Rádio Independência Guarapuava Ltda.
5) Em 23 de agosto de 1991, nova autorização foi concedida a interessada para modificar
mais uma vez a sua denominação por meio da
Portaria n• 128/91, voltando a chamar-se Rádio
Cacique de Guarapuava Lida.
6) Cumpre ressaltar que. durante o período de
vigência da outorga, a entidade não sofreu penalidade mas foi advertida, conforme se verifica na infor~
mação constante das fls. 29.

Serviço Público Federal
MINISTERIO DOS TRANSPORTES
E DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no Estado do Parana

11 - Do Mérito

PARECER SEJUR/CJC N°150
Referência: Processo n• 29740.000882192
Origem: OMTC/PR
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radioddusão sonora cujo prazo tem seu termo final
em 25 de novembro de 1992.
Pedido apresentado tempest1vamente.
Regulares a srtuação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento

7) O Código Brasile~ro de Telecomunicações.
institui do pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 1O (dez) anos para os serv1ço
de radioddusão sonora em 15 (quinze) anos para o
seNiço de televisão, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e 1gua1s (art. 33 § 3°, períodos esses mantidos pela aluai Constrtuição (art. 22 § 5•).
8) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963. declara:
"Art. 27. Os prazos de concessão .,
permtssão serão de 1O (dez) anos para o
seNIÇO de rad10d1!usão sonora e de 15
(qu1nzel anos para o de televisão.
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9) De acordo com o artigo 4° da Lai n• 5. 785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o a• (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
10) O prazo de vigência desta concessão, tem
seu termo final dia 25 de novembro de 1992, pois
começou a vigorar em 25-11-82, com a publicação
do extraio do correspondente contrato de concessão, no Dl6rlo Oficial da União, e os efeitos jurídicos da outorga toram mantidos pelo prazo residual,
conforme disposto no Decreto do dia 1O de maio de
1991, publicado no Diário Oficial do dia 13 subseqüente.
11) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia
24-8-92, dentro, pois do prazo legal (!Is. 1/2).
12) A requerente tem seus quadros societário e diretive aprovados, respectivamente, pelas Portarias
n•s 53/89, 128192 e 96192. com a seguinte composição:
CoU•

Valor•mCrS

Gilberto Baroni

1.500.00

1.500.000.00

Attmo Chaves Ferreira

1.500.00

1.500.000.00

3.000.000

3.000.000,00

Cotllltlia

Tot.l

Nome

C.!BO
Oiretor Presidenta

Gilberto Baroni

Oiretor Vice-PresKtente

Attílio Chaves Ferreira

13) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionaaas às !Is. 27.
14) É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
- FISTEL.
15) Consu~ado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não u~rapassaram os limites fixados pelo
artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236,
de 28 de fevereiro de 1967.
16) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
25-11-92, tendo em vista a manutenção do prazo da
outorga por Decreto de 1O de maio de 1991.
III - Concluaão
Do exposto, concluo pelo deferimento do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral da Outorga do DNPV, para prosseguimento.
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É o parecer aub cenaura.
Curitiba, 18 de setembro de 1992. - lsalene
Ferreira Moita, Assistente Jurídico.
À Sr" Delegada para prosseguimento.
Curitiba, 18 de setembro de 1992. - Marcelo
Joaá Dudeque, Chefe do SCOMIOMTC.

À Coordenação-Geral de Outorga do DNPV.
Encaminhe-se.
Cur~iba, 18 de setembro de 1992. - Tereza
Flalkoakl Daquecha. Delegada.
RÁDIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA
CGC 75.682.948/0001-73
Sexta Alteração do Contrato Social
Attilio Chaves Ferreira, brasileiro. casado.
agropecuarista, residente e domiciliado em Guarapuava (PR), à rua Padre Chagas, 3846, portador da
Cédula de Identidade n• 157.566-SSP/PR e CPF
125595719-00, e Gilberto Baroni, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado em Guarapuava (PR). à rua XV de Novembro, 3113, portador da Cédula de Identidade n• 652.261-SSPIPR e
CPF 017020769-20, sócios da Rádio Cacique de
Guarapuava Lida., com sede e foro em Guarapuava - PR, à rua Marechal Floriano Peixoto,
1670, CEP 85010-250, com Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do
Paraná sob n• 41200292271, por despacho em
sessão de 7 de agosto de 1981 e alterações
subseqüentes arquivadas sob n•s 288341, em
2-3-83; 426896, em 10-5-89; 503049, em 9-10-91,
527621, em 25-8-92 e 951074881-1, em 26-6-95,
resolvem modificar seu Contrato Social de acordo
com as seguintes cláusulas.
Cláusula I - O sócio Attílio Chaves Ferreira,
que possui na sociedade 1.500 (um mil e quinhentos) quotas de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), retira-se
da sociedade cedendo e transferindo suas quotas,
com todos os dire~os e vantagens inerentes, à sócia
Rose Helena de Oliveira Baroni, brasileira, casada,
comerciante, residente e domiciliada em Guarapuava, Paraná, à rua XV de Novembro, 3113, Cédula de
Identidade n• 133.846-3-PR. CPF 855271499-04,
a qual pelo presente instrumento ingressa na so-

ciedade.
Cláusula 11 - Em decorrência da presente alteração. o capital social no valor de R$3.000,00 (três
mil reais). dividido em 3.000 (três mil) quotas de
R$1,00 (um real) casa uma. 1nte1ramente subscntas
e integralizadas. fica ass1m distribuido entre os
sócios .

.

Qllbertobetani

1.500quoiiiS

RS 1.500.00

Rose Helena de Olive•ra Barom

1.500 quotas

RS 1.500.00

3.000 q -

RS 3.000.00

Somo
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Cláusula III - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações que não colidirem com as disposições do
presente instrumento.
E por assim terem justo e contratado, assinam
o presente instrumento em três vias de igual teor e
forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo
em todos os seus termos.
Guarapuava (PR). 10 de julho de 1996.- Attíllo Chavu Ferreira - Gilberto Baroni - Roae Helena de Oliveira BaroniTestemunhas: António Carlos Matoso Campos, Carteira de Identidade n• 4.205.1 19-5SSP/PR - Marlbel Kluber, Carteira de Identidade
n• 4.226.148-3-SSPIPR.
(A Comissão de Educação.)

PARECERES
PARECER N• 598, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 54, de
1995 (n• 453/95, na Cimara doa Deputadoa), que •aprova o ato que outorga permlsaio • Ridlo FM Canavial Ltda., para
explorar serviço de radlodHuaão sonora
em freqüllncia modulada na cidade de
Redenção, Estado do Caat1i".
Relator (ad hoc): Senador Djalma Beaaa
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 54, de 1995 (n• 453, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão a Rádio FM Canavial Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Redenção, Estado
do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 165, de
1990, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria n• 42,
de 21 de fevereiro de 1990. que outorga permissão
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 so-

licrtação de outorga foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio FM Canavial Lida.:
Nome dO Sócio Cotlsta
AntOnio de Almeida Jacó

250

Emani de Almeida Jacó

50

Francisco Pereira dos santos

50

Judicael de Almekla JacO

50

Fernando Henrique de Oliwira Sani:>s

50

Liaani Mali& JacO lomanco

50

Total de COblo

500

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 César
Souza, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa, contra os votos dos Deputados
Hélio Bicudo e José Genoíno.
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 a análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 54, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio FM Canavial Lida. atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se a outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato.
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originilno
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda, Vice-Presidente no exercido da
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Presidência - DJalma a.... - (Relator ad hoc) Jon. . Pinheiro - Joio Rocha - José Fogaça Joio França - Lllonal Paiva - Sérgio Machado Benl V-a - Francelina Pereira - Jaffaraon Péraa - EleJo Alvaraa - Emandaa Amorim - Leomar
Qulntllnllha - Romero Jucé.

Na Comissilo de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa. o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

PARECER N° 599, DE 1998

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 radioddusão 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 termalidades 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 pala 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• 124, de 1995, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Terra FM de Goiânia
Lida., atendeu à todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da permissão.
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 1O de novembro de t998. Joel de Hotlanda, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência, Leonel Paiva, (Relator ad hoc), Jonas
Pinheiro (sem voto) -João Rocha - Joú Fogaça
- João França - Romero Jucé - Sérgio Machado
- Bani Veras - Francelina Pereira - Jefferson Péraa - Elcio Alvares - Emandea Amorim - Leomar
Quintanilha - Djalma Bessa - Lúcio Alcântara Ediaon Lobão.

Da Comluão da Educação, sobra o Projeto
da Decreto Leglalatlvo n•124, da 11195 (n° 3261113,
na CAmara doa Daputlldoa), que aprova o ato que
renova a parmlaaiio outorgada ll Rádio Riviera
Ltda., pollfllf'tormanta transferida ll Rádio Terra
FM da GoiAnla Ltda., para explorar aarviço da radlodifuaio 110nora em fraqOincia modulada na
cidade da Golinla, Eatlldo da GolAs.
Relator (ad hoc): Senador Leonel Paiva
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 124, de 1995 (n• 326, de
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Terra FM de Goiãnia
Lida.. para explorar serviço e radiodifusão sonora
em freqúància modulada na cidade de Goiânia. Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 388, de
1992, o então Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria
n• 123, de 9 de julho de 1992, que renova permissão para exploração de canal de radiodffusão sono·
ra, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1•
do art. 223, ambas 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 acionãria do empreendimento Rádio Terra FM de Goiânia Lida.:

-...do tl6clo Colberê Monteiro do Espírito Santo
Olindlna Ollvia C. Monteiro

Totlll de CoUia

~diPii"

1

1.076.600
461.400
1.538.000

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 Tilden
Santiago, e aprovação unânime daquela Comissão.

ti- Voto do Relator

PARECER N• 600, DE 1998
Da Comisaiio de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de
1998 (n• 490197, na Cimara doa Deputadoa), que aprova o ato que renova a conceaaiio deferida à Fundação Padre Anchietll - Centro Pauiiatll de Rllidio e TV
Educativas, para explorar aarviço de radiodifuaiio educativa de sons e imagens
na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Relator (ad hoc): Senador Romero Jucá
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I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1998 (n• 490, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão deferida à Fundação Padre
Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, pare explorar canal de radiodWusão educativa
de sons e imagens na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 655, de
1994, o então Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado com o § 1• do artigo 223 da Constituição Federal, ato constante do Decreto sln•, de 16
de agosto de 1994, que renova concessão para executar, pelo prazo do 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão educativa de
sons e imagens (televisão) na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro !rujo, e aprovação unânime daquela Comissão. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa.
o projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Haroldo Sabóia.
11 - Voto do Relator
Regulado pelo Decreto n• 52.795. de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto
n• 1. 720, de 28 de novembro de 1995, o processo
de outorga e renovação, pelo Poder Execut1vo, para
execução de ~erviço de radiod~usão educativa condiciona-se ao cumprimento de exigências oistintas
daquelas observadas nos casos de concessões ou
permissões para exploração de canais comerciais de
rádio e televisão. A le~aslação citada, em seu art. 13,
§ 2°. estabelece que a outorga para exploração deste tipo de serviço não depende de edital. Também
não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado Federal n• 39/92, que
"dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atas de outorga e renovação de concessão, permissão para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens •.
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Note-se que, por sua especificidac1e, os canais
de radiodWusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e
fundações constituídas no Brasil, com finalidade
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto
n• 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações).
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos
pela aprovação do ato de renovação em exame, na
forma do projeto de decreto legislativo elaborado
pela Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1998.
- Joel de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da
Presidência - Romero Jucá. Relator ad hoc - Jo·
nas Pinheiro (sem voto) -Joio Rocha - Joaé Fogaça - DJalma Beasa - Leonel Paiva - Sérgio Machado - Bani Varas - Francelina Pereira - Jefferson Pérea - Elcio Alvares - Emandea Amorim Lúcio Alcântara - João França - Leomar Quinta·
nllha - Édlson Lobão.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N•4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Partes vetadas pelo Presidente da
República e mantidas pelo Congresso
Nacional, do Projeto que ae transformou
na Lei n• 4.117, de 27 de agoato de 1962
(que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações).
DECRETO N• 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
DECRETO N°1.720,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n• 52.795(1), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério
das Comunicações. nbservados, no que e quando
couber. dentre outros. os seguintes elementos e requi-
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s~os necessários à formulação das propostas para a
exploração do serviço.

§ 2" Não dependerá de edital a outorga para
execução de serviço de radiodifusão por pessoas jurídicas de direito público interno e por entidades da
administração indireta, instituídas pelos Governos
Estaduais e Municipais, nem a outorga para a execução do serviço com fins exclusivamente educativos.
DECRETO-LEI N" 236,
CE 28 CE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei
n• 4.117(*), de 27 de agosto de 1962
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1• As Universidades e Fundações deverão.
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 21 A outorga de canais para a televisão edu·
cativa não dependerá da publicação do edital previsto no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
PARECER N1 601, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de
1998 (.,. 492197, na Cimara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade Estéreo Show
Ltda. para explorar serviço de radiodifu·
aio sonora em lreqüincia modulada na
cidade de Sio José do Rio Preto, Estado
da Slo Paulo.
Relator (ad hoc): Senador Joio França
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer. o Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1998 (n• 492. de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão à Rádio Cidade Estéreo
Shaw Lida., para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüéncia modulada na cidade de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 845, de
1994, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria n• 736,
de 27 de setembro 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 Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República. documento
que integra os autos. da conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicavel. o que levou ao seu deferimento.
E a seguinte a composição acionaria do empreendimento Rádio Cidade Estéreo Show Lida.:
Nome do Sócio Cotlatli

Cotaa de Nrtlclpacio

AntOnio Ronaldo Spo!1i

148.200.000
20.900.000

Tapyr Sabdron1 Jorge

Canos César Flonano

20.900.000

Totlll de Cotlla

190.000.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática da Cãmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado José Rocha, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa. o Projeto foi considerado juridico, 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
perm1ssão ou autorização para que se executem
serv1ços 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, as 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 a analise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista Que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 36. de 1998. evidencia o
cumpnmento das formalidades estabelecidas na Re-

.
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solução n• 39192, ficando caracterizado que a empresa Rádio Cidade Estáreo Show Lida. atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da permissão, opinamos pela aprovação dos Deputados.
Sala da Comissão, 1 O de novembro de 1998. Joel de Hollanda - Vice-Presidente no exercício da
Presidência -Joio França - (Relator ad hoc) - Jo·
nae Pinheiro (sem voto) - Joio Rocha - Jos6 Fogaça - D)alma Be... - Leonel Paiva - Sérgio Machado - Benl Veraa - Francelina Pereira - Jeffer·
eon P6rea - Elclo Alvares - Emendes Amorim Lúcio Alc.lntara - Ediaon Lobio - Leomar Quln·
tanllha - Romero Jucá.
PARECER N• 602, DE 1998
Da Coml..io de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de
1998 (n" 4115197, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a conceaeio
deferida à Sociedade Rádio Cultura São
VIcente Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda m6dia na
cidade de São Vicente, Estado de São
Paulo.
Relator (ad hoc): Senador Edison Lobão
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1998 (n• 495, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Sociedade Rádio Cultura
São Vicente Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 872. de
1994, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 18
de outubro de 1994, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, Combinado com o § 1° do art. 223.
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, da conta de que a presente solicitação de renovação loi instruída de conformidade
com a legislação aplicavel, o que levou ao seu deferimento.
E a seguinte a composição acionária do empreendimento Sociedade Radio Cultura São Vicente
Lida.:
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Nome do Sóelo Cotlata

Cotaa de P•rtlclpacio

Gilberto Gomes Mansur

169.875

Paulo Roberto Gomes Mansur

169.875

Marta Gomes Mansur

113.250

Total de Cotas

'

453.000

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
Paulo Cordeiro, 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 autos 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 in·
formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem instruir o processo submetido â. análise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n' 38. de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n' 39/92, ficando caracterizado que a empresa Sociedade Rádio Cultura São Vicente 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 das Comissões. tO de novembro de 1998.
- Joel de Hoflanda (Vice-Presidente no exercicio da
presidência) - Edison Lobão (relator ad hoc)- Jo·
nas Pinheiro (sem voto) João Rocha- Joa6 Fogaça - Djalma Beaaa - Leonel Paiva - Sérgio Ma·
chado - Bani Varas - Francelino Pereira - Jeffer·
son Pérea - Elcio Alvares - Ernandes Amorim Lúcio Alcântara - João França - Leomar Quintanilha - Romero Juca.
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PARECER N• 603, DE 1998

11 -Voto do Reletor

Da Comlaaão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 47, de
1998 (n• 505/97, na Clmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permlaaão outorgada ii Rlfldlo Leme Stareoson Ltda. para explorar sarvlço de radlodHuaio sonora em freqüincla modulada
na cidade de Leme, Estado de Sio Paulo.
Relator (ad hoc): Senador Lúcio Alclntara
1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 47, de 1998 (n• 505, de
1997, na Cêrnara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Leme Stereoson
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Leme, Estado
dé São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.324,
de 1996, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portana
n• 1.032, da 27 de agosto de 1996, que renova permissão para exploração da canal de radiodifusão so·
nora, 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 empreendimento Rádio Leme Stereoson Lida.:
Nome do 86clo Cotlota

Coma de P8rUCIPIICiO

Apolinário R-rio Putlini Martim

1.791.675

LuiZ Farnanôo Marchi

1.075.005

Paulo Mateus Ciccone
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716.670
3.583.350

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Cêmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável da seu relator, Deputado Paulo Bornhausen, 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 técmca
legislativa, contra o voto do Deputado Haroldo
Sabóia.

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam a 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• 47, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re·
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Leme Stereoson Ltda. atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habil~ar-se à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo erigi·
nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 1 O de novembro de 1998.
- Joel de Hollanda (Vice-Presidente no exercício da
Presidência) - Lúcio Alclntara (Relator ad hoc) Romero Jucá - José Fogaça - Djalma Beasa Jonas Pinheiro - Leonel Paiva - S6rglo Machado
- Beni Veres - Francelina Pereira - Elclo Alvares
- Jefferson P6res - Emendes Amorim - Joio
França - Joio Rocha - Leomar Qulntanllha.
PARECER N• 604, DE 1998
Da Comlaaio de Educação, aobre o
Projeto de Decreto l..eglalatlvo n• 57, de
1998 (nt 51M7, na Cimara doe Deputadoe),
que aprova o ato que renova a permlaaio
outorgada à FM Cidade doa Peasarinhos
Ltda., para explorar Hrviço da radiodifusão aonora em fnlqüêncla modulada na
cidade de Araponges, Estado do Paraná.
Relator (ad hoc): Senador Jonaa Pinheiro
1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 57, de 1998 (n• 518. de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à FM Cidade dos
Passarinhos Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Arapongas. Estado do Parana.
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Por meio da Mensagem Presidencial n• 348. de
1997, o Presidente da Republica submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria n• 1.215.
de 26 de setembro de 1996, que renova permissão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, comoinado com o§ 1° do
art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comuni·
caçõea ao Presidente da Repliblica, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicita·
ção de renovação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável. o que levou ao seu deferimento.
É a saguin!e " composição acionária do em·
preendimento FM Cidade dos Passarinhos Lida.:
N - do Sócio CoHalll
lrondi MantoYanl Pugliesi

519

MardaPug-

160

Cibele Puglieae

160

MaHa PucJtlesa

160

1199

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 José de
Abreu, e aporvação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constrtuição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constrtucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Haroldo Sabóia.
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 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 a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Monistério 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' 57, de 1998. evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa FM Cidade dos Passarinhos L.tda. atendeu a
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todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da permossão, oponamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo onginário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da
Presidência; Jonas Pinheiro, (Relator ad hoc) D)alma Beaaa - José Fogaça - Joio Rocha - Ro·
mero Jucá - Leonel Paiva - Sérgio Machado Francelino Pereira - Jefferaon Pérea - Elclo Alva·
res - Ernandea Amorim - Joiio França - Leomar
Quintanilha - Lúcio Alcântara.
PARECER N• 605, DE 1998
Da Comisaão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto L.egiallltlvo n• 62, de
1998 (n" 510r'97, na Cimarll doa Deputados),
que "aprova o ato que renova a concessão
da Rádio DHuaora Caxlense Ltda. para explorar serviço de radlodlfuaão aonora em
onda média na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relator (ad hoc): Senador Joio Rocha
I - Relatório
Chega a esta Comissão. para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1998 (n• 51 O, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Difusora Caxiense
Ltda. para explorar serviço de radiodffusão sonora
em onda média na cidade de Caxias do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 12, de
1997, o Presidente da Republica submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto stn•, de
20 de dezembro 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 Constotuição Federal.
A exposição de motovos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos. dá conta de que a presente solicrtação de renovação foi instruida de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Difusora Caxiense Lida.:
Nome dO Sócio Cotlsta
Raul Bento Alves

Cotas de Partlclpaçáo

3.180.000

Rosa Cathalina Angeh Alves

900.000

Nestor José Gollo

240.000
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do 86clo Cotllltll
JoH Fiorindo Angeli

que "aprova o ato que renova a concesaio de A Gazeta do Espírito Santo-Riidlo
e TV Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e Imagens (televisão) na
cidade de Vitória, Estado do Eapfrlto
Santo".

Cotlie de Partlclpaoio
240.000

Hetena Joana Bento Alves

120.000

Claoola Bento AIYlls

120.000
4.800.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
perecer favorável de seu relator, Deputado Paulo
Cordeiro, 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, contra o voto do Deputado Haroldo Sabóia.

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• 62, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Difusora Caxiense 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 Cãmara dos Deputados.
Sala da Comissão. 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da
Presidência - Joio Rocha (Relator ad hoc) - Jonaa Pinheiro - Romero Jucá - Joaé Fogaça DJalma BaNa - Leonel Paiva - Sérgio Machado Bani Varaa - Francellno Pereira -Jefferson Pérae - Elclo Alvares - Emendes Amorim - Lúcio
Alclntara - João França - Leomar Qulntanilha.
PARECER N• 606, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de
1998 (n• 512.117, na Cãmara dos Deputados),
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Relator (ad hoc): Senador Joaé Fogaça
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de 1998 (n• 512, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão de A Gazeta do Espírito
Santo-Rádio e TV Ltda., para explorar serviço de radiod~usão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 122. de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constate do Decreto s/n°, de
15 de janeiro de 1997, 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 cota de que a presente solicitação de renovação foi instruida de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento A Gazeta do Espirita Santo-Rádio e
TV Lida:
Nome do S6clo Cotlsta
Geraldo Correa BarbOsa

18.500.000.000

Maria Antoniela C. Lindel"'berg

17.233.210.000

Carlos F. M. Lindenberg Filho

15.122.544.000

Maria H. Lindenberg Monte

5.978.908.000

Oarcy Pacheco da Queiroz

4.092.000.000

Maria Helena Thomé de Carvalho

Total de Cotas

973.338.000
82.000.000.000

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 João lensen, 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 legis-

lativa.
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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 radiod~usão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Const~uição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
cmérios estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de
1992. Essa norma interna relaciona uma série de informações a senom 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• 63, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39192, ficando caracterizado que a empresa A Gazeta do Espírito Santo-Rádio e TV Lida.
atendeu e todos os requisitos técnicos e legais para
habilür-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, 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda, Vice-Presidente no exercício da
Presidência - Jo8é Fogaça (Relator ad hoc) João
França - João Rocha - Romero Jucá - Jonas Pinheiro - DJalma Baaaa - Sérgio Machado - Leonel Paiva - Benl Varas - Francelino Pereira - Elclo Alvares - Jefferson Pérea - Fernandes Amorim - Leomar Qulntanilha- Lúcio Alcintara.
PARECER N• 607, DE 1998
Da Comfasão de Educação, aobre o
Projeto de Decreto Laglalatlvo n• 66, de
111911 (nl530197, na Câmara doa Deputados),
que aprova o ato que renova a concesaio
deferida à Rlidio Mlrador Ltda. para explorar serviço de Radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Rio do Sul,
Eatado de Santa Catarina.
Relator (ad hoc): Senador Romero Jucá
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n• 66, de 1998 (n• 530, de
1997, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Mirador Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Aio do Sul, Estado de Santa Catarina.

Por meio da Mensagem Presidencial n• na, de
1994, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto sJn•, de
16 de dezembro de 1994, que renova concessão
para exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 4g, 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 solicMção 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 Mirador Lida.:
Nome do Sócio Cotlatll
lolanda Weise Gonçalves

36

Ra;ane Gonçalves Lobato

21

Renê Gonçalves

21

Rubens Gonçalves

21
21

Ronaldo Goncatves

Total de Catas

120

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
Fledação daquela Casa. o Projeto foi considerado jurídico, const~ucional e vazado em boa técnica legislativa.
fi - 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 analise desta Comissão
de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 66. de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a em-
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presa Rádio Miredor 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, 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda - Vice-Presidente no exercício da
Presidência - Romero Juci (Relator ad hoc) - Jon. . Plntwlro - Joio Rocha - Joe4 Fogaça -João
França - Leonel Paiva - Sérgio Machado - Bani
Veres- Frencellno Pereira- Jefferson Péres- Elelo Alvllrea - Emendes Amorim - Leomer Quintenllha- Dlalma Beaaa - Lúcio Alclntara.
PARECER N• 608, DE 11118
De Comiaaão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 68, de
11198 (n• 532197, ne CAmera dos Deputados),
que aprova o ato que renova a conceuio
deferida ii Rlidio Mentlquelra Ltda., para
explorar serviço de radlodltuaio sonora
em onde mlidla na cidade de Nlquellndla,
Estado de Gollis.
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n" 68, de 1998 (n• 532, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Mantiqueira Lida.,
para explorar serviço de radiod~usão sonora em onda
média na cidade de Niquel.êndia, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 864, de
1994, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto sin•, de
13 da outubro de 1994, que renova concessão para
exploração da 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 da renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que lavou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Mantiqueira Lida.:
Cotas de Partlelpecio
Sebastião da Silva Rocha Vidal

1.860

Leny da Silva ROCha Vidal

1.620

Mérc10 da Silva Aoc:l'la Vida!

Totlll de Cotas

620
3.100
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O presente projeto foi examinado pala Comissão de Ciência e Tecnologia: Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Luiz Alberto, a 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 radiod~usão 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• 68, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Mantiqueira 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, 1O de novembro de 1998. Joel de Hollanda, 1° Vice-Presidente no exercício
da Presidência - Dlalma Beaaa, Relator (ad hoc) Jonas Pinheiro - Joio Rocha - Joaé Fogaça Romero Jucá - Leonel Paiva - Slirgio Machado Benl Veras - Francelina Pereira - Jetf11111on Péres - Leomar Qulntanllha - Elclo Alvares - Joio
França - Emendes Amorim - Lúcio Alclntara.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que os Projetas de Decreto Legislativo n•s 112 a 129, de 1998, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo determinado
de quarenta e cinco dias. nos termos dos arts. 223.
§ 1°, e 64, §§ 2º a 4°, da Constituição, combinados
com o art. 375 do Regimento Interno.

..
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De acordo com o art. 122, 11, b. do Regimento
lntemo, combinado com o art. 4•, da Resolução n• 37.
de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias uteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado
aprovou, em reunião realizada no dia 24 do corrente
mês, os Requerimentos n•s 4n, 511, 513, 532, 537,
540, 541, 544, 555, 556, 560 a 562, 565, 566 e 568
a 572, de 1998, de autoria dos Srs. Senadores Ernandes Amorim, Eduardo Suplicy, José Bianco, José
Eduardo Outra, Canos Bezerra, Ronaldo Cunha
Lima, Romero Jucá, Lúcio Alcântara. Ademir Andrade e Senadora Benedita da Silva, solicitando infor·
mações a Ministros de Estado.
Os Requerimentos n•s 477 e 568, de 1998, visam a esclarecer matérias constantes dos Projetes
de Resoluções n•s 47 e 101, de 1998. De acordo
com o disposto no art. 216, inciso IV, do Regimento
Interno, fica, em conseqüência, interrompida a tramitação das matérias em referência.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3°. do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1996, de autoria
da Senadora Benedita da Silva, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai
à Câmara dos Deputados.
Os Requerimentos n•s 993, de 1997. e 346, de
1998, de inclusão da matéria em Ordem do Dia, ficam, portanto, prejudicados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matéria&:
- Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1993
(n• 3.343/89, na Casa de origem), que dispõe sobre
o acréscimo de inciso VIl ao art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho (tramitando em conjunto
com os Projetas de Lei da Câmara n•s 38 e 11 e. de
1993; e 9, de 19115); e
- Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1997
(n• 929/95, na Casa de origem). que altera os
arts.132, 203 e 207 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de
dezembro de 1940- Código Penal.
Não tendo recebido emendas, as matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência informa aos Srs. Senadores que ainda não
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tenham comparecido ao plenário para marcar suas
presenças. que, na Ordem do Dia de hoje, estão incluídas cinco maténas que serão apreciadas com
votação nominal. Portanto, recomenda o comparecimento a plenário para marcar as presenças e assegurar o quorum. A votação é nominal com eleito administrativo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora·
dores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Ney Suassuna. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Lúcio Aicântara. (Pausa.)
Concedo a palavra à Sr" Senadora Benedita da
Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora·
dora.)- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, hoje
é o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher. A violência contra a mulher é uma das faces
mais terríveis da sociedade brasileira. Como autora
de proposições que visam a tipificar o crime de assá·
dio sexual e de violência contra a mulher, não posso
deixar de me manifestar contra a tendência da socie·
dade brasileira de considerar a violência contra a
mulher como um "crime menor".
As estatisticas de violência contra a mulher
mostram que essa modalidade de crime cresce a
cada dia que passa no Brasil:
a cada ano, 2.500 mulheres são mortas no
Pais em razão de crimes passionais;
o numero de vitimas de violência doméstica e
sexual chega a SOO mil por ano;
as mulheres representam 66% das vitimas de
agressões contra parentes no Brasil;
70% dos agressores são pais biológicos e
30%, padrastos. Só 7% das vitimas eram meninos:
57<'/o das meninas e 60o/o dos meninos que sofre·
ram violência doméstica unham entre O e 12 anos.
Quando o homem bate na própria mãe é que
se manifesta um cunho de reprovação total na sociedade. Quando essa mesma mãe apanha do marido.
passa.
São palavras de Marta Rocha. Delegada Especial de Atendimento à Mulher - DEAM - do Rio de
Janeiro.
O dia 25 de novembro de 1960 é conhecido
mundialmente como sendo o dia em que ocorreu o
maior ato de violência ja cometido contra mulheres
dominicanas. as irmãs Patria. Minerva e Maria Teresa, referências para quem procura soluções aos pro-
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blemas sociais, apaixonadas que eram pela família e
pelas relaçOes inlerpessoais.
O fato, conhecido internacionalmente como o
assassinato das irmãs Mirabal, foi uma das conseqüências à participação de Minerva como llder de
um movimento de oposição ao regime de Rafael
Trujillo, qua comandou uma ditadura de 31 anos na
República Dominicana - 1 930 a 1961 .
A escolha do dia 25 de novembro como o Dia
da Não-Violência contra a Mulher foi uma das deliberações de um evento realizado na Colômbia, em
1989, por federações de mulheres do mundo inteiro.
precisamente em homenagem às três irmãs, que
responderam com sua dignidade à violência não somente contra a mulher, mas contra todo um povo.
As mulheres e os direitos humanos.
A primeira questão a ser feira é: por que os direitos humanos excluíram as mulheres? Se sabemos
que a conquista de direitos civis e políticos se deu
por intermédio da participação politica e se sabemos
também que a participação ampliada está vinculada
ao surgimento da idéia de soberania popular, falar
de direitos humanos para as camadas minoritárias
de poder, antes da Revolução Francesa - 1789 soa como •uma idéia fora do lugar•. Os direitos hu·
manos só se ampliaram conforme a maior ou menor
atuação dos grupos que reivindicavam igualdade no
plano social e politico.
Antes, então, do Estado pré-revolucionário, falar de direitos humanos ampliados não teria um significado real, pois os direitos eram um componente
do status que o indivíduo ocupava na sociedade. A
dura verdade é que posição social e direitos humanos guardavam uma correspondência automática.
Foi só quando o estado revolucionário teve necessi·
dade de ampliar a sua base de legitimidade é que
passou a fazer alianças com as novas forças populares. Estas, após a queda da aristocracia, vieram, pouco a pouco, organizando-se politicamente, conseguindo articular os seus interesses e
apresentá-los como demandas aos governos e governantes.
É importante destacar que tal ampliação da
participação política foi, historicamente, tutelada pelas elites. Essas, embora aceitando a assimilação
dos novos segmentos às fechadas estruturas de poder, reafirmavam, contudo, as respectivas estruturas
de desigualdade estrutural desses novos segmentos, adiando o quanto possível uma real incorporação dos novos representantes no plano das decisões. A incorporação dos novos segmentos era mais
formal do que real.
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No decorrer do século XX, a constituição de organiZações políticas autOnomas foram se tomando
uma realidade, particularmente nos países europeus
e de capitalismo avançado. Os partidos políticos de
base trabalhista, socialista e socialdemocrata acabaram, no último século, fortalecendo os grupos políticos destituídos de poder. Utilizando-se da via eleito·
ral como a via por excelência para se chegar ao poder e mudar as regras institucionais desiguais no
jogo político, acabaram por influir no plano distributi·
vo e redistributivo.
Foi assim que, pouco a pouco, acabaram fazendo parte de um outro padrão de consumo, de
consideração jurídica, de direitos. Em suma, os direitos de cidadania plena foram se estendendo. O sufrágio eleitoral, um direito conquistado através de fases sucessivas de luta, afiançou um processo notável de corrigir, com os próp11os instrumentos políticos, a estrutura de desigualdades da sociedade.

Esse breve panorama histórico nos leva, contudo, a numerosas questões. Se vários segmentos sociais tiveram substanciais avanços, entre eles, as
mulheres, uma pergunta essencial é: a extensão dos
direitos humanos se deu igualmente para todas as
mulheres? Se sabemos que não, quais foram os
segmentos de mulheres mais privilegiados? Para
responder a tais questões, teremos de introduzir a
dimensão de classe social, pois as maiores conquistas foram obtidas pelas mulheres de classe média e
média alta, que tiveram ma1or acesso à educação,
ao mercado de trabalho, ao trabalho público, aos
partidos políticos. Pouco a pouco vem também a autonomia econOmica, aprendendo a negociar seu salário, maior esforço na distribuição do poder familiar.
As mulheres de classe baixa. contudo, encontram-se
nas complexas estruturas dos excluídos. discrimina-

dos e vulneráveis da sociedade. Para eles, os direitos humanos ainda não são uma realidade.
A questão democrática brasileira tem, no seu
centro, a ampliação dos direitos humanos aos vários
segmentos excluídos da sociedade. entre eles. as
mulheres. O direito de viver de modo digno e ético,
respeitabilidade individual, social e politica são a essência dos direitos humanos. Sem eles. a democracia é um ritual vazio. Também é um ritual vazio a incorporação política de uma população que. objetivarnente, é economicamente excluída. Se esta é ainda
a nossa realidade, a tarefa que temos pela frente é a
implantação de uma verdadeira democracia, a democracia social. pois ela é. na verdade, uma das peças chaves dos dirertos humanos e de uma real cidadania.

..
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando
venho à tribuna, com o compromisso de fazer-me
ouvir, o faço com a consciência de que a mulher é o
ponto-ehave para uma transformação social, económica, e até uma transformação revolucionária na
área da educação.
Como eu gostaria que o povo brasileiro pudesae ter um olhar feminino para entender melhor não
as desigualdades existentes entre homens e mulheres, mas entender melhor o mundo, para que tivéssemos, sim, igualdade entre homens e mulheres!
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, "a violência contra a mulher, entendida como a mais cruel
man~estaçio da discriminação, supõe, de um lado,
a existência de relações assimétricas e desiguais
entre homens e mulheres e o exercício abusivo do
poder dos primeiros contra as segundas. Por outro
lado, tem, como correlato, a subordinação do femini·
no e sua desvalorização".
"Essa forma de discriminação apresenta diversas manifestações, sendo considerada a mais grave
a violência contra a mulher na família, tanto por suas
dimensões, como pelas pessoas envolvidas."
Essas frases são do documento do Grupo Par·
lamentar lnteramericano.
Sr. Presidente, ontem, na Câmara dos Deputados. realizou-se um seminário, promovido pelo
CFEMEA, sobre "Os Direitos Humanos das Mulheres e a Violência lntrafamiliar", onde foram apresentadas pelos partiCipantes medidas concretas de pre·
venção e combate à violência doméstica familiar".
cujo registro vou solicitar.
Hoje, no Ministério da Justiça. na Secretaria de
Direitos Humanos, com o nosso Ministro, juntamente
com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
serão lançados compromissos. medidas e campanhas de combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes
de concluir o meu pronunciamento, quero aqui enfatizar a necessidade de me manter cada vez mais ouvinte. mas também. de certa forma, arauto dessas
propostas. A cada quatro minutos, uma mulher é espancada no Brasil. Sao dados estatísticos que pesam sobre os nossos ombros. Algumas de nós não
podem falar; outras não devem calar. E é isso o que
faço nesta tribuna.
Em Londrina, por exemplo, o Centro de Atendimento à Mulher atende cerca de trinta e cinco casos
por mês. Dentre eles. 41% de violência tisica e 53%
de violência emocional.

235

Em meu pronunciamento, fiz questão de destacar que quando um filho bate em uma mãe, quando
uma mãe é espancada por um filho, nos revoltamos
e nos mobilizamos no sentido de condenar aquele
gesto. Condenamos o gesto do filho, mas não o gesto do machismo, introjetado na consciência masculina, que dá ao homem todo o poder e autoridade
para espancar aquela mulher, a mãe, símbolo de
respeito e dignidade. Mas. naquele momento, manifesta-se exatamente a questão cultural do machismo
e do autoritarismo nas relações entre homem e mulher. Tanto que quando essa mesma mulher é espancada pelo seu esposo, companheiro ou amigo isso acontece cotidianamente -. dificilmente encontrará defesa.
Sr. Presidente, como foi d~icil conseguir instrumentos e mecanismos, não de protecionismo à mulher, mas de uma causa justa ao seu direito decida·
dã, para que essa mulher tivesse uma assistência e
um acompanhamento diferenciado daquele existente
nas delegacias comuns! Como foi düicil que delega·
cias em defesa da mulher fossem instaladas nos Estados da União' Ainda hoje, em alguns Estados.
essa idéia sequer é admitida.
Sr. Presidente. como foi difícil a escolha de delegadas para essa função! Achavam que estávamos
discriminando os delegados, quando, na realidade, o
que queríamos era que a mulher não se sentisse assustada naquele momento, já que ela era vítima de
uma violência cometida não por uma outra mulher,
mas, há séculos, cometida pelos homens.
É preciso compreender a natureza humana
para que possamos, despojados de quaisquer viés,
de compromissos discriminatórios, dar o instrumento

necessário para que homens e mulheres possam se
sentir iguais.
Por isso, Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, é que, ao identificarmos a existência de violência física, emocional, sexual e social, queremos tratar de todas elas, que, por incrível que pareça, estão
no inconsciente dos seres humanos.
Portanto, é sintomático quando determinadas
mulheres de destaque na sociedade brasileira não
recebem a devida atenção. Às vezes nos queixamos
do tratamento diferenciado entre homens e mulheres, na medida em que detemos o mesmo conhecimento, fazemos as mesmas coisas, ocupamos os
mesmos espaços. Ficamos sem entender o porquê
desse tratamento destgual. Ele é diferenciado na
abordagem. nos gestos e nas formulações.
Temos que dar combate também a esse conteúdo, que tenho aqut colocado e que é importante
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não apenas para a nossa reflexão, mas para podermos compreender e também mudar: é que não podemos ter, de forma nenhuma, essas d~erenças que pontuam as desigualdades. Não podemos alimentá-las, na
medida em que elas não nos dão a totelidade do sentimento necessário para uma convivência humana.
Sr. Presidente, espero que, no próximo ano, ai·
gumes medidas tomadas impeçam que algum Parla·
mentar - provavelmente aqui não estarei - venha a
este tribuna para, mais uma vez. nesse Dia lntemacional de Combate à Violência Contra a Mulher, trazer estes nwsmos dados estatísticos estarrecedores que,
durante toda a minha trajetória politica - são 16 anos , tenho mostrado sistematicamente, todos os dias. todos os momerdOS, todas as horas e todos os minutos.
Que possamos, raalmente, resgalar a cidadania dessa
maioria do povo brasileiro que somos nós, as mulheres!
Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA BENEDrrA DA SILVA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
CornpoeJçlo das Mesas do 5eminério "06 Direitos Huma·
noa das Mulheres a a VIOlência tntrafamlliar - Medidas Concretas
de PI'8Yei1Çio a Combata Violência Doméstica/Familiar".
o.t8: 24 de novembro de 1ell

a

-·""-'

Abertura (claiiiiM10h)
• Oepulatlo EfllkJD TrindlldB (Prtlsidsnts da CDH)
• G..Cra Cltsllr de Oliveira (CFEMEA)
• JoiJé Gregoti (Socrelllno Nacional da o;,;tos Humanos)

1• M... (daS 10h às 12h)- Mecanismos Legais de Defesa
doe Oirettoa HUI'IW'OS das Mulheres.
Ca

_....,...,

dlwlad11 a de ..... : Leila Unhares Barsted (CEPIA)

• Flávia ~ (Professora de Direito da PUCISPJ
• N-.on Jobim (MirNslro do Supremo Tribunal Federal)
• Elia ~o (ProcuradOra da RepUblica)
Alm~' dllo1Zh ••14h

2' Mesa (das 14h ãs 16h)- Mec.nlsmoa Legais da

Defe~

A doa Dlrwltoa Humanoa d•• Mulheres
CoordeNidol'll da ..... : Carmem Heim Campos (THEMIS)

PorttclponiM'
•

E-.K<sNold(~dOCor-.oF-dsOAB)

"Mwl~~Rocha (~da

da DEAM- RJ)

"ftllalrFilctmll'lcPi-.,acla-daat.a>;ão-USP)
3• Mau (das 16h às 17h30min) - Mecanlamoa Sociais
de o..- doe Olrwltoa Humanos das Mulh.,..a

Coordenado,. Ui Meu: Aávia Piovesan (CLADEM)

Porttcl.,.ntoo'
• Tania L.sgo (Ministfirio da Salide)
• Donit Htarasm (revrsts V~11)
* Cst1a Segre (Psicóloga - Centro ds Estudos e AtBnc11tTHifJIO Relati\'0 ao .Abuso Sexual do Departamento de Medicina
da USP)

Encerramento- 17h30min
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
será atendida, na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador A~indo
Porto, por 20 minutos.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, desde que
deixei o Ministério da Agricuhura no mês de abril,
procurei, por questão ética e por princípio, deixar de
manifestar, nesta Casa, opiniões ou tecer comentários a respeito da atividade rural. a pecuária, a agricultura. Mas, hoje, Sr. Presidente, sinto-me conclamado a lazer, aqui, não um questionamento, não
uma denúncia. mas um chamamento para alertar a
sociedade brasileira, especialmente o Poder Público
brasileiro, em relação ao momento que estamos vivendo na pecuária le~eira.
Tive a oportunidade, nesta segunda-feira, dia
23, de participar de uma reunião promovida pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, a
Faemg, sob a presidência do Dr. Gilma Viana, onde
foi levantado o tema "Cadeia Produtiva do Leite: Desafios e Oportunidades", discutido com produtores e
lideranças rurais de todo o meu Estado, que ainda o
estão debatendo. Sr. Presidente, o que ouvimos naquela oportunidade foi algo que eletivamente nos
preocupa. Portanto, não podemos silenciar.
Neste momento. queremos fazer uma colocação no sentido de que todos nós, imbuídos da responsabilidade que temos, possamos conseguir encontrar um caminho, evitando que milhares e milhares de famílias continuem a sair do campo, continuem indo para as cidades, inchando a periferia, aumentando a pobreza, aumentando a miséria, piorando a qualidade de vida do povo brasileiro.
Por isso, estarei fazendo um relato sucinto.
mas que entendo importante. Desde que vivemos o processo da estabilização da moeda- o real fcrte, a inflação
baixa, os preços. especialmente de gêneros alimentícios, compatíveis com a renda da população -. tivemos um crescimento do consumo. O cidadão da camada mais baixa busca receber o seu salário ou a
sua renda e aplicá-lo, prioritariamente, na alimentação.
Portanto, o consumo do le~e. no Brasil. cresceu. Hoje, consumimos uma média de 140 litros por
habitante/ano, mas, lamentavelmente, muito abaixo
do nível recomendado pela Organização Mundial de
Saúde. pela FAO. Apenas para c~ar um exemplo.
aqui, no Mercosul. a Argentina consome 244 litros
por habitante/ano. E. mesmo assim. o que sentimos
é uma grande desnutrição das nossas crianças por
todo o Brasil. Entretanto. o Pais elevou sua produção.
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Em 1994, o Brasil produzia 15,8 bilhões de litros de leite. Em 1998, a estimativa é de que jé estaremos nos aproximando de 21 bilhões de litros de
leite - 1,5 bilhão de litros de leite a mais, por ano, o
que mostra, o que sign~ica o empenho e a vontade
do produtor rural em elevar a sua produtividade e
melhorar a qualidade do seu produto.
De maneira especial, quero destacar o grande
crescimento da produção do Centro-Oeste brasileiro,
que cresceu 70% apenas nesse período, e, de maneira mais enfática, o Estado de Goiás, que aumentou em 76% a sua produção.
Enfim, o produtor brasileiro respondeu ao
chamamento do consumo. Estamos atingindo a
nossa auto-suficiência, já nos preparando para exportar, para ocupar o mercado internacional e para
aumentar, também, as nossas divisas, haja vista
que o Brasil, como grande produtor de grãos.
teve um superávit, no ano de 1997, de US$11 ,8
bilhões.
Essa era a perspectiva do produtor brasileiro:
produzir quantidade, produzir qualidade. Mas estamos assistindo a um processo exatamente inverso,
pois o produtor brasileiro se sente desestimulado, na
medida em que não consegue ocupar o mercado interno com a sua produção, porque a importação dos
produtos está cada vez maior e o estímulo à importação é cada vez mais veemente.
Apenas para trazer uM dos exemplos mais recentes, neste ano de 1998, o Brasil deverá importar
US$ 520 milhões apenas com produtos lácteos, o
que mostra que são US$ 520 milhões que o produtor
brasileiro deixará de colocar no mercado, pois estaremos importando todos os reveses da produção internacional de produtos lácteos.
O Brasil importa, inclusive, leite em pó de soro,
produto que é utilizado na Europa e nos Estados
Unidos apenas para alimentação anjmal; e há uma
grave suspeita de que esse produto-e~~~<a..I~o Brasil
para lazer a composição da alimentação de nossas
crianças. Neste primeiro semestre de 1998, já importamos 1,43 bilhão de litros de leite, correspondentes
a US$ 324 milhões.
Tudo isso, Sr. Presidente, preocupa aquele homem que vive no campo, principalmente essas importações - de maneira mais consistente as que
vêm do Mercosul, responsável por 71 "'o do total.
dada a isenção de impostos entre os países-membros. O Brasil importa de maneira mais contundente
da Argentina, e é inexplicável, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, que um litro de leite argentino seja
comercializado nos supermercados brasileiros por
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R$0,60 a R$0,70, enquanto o mesmo litro de leite
seja comercializado na Argentina por US$1,10 a
US$1, 15. o que mostra que algo está errado. Seria
ótimo se pudéssemos consumir leite a R$ 0.60 o litro. Mas será justo ficarmos à mercê dessa política?
Ou seja, o país vizinho nos vende esse produto com
preços altamente subsidiados, com vantagens extraordinárias para os intermediários.
Vemos, mais uma vez, o nosso produtor empobrecer. Vemos, mais uma vez. o nosso produtor dis-

tanciar-se desse processo produtivo. Enquanto isso,
vemos, cada vez mais, a Argentina, num processo
de invasão do mercado. fazendo com que produtos
de outros países, especialmente da Europa e da
Austrália, entrem pelo Mercosul, numa concorrência
desleal. Os "sem-fábrica" estão abastecendo o mercado brasileiro, desestimulando os produtores rurais.
avittando o preço no mercado interno, dando oportunidade para que as grandes empresas multinacionais aqui instaladas pressionem ainda mais o pobre
do produtor brasileiro.
Por isso, em Minas Gerais, no ano passado,
iniciou-se um programa denominado "SOS Leite",
que se espalhou por todo o País. Algumas medidas foram implementadas: sobretudo aquelas que
buscavam incrementar uma fiscalização mais intensa por parte do Ministéno da Agricultura. E tenho aqui que registrar, Sr. Presidente: dezoito empresas foram fechadas no Brasil por estarem importando de maneira ilegal e comercializando produtos de maneira inadequada. Da mesma forma,
proibimos a importação automática do leite em novembro de 1997. Em fevereiro de 1998, passou-se a
lixar normas mais rígidas para a importação do leite
longa vida.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é necessário que se registre que os comerciantes de lei-

te do Brasil importavam leite da Argentina com quinhentos dias de prazo para pagamento, com juros
de 6% ao ano.
Como pode o nosso produtor concorrer nessas condições? Neste caso, sim, o mercado importava não leite, mas capital de giro: por isso, o Governo tomou essa medida. restringindo o prazo de
financiamento para trinta dias. Mas, lamentavelmente, o poder comercial é mais forte do que o poder produtivo.
O Sr. José Eduardo (PTB - PR) - V. Ex' me
perm1te um aparte 0
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG) - Com
muita honra, Senador.
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O Sr. José Eduardo (PTB- PR) - Aproveitando a deixa de V. Ex' sobre esses aspectos, gostaria
de lembrar que empréstimos para financiar as privatizações foram fartamente concedidos a multinac•o·
nais, com juros baratos e prazos longos. Para a nossa agricultura, no entanto, esses empréstimos são
sempre dWíceis, minguados e concedidos com grandes dificuldades. Usaram os recursos do FAT, que é
tomado do trabalhador brasileiro e que aumentou
suas dWiculdades, para constituir esses fundos enormes que são usados de lonna a favorecer a concen·
!ração da renda, quando o País precisa de um programa de desconcentração da renda. O Governo
gasta uma fortuna na reforma agrária, milhões e milhões para assentar famílias de necessitados, que,
na seqüência, são obrigados a abandonar seus lotes. Aqueles que herdaram lotes em processo de su·
cessão familiar e que vêm tendo suas propriedades
diminuídas são obrigados a abandoná-las, porque
laham recursos para o Pronal, para investimentos e
para apoio às atividaoes rurais. Então, faz-se necessário adotar um conceito de gestão de recursos públicos voltada para propiciar uma verdadeira distribuição de renda. Eu tinha esperanças de ver isso
concretizado. Durante a campanha presidencial do
Presidente Fernando Henrique, conversamos sobre
isso; mostrei a Sua Excelência o absurdo da politica
operacional do BNDES, e Sua Excelência cor.cordou
comigo. Mas, lamentavelmente, parece que se esqueceu disso bem rápido, pois voltou a patrocinar
programas de concentração de renda no nosso
País, revertendo uma tendência que tinha se estabelecido no Governo do Presidente Itamar Franco. É
muito oportuna a colocação de V. Ex', e espero que,
ao iniciar o novo mandato, o Presidente acorde para
essas questões e recoloque no rumo correto as apli·
cações desses grandes fundos, que são constituídos
com o dinheiro dos trabalhadores e que não seNem
aos trabalhadores do Brasil.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG) - Agradeço o aparte de V. Ex1 , Senador José Eduardo,
porque V. Ex', Ministro da Agricunura que tive a honra e o privilégio de subStituir, trabalhou muito no sentido da valorização da produção brasileira; trabalhou
muito pela integração eletiva do Brasil no mercado
internacional; trabalhou muito pela implantação da
globalização. mas sem sacrifício para o produtor.
Hoje a globalização é um processo de mão única, em que se facilita a importação de todos os produtos, inclusive os agrícolas. mas não se promove
uma disputa ordeira e ética no mercado internacional
em termos de competitividade. Nós, produtores ru-
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rais, não queremos lavores: queremos igualdade de
condições.
V. Ex1 levantou a questão dos juros. Hoje, lamentavelmente, para se importar feita, existe, sim, financiamento de países estrangeiros ou do próprio
Brasil, mas não se tem um financiamento para o produtor implantar um sistema de tanque de expansão,
algo modema que poderia reduzir os seus custos.
Não temos recursos, hoje, para o custeio da ativida·
de rural do nosso produtor. É lamentável imaginar
que este é o Brasil que nós estamos construindo.
O Brasil só será construído com força, com determinação e com vontade.
O Sr. José Eduardo (PTB - PR) - Mas aos
grupos multinacionais são concedidos financiamentos pelo BNDES.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG) - Sim,
seguramente. V. Ex' levanta uma questão grave. Inclusive, fiz referência aos grandes grupos internacionais que são hoje responsáveis pelo processamento
de leite no Brasil. Isso não é benéfico, porque, quando há poucas empresas comprando, o que existe é
um aniquilamento, uma pressão econõmica muito
grande sobre o produtor. que acaba recebendo preços injustos e irrisórios pela sua produção.
O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Permite me V. Ex1 um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG) - Ouço,
com muita honra, o aparte do Senador que tenho o
privilégio de ter como Líder do nosso PTB nesta
Casa.
O Sr. Odacir Soares (PTB - RO) - Nobre Senador, antes de tudo. cumprimento V. Ex' pela abordagem que faz da agricuttura brasileira, naturalmente pinçando os aspectos que considera mais importantes. Cumprimento também o Presidente do nosso
Partido, o nobre Senador José Eduardo Andrade
Vieira, pelo aparte que introduziu no discurso de
V. Ex•, um aparte muito pertinente e oportuno. Digo
isso porque de fato, há muito tempo, a agricultura,
lamentavelmente, não vem sendo objeto da atenção
que lhe é devida. Sinto - me feliz em poder registrar
que, quando da passagem de V. Ex' e do nobre Senador José Eduardo Vie~ra pelo Ministério da Agricultura, tivemos alguns momentos de rejuvenescimento e de revigoramento da política agrícola e
agrária no Brasil. Teve - se, então, a preocupação
de diminuir os turos para a agricultura, de facilitar o
acesso do agricultor aos credites públicos e assim
sucessivamente. Temos uma previsão de safra re·
corde. mas ao mesmo tempo, neste momento da
globalização. obseNa - se também a redução das

•
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áreas plantadas no Brasil. Isso implica desemprego
no campo e êxodo rural, fatos que vêm se repetindo
já há alguns anos. No entanto, neste momento, com
a globalização da economia, esses fatos acarnstam
conseqúências sociais ainda mais graves, trazendo
prejuízos imsparéveis para o trabalhador rural brasileiro. Um outro aspecto que queria levantar, em função inclusive dessa questão dos juros, é que recentemente o Pnssidente da República ed~ou uma medida provisória voltada para a securnização da dívida
dos agricultonss brasileiros. Lamentavelmente, os
pequenos agricultores que tomaram empréstimos
junto ao Banco da Amazônia, do FNO especial, não
foram beneficiados. Em 1988, criamos os fundos
constitucionais. Fiz u.n levantamento recente sobre
isso e verifiquei que todos aqueles que tomaram recursos dos fundos especiais em todo o Brasil, nota·
demente no Norte, Nordeste e Centro- Oeste, estão
inadimplentes. Os recursos desses fundos estão se
acumulando nos bancos, sem que os agricultores
possam tomá - los exatamente em virtude da inadimplência. Portanto, cumprimento V. Ex• pelo dis·
curso que faz, pela abordagem que faz de um dos
temas mais importantes para o nosso País e para o
povo brasileiro, que é exatamente o setor agrícola.
responsável pela produção de alimentos para o nosso povo. Meus cumprimentos a V. Ex•.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG) - Agradeço o aparte de V. ex•. Senador Odacir Soares.
representante de um Estado que é a nova fronteira
agrícola deste País, uma nsgião que consegue se
sobrepor às d~iculdades de inlra - estrutura para
produzir alimentos para o Brasil e excedentes exportáveis.
V. Ex" levanta uma questão mu~o grave, que é
a questão da securnização. Eu diria que o endivida·
mento do setor rural está intimamente ligado à falta
de renda no campo. Precisamos fazer algo que possa caracterizar a atividade rural como uma atividade
rentável, que produz renda suficiente para contrair
empréstimos e depois saldá - los. Mas essa é uma
questão macro que tem de ser encarada como uma
prioridade de governo, não prioridade da agricultura,
mas prioridade de crescimento econõmico, pois
este tem que começar pela agricultura. porque. a
partir daí, seremos um país mais justo, com menos
assistência, com mais autonomia, com mais dignidade.
Agradeço o aparte de V. Ex" e me encaminho
para o encerramento do meu discurso.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS} - Pemnite me V. ex• um aparte?
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O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG} - Com
muita honra, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS} - Felicito
V. Ex• pelo pronunciamento. V. Ex" teve uma passagem digna pelo Ministério da Agricultura. Acompanhamos a sua dedicação e o seu esforço. Foi lamentável a sua saída. Teria sido bom para todos nós que
V. Ex" tivesse concluído o seu trabalho à frente desse importante Ministério. V. Ex1 está levantando uma
questão que considero, hoje, a mais imponante: o
problema da nossa agricultura. Fala - se tanto na
globalização. O Brasil está aí fazendo privatizações
e outras ações, de fomna a dar a impressão de que o
moderno na globalização e a abertura. Por que não
olhamos para os países desenvolvidos para ver
como eles tratam a agricultura? Por que não analisá
- los e copiá- los? Por que não tratar as exportações e importações da nossa agricultura como os Estados Unidos e a Europa tratam as importações de
produtos agrícolas brasileiros? Por que, de repente,
a agricultura brasileira começou a viver esse drama?
O Plano Cruzado atingiu duramente esse setor, assim como os Planos Collor I e 11 e o Plano Real.
Quem pagou a conta do congelamento dos preços
para combater a inflação - e foi uma medida correta.
diga - se de passagem - foi a agricultura. Ela teve fi·
xado em níveis mínimos os preços de seus produtos, mas o mesmo não aconteceu com os insumos
que ela precisava comprar para poder produzir. Neste momento está ocorrendo uma coisa fantástica:
abriram - se as portas para as importações, e o produtor brasileiro não consegue fazer frente à concorrência daí decorrente. V. Ex" falou no le~e. As empresas mu~inacionais estão comprando as grandes
empresas produtoras de leite do Brasil e, ao mesmo
tempo, querem exportar para nós farte em pó praticamente pela metade do preço praticado no Brasil.
Isso acontece por uma razão muito simples: eles
têm isenção total. eles têm estimulo para produzir.
Há excesso de produção de leite na União Européia,
e essa sobra ela coloca no meneado brasileiro a preço irrisório, quase de graça. Veja V. Ex", que passou
pelo Ministério da Agricultura: hoje produzimos pou·
co mais de um milhão de toneladas de trigo e esta·
mos importando seis milhões de toneladas. Já tivemos uma posição contrária: quando tive a honra de
passar pelo Ministério da Agricultura, atingimos cerca de 5,5 milhões de toneladas de produção e importávamos um milhão. Hoje, importamos 6,5 milhões
e produzimos um milhão. E esse milhão de toneladas estão estocadas, porQue os produtores não conseguem vender, já que a Argentina está vendendo
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seu trigo subsidiado para nós: ela vende trigo para o
moinho brasileiro com um prazo de dois anos para
pagar. Então, o moinho brasileiro - e é normal que
seja assim - prefere comprar o trigo da Argentina.
que lhe parm~e pagar no prazo de dois anos, a comprar o trigo brasileiro, pelo qual ele tem de pagar
imediatamente, porque, afinal, o agricuttor tem que
viver. Estamos vivendo uma situação dfflcil. É cruel
vermos o Brasil hoje como o maior importador de arroz do mundo. V. Ex' sabe que o Rio Grande do Sul.
modéstia à parte, é o melhor produtor de arroz no
mundo: é produzido com tecnologia número um, tem
produtividade número um, qualidade número um. No
entanto, os produtores de arroz estão reduzidos a
uma situação praticamente de falência, porque não
têm um mínimo de condições para produzir, para garantir o pagamento de suas dividas e para crescer.
Acho, com toda a sinceridade, que o governo do
Presidente Fernando Henrique vai mudar esse quadro agora - as informações que tenho são nesse
sentido. Não há nada mais prioritário do que a agricuttura. Diz - se que o grande problema do Brasil é
o desemprego: ora, a melhor maneira de combatê lo é incentivando a agricultura. Há um projeto - vamos fazer justiça ao Presidente Fernando Henrique
- que, pela primeira vez desde o ano passado, contempla a agricultura familiar. Na minha opinião, nobre Senador, esse projeto deve ter prioridade máxima, deve ser encarado como a pérola mais preciosa
pelo Presidente da República. Sua Excelência deveria muttiplicar por mil a verba destinada a esse programa, porque a agricultura familiar está hoje reduzida a zero, ela praticamente não produz. No Rio
Grande do Sul, mu~s vezes, a propriedade familiar,
que já foi fantástica, que já foi exemplo de produção
e de distribuição de renda para o Brasil e para o
mundo - propriedades de 25 a 30 hectares, com distribuição de produção, produção diversificada- hoje,
praticamente, é um asilo de velhos. Os gaúchos fo.
ram levar o progresso para todo o Brasil, um milhão
e meio de gaúchos sairam do Rio Grande cio Sul
para levar a agricultura para todo o 13rasil. Hoje o interior do Rio Grande é pratica,.,.,ante um asilo de velhos. O produtor da prrypriedade familiar, que já tem
terra, casa, insumos. tudo, precisa de um pouco
mais para poder produzir e diminuir. assim, o problema do desemprego. Com isso, nobre Senador, pode
- se evitar que aconteça de forma generalizada o
que as pesquisas de São Paulo estão demonstrando: o pessoal, inclusive os nordestinos. esta cansado de sair do Nordeste em busca das luzes de São
Paulo e lá encontrar a miséria, a fome e a morte.
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Essa tentativa de voltar a valorizar o Interior, valorizar a nossa agricultura, é o grande passo que o Go·
vemo de Fernando Henrique Cardoso deve dar. Tenho uma proposta - e vou apelar ao Presidente Antonio Carlos Magalhães, porque há três anos ela não
consegue andar - no sentido de criar uma Comissão
de Agricultura no Senado. Desculpem - me a franqueza, mas acho uma vergonha o Senado não ter
uma Comissão de Agricultura. A agricultura é tratada
na Comissão de Assuntos Econõmicos, mas lá são

tratados também muitos outros assuntos. Durante
um ano, fala - se duzentas vezes sobre economia.

indústria e fábricas, mas uma única vez a respeito
da agricultura. É necessario, então, criarmos uma
comissão permanente de agricultura para valorizarmos e debatermos seus problemas. Essa prioridade
à agricuttura também deve ser dada pelo Governo
Federal. Digo com toda a sinceridade que não faz
sentido o que esta acontecendo no Brasil. que tem a
maior área cultivavel do mundo - 150 milhões de
hectares. Cultivávamos 35 milhões de hectares, mas
estamos cultivando apenas 27 milhões de hectares.
ou seja, diminuímos. deixamos de produzir em cerca

de 6 milhões de hectares. Possuímos também a
maior reserva de agua potável do mundo. Na Califór·
nia ja estão sentindo falta de água potavel. Dizem
que o século XXI, muito antes de ser um século da
tecnologia, será o século da água potavel, que vai
faltar. Em um momento como este, ou damos importância à agncurtura - somos um pais com 30 milhões
de pessoas passando fome - ou vamos continuar

importando frutas e hortifrutigranieiros. Importamos
dos Estados Unidos até a pipoca que comemos hoje
em nossos lares. Ou se dá a devida importância a
agricultura ou, sinceramente, não estaremos à altura
do cargo que exercemos. Perdão pela extensão do
meu aparte. mas ele foi urn desabafo a V. Ex•, a
quem prezo e admiro e cuja competência reconheço.
pois sei que V. Ex' desenvolveu um grande trabalho
à frente do Ministério da Agricultura. Muito obrigado.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB- MG) - Nobre
Senador, seu aparte valorlZa meu pronunciamento

nesta manhã, nesta Casa. Fico feliz com a proximidade entre o pensamento de V. Ex• e o meu. V. Ex•.
enquanto Ministro da Agricultura. com honradez e

determinação. tez com que ela aesse passos à frente. Lamentavelmente, as vezes, não se da continUI·
dade aos bons trabalhos. Mas vejo que nossa res·
ponsabilidade e consciência estão sempre atentas.
para advertir a Nação. Esta Casa é. sem dúvida. o
espaço onde podemos não lamentar. mas sobretudo
registrartodos esses fatos. Cumprimento V. Exª.
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Gostaria de enfatizar que foram criados programas importantes - o Pronal é um deles; mas precisamos, agora mais do que nunca, conclamar o Presidente Fernando Henrique a apoiar esse programa.
a fim de que seja elelivamente estendido a todo o
Pais.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL- MT) - Permiteme V. Ex" um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB- MG)- Com a
permissão do Presidente. concedo o aparte ao nobre
Senador Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL- MT)- Senador e
Ministro Arlindo Porto, há poucos instantes, sal do
gabinete do Presidente do Congresso Nacional e do
Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães. Fiz lhe um apelo para que hoje, na sessão do Congresso Nacional, aprovemos a Medida Provisória n• 1.715,
que trata de um programa que é da lavra principalmente de V. Ex". Essa medida provisória trata da revitalização dos programas de cooperativas de produção agropecuária - Recoop - em todo o Brasil, e.
muito mais do que isso, cria o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo. Lutamos durante
doze meses pela aprovação dessa medida provisória, e V. Ex1 capitaneou esse processo. Reputo a
aprovação dessa medida hoje como da máxima importância para o Brasil, além de ser uma homenagem a V. Ex". Essa medida provisória mereceu, nesta Casa, a máxima consideração, uma vez que há
muito uma Comissão Mista não se reúne para a
apreciação de medida provisória tal como veio do
Executivo. Hoje, Senador Arlindo Porto, laço um
apelo para que a medida provisória que dispõe sobre o Recope seja, de lato, apreciada. Caso contrá·
rio, seu prazo constitucional vai vencer, e poderemos ter problemas no futuro com a sua reedição.
Senador e querido Ministro, o Sistema Cooperativista Nacional está reunido em Brasilia. Queremos dar
como presente ao Sistema a aprovação dessa medida provisória. Portanto, reforço o meu apelo ao Sr.
Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, no
sentido de que essa medida provisória possa ser
submetida à apreciação do Plenário, uma vez que já
tem o parecer da Comissão Mista que tratou do assunto. Muito obrigado.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB - MG) - Agradeço a V. Ex• pelo aparte e pelo pleito, ao qual me
associo, leito ao Presidente Antonio Carlos Magalhães
para que seja incluída na nossa pauta essa medida
provisória.
O Recope não é apenas um financ1amento ou
um empréstimo, mas. sem dúvida, a reestruturação
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do setor cooperativista, importante no mercado globalizado, importante também para que se dê a produção em escala, a redução de custos e o aumento
da lucratividade para o produtor rural.
Encerrando, haja vista que o meu tempo já se
esgotou, trago algumas propostas para que possamos, em uma outra oportunidade, debater, discutir:
- criação de um programa urgente de
recuperação de pastagens, capineiras, ensilamento com financiamento a juros compatí·
veis à atividade e com prazo de, no mínimo,
dez anos;
- abertura de créditos para financiamento de implantação de tanque de resfriamento para que se melhore a qualidade dos
produtos e se obtenha a redução de custo
para o produtor;
- estimulo à venda em grupo da nossa produção através do sistema cooperativista;
- proibição e regulamentação da reidratação de leite em pó no País;
- regulamentação da aquisição governamental de leite importado;
- estimulo e apoio aos pequenos produtores através do Pronal. Que seja a concorrência desleal encarada como algo que

pode, a curto prazo, se levar à extinção milhares e milhares de produtores rurais.
Enfim, eu diria que precisamos investir muito
na área de pesquisa. Assim, os nossos produtores,
por intermédio da pesquisa associada à extensão rural, poderão ter acesso a um sistema de eletiva produtividade. Medidas sanitárias precisam ser implementadas em curtissimo prazo, e mais que isso,
deve haver o reconhecimento da atividade rural, a
consciência de que o produtor tem que ser assistido
no seu processo maior de produzir para alimentar os
brasileiros e buscar excedentes exportáveis.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Arlindo Porto, o Sr. Geraldo Melo, 1• Vice - Presidente.
deixa a cadeira da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr.
1' Secretário em exercicio. Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 576, DE 1998
• Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X. e
50, § 2", da Constituição Federal, combinados com o
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
ao Ministro de Estado da Aeronáutica, as seguintes
informações acerca do Projeto Sivam:
a) Cópia do Edital de licitação para as
obras civis do Projeto Sivam.
b) Cópia da demonstração orçamentária do Projeto SIVAM - obras civis, onde podará ser especificamente informado o valor
exalo dos dispêndios que serão utilizados
para este licitação.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N• 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o artigo 37, Inciso XXI,
da Constituição Federal, lnatltul normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Art. 24. É dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alinea a do inciso I do artigo anterior, desde que não
se refiram a parcela de uma mesma obra ou ainda
de obras e serviços da mesma natureza que possam
ser realizados simultãnea ou sucessivamente;

Juatlflcação
Na Resolução do Senado Federal n• 37, de
1996, que a~erou as Resoluções nllli 91, 93, 95, 96 e
97 de 1994, que trataram do Projeto Sivam, especificamente no anexo a esta Resolução n• 37/96, está
prescrito:
"1 - As obras civis decorrentes da implantação e da execução do Projeto Sivam
serão contratadas em processo licitetório,
nos tennos da Lei n• 8.666, de 21 de junho
de 1993."
Em face deste dispositivo, o Senado da República deverá acompanhar toda a evolução desse
tema, como forma de preservar na íntegra, os termos de sua Resolução.
Por outro lado, no corpo de Relatório do Projeto Sivam, aprovado pelo Senado Federal, relatado
pelo Senador Ramez Tebet, à pág. 79, é informado
"que o Projeto prevê um total de US$110,000,000.00
em obras civis necessárias à sua complementação.
Tais obras, por serem de caráter genérico não se
enquadram na excepcionalidade de que trate o art. 24,
IX, da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, razão
pela qual devem ser executadas mediante os procedimentos licitatórios regulares previstos nesse diploma legal.
Em face desses termos, indaga-se igualmente
sobre as informações precisas sobre os valores que
resguardam o processo licitatório.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1998.
- Senador Gilberto Miranda.

11 - para outros serviços e compras de valor até
5% (cinco por cento) do limite previsto na alfnea a do
inciso 11 do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só
vez;
III -nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem;
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento de situação emergencial ou calamitosa
e para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluidas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptas contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração, mantida.
neste caso, todas as condições preestabelecidas;
VI -quando a União tiver que intervir no domínio económico para regular preços ou normalizar o
abastecimento;

Vil - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos
praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único
do artigo 48 desta Lei e, persistindo a situação. sera
admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços .

•
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por valOr superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;
VIII - quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno,
exceto se houver empresas privadas ou econom1a
mista que possam prestar ou fornecer os mesmos
bens ou serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à
licitaçAo;
IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República,
ouvido o Conselho de Defesa Nacional;
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço público, cujas necessidades de instalação e localização considerem a sua escolha.
desde que o preço seja compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia;
XI - na contratação de remanescente de obra.
serviço ou fornecimento, em conseqUência de resci-

são contratual, desde que atendida a ordem de classijicação da licitação anterior e aceitas as mesmas
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;
XII - nas compras eventuais de gêneros alimentfcios perecíveis, em centro de abastecimento
ou similar, realizadas diretamente com base no preço do dia;
XIII - na contratação de instrtuição nacional
sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional, cientifico ou tecnológico. desde
que a pretensa contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional;
XIV - para a aquisição de bens ou serviços por
intermédio de organização internacional, desde que
o Brasil seja membro e nos termos de acordo especificO, quando as condições afanadas forem mamfestadamente vantajosas para o Poder Público;
XV - para a aquisição ou restauração de obras
de ane e objetos históricos, de autenticidade cenificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

(A Mesa para decisão.)
O SR PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães)
- O requerimento lido vai à Mesa para decisão, nos
termos do an. 216, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães)
- Quero avisar a todos os Srs. Senadores e Senadoras que teremos sessão do Congresso Nacional
hoje, a penir das 14 horas e 30 minutos, com a Ordem do Dia iniciando-se às 15 horas e 30 minutos.

Faço um apelo aos Srs. Senadores que estão
em Comissões ou em seus gabinetes para que venham ao plenário, pois haverá votação nominal.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Terceiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de 1997, tendo como primeiro
signatário o Senador AntOnio Cartas Valadares, que dispõe sobre a destinação de recursos da União, dos Estados, do Distnto Federal e dos Municípios, para a implementação.
funcionamento e gestão do Sistema Único
de Saúde. e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 504, de 1998, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Relator: Senador Esperidião Amin, tavorável, com Emenda n• 1-CCJ (substrtutivo),
que apresenta.
Discussão em con1unto da proposta e da
emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhães)
-liam 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°141, DE 1997
(Votação nominal)
Discussão. em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n• 141 , de 1997
(n• 474/97, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato Que renova a concessão

da Rádio Cornélia Procópio Lida. para expiOrar ser.tiço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Cornélia Procópio.
Estado do Parana. tendo
Parecer favorável, sob n• 402, de
1998, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Djalma Bessa.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares e aguardem enquanto se prepara o sistema
eletrõnico para a votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se á votação.)
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VOT AÇ ..\0 NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 141, DE 1997
RENOVA A !,.;UNGES SÃO A RADIO CORNELrO
PROCOPIO L TOA· CORNELIO PROGOPJO. PR

N" SessAo: 1
Data SessAo: 2511111998

Pr-..:1.: ANTONO CARLOS

,.a.c.: •

2"Bec.:·

. l ' a.c.:

•

..-a.c~.

~S

....

Votos Sim:

~rtiiiO

IUF

45

Total:

Votos Nlo:
Votos Abst:

Data 1n1c1o: 25111/1998
Data Fom: 25/11/1998

5

51

Hora lnicro: 1 1:14:21

Hora Frm: 11:25:09
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 45 Srs. Sanadores: e NÃO 1.
Houve 5 abstenções.
Total: 51 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçlo final.

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
- Sobra a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patroclnio.

É lido o seguinte:
PARECER N• 609, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Radaçio final do Projeto da Decreto
Legislativo n• 141, de 1997 (n• 474, da
1997, na Clmare doa Deputados).
A Comissão Diratora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 141, de 1997
(n° 474, de 1997, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cor·
nélio Procópio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Camélia
Procópio, Estado do Paraná.
Sala da Reuniões da Comissão, 25 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente; Carlos Patrocínio, Relator; Geraldo Melo,
Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N° 609, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nacional apro·
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter·
mos do art. 48, item 28. do Regimento Interno, pro·
mulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº

. DE 1998
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são da Rádio Camélia Procópio Ltda. para explorar,
sem dira~o de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Camélia Procópio, Estado do Paraná.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Mesa, de otrcio, inverte a pauta e coloca em vo·
tação os Itens 5 e 6.
ltam5:
MENSAGEM N• 222, DE 1998
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)
Discussão, em tumo único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Delesa Nacional sobre a Mensagem n• 222, de
1998 (n• 1.074/98, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à delibe·
ração do Senado o nome do Senhor Carlos
Alberto de Azevedo Pimentel, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a !unção de Embaixador do Brasil junto à República da Polõnia.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocinio.

Aprova o ato que renova a concasaio da Rllodlo Cornélia Procóplo Ltda.
para explorar serviço da radiodifusão aonora em onda média na cidade da Cornélia Procóplo, Estado do Paraná.

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome
do Sr. Carlos Alberto de Azevedo Pimental para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da Polõnia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto stn•. de 2 de outubro de 1996, que renova, por
dez anos, a partir de 1• de maio de 1994, a conces-

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães)
- Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar. (Pausa.)
Peço aos Srs. Senadores que se encontram
nas ComissOes ou em seus gabinetes que venham
ao plenário votar.

Peço aos Srs. Senadores que ainda estão nas
Comissões ou em outras dependências do Senado
para virem votar.

(Procede-sB à votação secreta)

(ProcedB-se à votação secreta)
O SR. PRESIDE~ (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO 1.
Houve 2 abstenções.
Total: 54 votos.
Aprovado.
Será fe~a a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR.

PRESIDE~

NOVEMBRO DE 1998

(Antonio Carlos Magalhães)

-liam&:

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO 2.
Houve 1 abstenção.
Total: 59 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- V. Ex1 tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero apenas assinalar o meu voto •sim•.

MENSAGEM N• 243. DE 1998
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
(Votação secreta)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 3:

Discussão, em turno único, do Parecer

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 243. de
1998 (n• 1.333198. na origem), pela qual o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Senhor
Sebastião do Rego Barros Nano, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Argentina.

º

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL - TO) Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional é favorável ao nome
do Sr. Sebastião do Rego Barros Nano para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República
Argentina.
O SR. PRESIDE~ (Antonio Carlos Magalhães)
-Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 32, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 32, de 1998
(n• 488/97, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
deferida à Rádio Globo de Brasília Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, tendo
Parecer favorável sob n• 403, de 1998,
da Comissão de Educação. Relator: Senador Leonel Paiva.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Solicito aos Srs. Senadores e Senadoras que
se encontram nas comissões ou em outras dependências da Casa que venham ao Plenário votar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT- SP) Sr. Presidente, o Bloco está liberado. Para o PT. recomendamos a abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para o PT. abstenção; o Bloco está liberado.
(Procede-se a votação.)

..
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 32, DE 1998
RENOVA A CONCESSÃO
N• Sessio: 1

A RÁDIO GLOBO

N•vot: 4

Data SessAo: 2511111998

Prftld.:

1•Sec:.:.

:z-s.c..•
I

J"' S.:: •

I

4e $M:..

0

Votos Sim:

52

VotosNio:

1

Votos Abst:

5

DE BRAS iLIA LTOA

Data lnic10: 25/1111998

Hora IniCIO: 11 :36:15

Data Fim: 25/11/1998

Hora Fim: 11:38:33

Total:

58
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SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e NÃO 1.
Houve 5 abstenções.
Total: 58 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda·
ção 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 em exercício, Senador Carlos Patrocfnio.
É lido o seguinte:

PARECER N° 610, DE 1998
(Da Comissão Diretora)

Redaçiio final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 32, de 1998 (n• 488, de
1997, na Cimara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 32. de 1998
(n• 488, de 1997, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Globo de Brasília Lida. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Brasília, Distrito Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente: Carlos Patrocínio, Relator: Geraldo Melo,
Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N° 610, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, rtem 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1998

Aprova o ato que renova a concessão deferida à R6dlo Globo de BrasOia
Ltda. para explorar serviço de radiodlfu·

NOVEMBRO DE 1998

aio sonora em onda média na cidade de
Braama, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se relere o Decreto stn•, de 29 de julho de 1994, que renova por
dez anos. a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão deferida à Rádio Globo de Brasília Lida.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Brasília, Distrrto Federal.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores e as Sr"s Senadoras que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 40, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1998
(n• 497/97. na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que renova a concessão
deferida à Rádio Cultura Araraquara Lida.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Araraquara,
Esta<io de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob n• 404, de
1998, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma.

Em discussão o projeto em turno unico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Os Srs. Senadores Já podem votar.
(Procede-se

a votação.)
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VOTACÃO NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 1998
RENOVA A. CONCESSÀO A RADIO
CULTURA ARARAQUARA L TOA· ARARACUARA. SP

N' Sesslo: 1

N' Vot.: 5

Data lnic1o: 25/1111998
Data Frm: 2511111998

Data Sesslo: 25/1111998

,.a.c.:.
,. S.C.:.

Votos Sim:

:r a.c.:.

Votos Nlo:

4• S.C.:.

Votos Abst:

48

Total:
7

56

Hora IniCIO: 11:39:13

Hora Fim: 11:42:01
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães. Presi·
dente. deixa a cadeira da presidtJncia. que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2° Secretário.

de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 1 Sr. Senador.
Houve 7 abstenções.
Total: 56 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa. parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr.1• Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.

É lido o seguinte:
PARECER N•611, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redaçio llnal do ProJeto de Decreto
Legislativo n• 40, de 1998 (n• 497, de
1997, na Clmara doa Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto legislativo n• 40, de 1996
(n• 497, de 1997, na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Cu~ura Araraquara ltda. para explorar serviço
de radiodnusão sonora em onda tropical, na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo.
Sela de Reuniões da Comissão, 25 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Margalhiea, Presidente; Carlos Patrocínio. Relator; Geraldo Melo,
Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N°611, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e au, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 46. itam 26, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1998

Aprova o ato que ntnova a concesaio deferida à Rédiu Cultura Araraquara
Ltda. para explorar serviço de radiodifuaio sonora em onda tropical, na cidade
de Araraquara, Estado da Sio Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto stn•, de 27 de dezembro de 1994, que renova
por dez anos, a partir de 1• de maio de 1993, a concessão deferida à Rádio Cultura Araraquara Lida.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço

As S,.s e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n• 15, de 1998, que será lido
paio Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:
PARECER N• 612, DE 1998
(Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Jefferson Pérea
Redação final da Propoata de Emen·
da à Constituição n• 15, de 19118.
As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos do § 3• do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constrtucional:
EMENDA CONSTITUCIONAL
. DE 1996
N°
Altera os arts. 29 e 212 da Constitui·
çãoFederal.
Art. 1• O inciso Vil do art. 29 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Vil - o total da despesa com o funcionamento do Poder legislativo municipal, incluida a remuneração dos Vereadores, não
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da recerta tributária e das transferências previstas nos

arts. 153, § s•. 156 e 159, efetivamente auferido no exercício financeiro: • (NA)
"a) oito por cento para municípios com
população inferior a dez mil habitantes:
b) sete por cento para aqueles com população rgual ou superior a dez mil e inferror
a cinqüenta mil habitantes;

...
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c) seis por cento para aqueles com po·
pulação igual ou a superior a cinqüenta mil e
inferior a cem mil habitantes;
d) cinco por cento para aqueles com
população igual ou superior a cem mil e infe·
rior a quinhentos mil habitantes;
e) quatro por cento para aqueles com
população igual ou superior a quinhentos mil
e inferior a um milhão de habitantes; e
f) três por cento para aqueles com população igual ou superior a um milhão de
habitantes. •
Art. 2" Inclua-se o seguinte parágrafo único no
art. 29 da Constituição Federal:
'Parágrafo único. O descumprimento
do disposto no inciso VIl implica crime de
responsabilidade.'
Art. 3" Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 212
da Constituição Fedaral:
'§ 6° o descumprimento deste artigo
implica crime de responsabilidade.'
Ar!. 4° Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

c- --- .._ /;,&,ú,,,.c_
·--~

\I

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência infonna que há cópias da redação final, que
acaba de ser lida, nas bancadas à disposição dos
Srs. Senadores.
Nos termos do art. 366 do Regimento Interno.
passa-se à apreciação de redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação a redação final.
As S,.s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Cãmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura sobre a Mensagem n• 248, de 1998, que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exerc!cio, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
PARECER N•813, DE 1998
Da Comlsúo de Serviços de IntraEstrutura, sobre a Mensagem n• 248, de
1998 (n1 1.349198, na origem), que "submete à apreciação do Senado Federal, o
nome do Senhor Luiz Auguato Horta Noguelra, para exercer o cargo de Dlretor da
Agtncla Nacional do Petróleo - ANP,
para completar o perfodo remanescente
do mandato do ax-Diretor Ricardo Pinto
Pinheiro•.
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 25 de novembro de
1998, apreciando o relatório apresentado pelo Se·
nhor Senador José Roberto Arruda sobre a Mensagem n• 248, de 1998, opina pela aprovação da indicação do Senhor Luiz Augusto Horta Nogueira para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Petróleo- ANP, por 16 votos lavoráveis, O contrário
e O Abstenção.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1998.

1- .
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RELATÓRIO N°

, DE 1998

Da Coml . .io da Infra-Estrutura,
aobra a Mensagem n 1 248, da 19118.
(n• 1.3491118, na origem), do Presidenta
da · Rapllbllcll, submetendo ii apraclaçio
do Sanado Fadenll o nome do Dr. Lulz
Augusto Horta Nogueira, para exercer o
cargo da Dlrator da Agência Nacional de
Petr61eo- ANP, para completar o parfodo
,.....nnc:ente do ex-Diretor Ricardo Pinto Pinheiro.
Relator: Senador José Roberto Arruda
Noe temos do artigo 11, § 2°, da Lei n• 9.478,
de 6 de agosto de 1997, o Senhor Presidente daRepública submete à apreciação do Senado Federal o
nome do Dr. Luiz Augusto Horta Nogueira, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Petróleo - ANP, para completar o periodo remanescente do mandato do ex-Diretor Ricardo Pinto Pinheiro.
O currlculum vltae anexado à mensagem presidencial evidencia que o Dr. Luiz Augusto Horta Nogueira possui formação acadêmica e experiência
profissional compatlvel com o cargo para o qual é indicado.
No que diz respetlo à sua formação acadêmica, destacsm-se os seguintes titules:
Engenheiro Mecânico pela Faculdade de
Engenharia de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, em 1978.
o
Mestre em Engenharia Mecênica pela
Faculdade de Engenharia de Campinas,
Universidade Estadual de Campinas, em
1981.
o
Doutor em Engenharia Mecênica pela
Faculdade de Engenharia de Campinas,
Universidade Estadual de Campinas, em
1987.
o Especialista em Planejamento Energético pelo Instituto de Economia Energética, Fundação Bariloche, Argentina, em
o

1985.
Em relação à sua experiência profissional, o
Dr. Luiz Augusto Horta Nogueira é professor universitário e consuHor na área energética. Como professor no assunto, conforme evidenciados em seu curriculum.
Pelo exposto, consideramos que es1a Comissão de Infra-Estrutura reúne todas as condições de
deliberar e aprovar a indicação do Dr. Luiz Augusto
Horta Nogueira para complementar o período rema-
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nascente do mandato do ex-Diretor, da Agência Na·
cional de Petróleo- ANP. Ricardo Pinto Pinheiro.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1996.
- Elói Portella, Presidente - Joaé Roberto Arruda.
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Votta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé·
res. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, antes de
me ater ao assunto objeto do nosso discurso, quero
me relerir ao discurso do ex-Ministro da Agricuttura e
nosso Colega, Senador Arlindo Porto, com relação
às cobranças tetlas desta tribuna por S. Ex' no tocante à agricultura brasileira. Também quero me reportar ao aparte muito apropriado do Senador Pedro
Simon a respe~o da questão da água potável. Segundo S. Ex•, o Brasil tem a maior reserva de água
potável do mundo, e lembrou que a água potável. no
próximo milénio, será um dos bens mais importantes
para a Humanidade. Inclusive, se não houver uma
maior conservação desse manancial, a água potável
será um bem escasso. E o Brasil, que tem a maior
quantidade de água potável, é campeão mundial do
desperdício. Se não me engano, o nosso desperdício de água dava para abastecer toda a população
brasileira.
Sr. Presidente, além dessa questão da água.
temos a questão da agricultura brasileira, que, apesar dos discursos, apesar dos esforços, vem patinando, não caminha. Precisamos. segundo a FAO.
de 100 milhões de toneladas de grãos para alimentar nossa população. No Govemo Sarney, quando o
nosso Colega lris Rezende era Ministro da Agricultura, chegamos a produzir 62 milhões de toneladas de
grãos. Dez anos depois, a produção é menor.
Como se não bastasse a questão do aumento
da produção. que não acontece, não temos uma politica agrlcola definida no Pais. Além disso. temos
cada vez menos recursos para a pesquisa. que quase já não existe no Brasil.
A extensão rural está falida. não funciona.
Hoje. em Mato Grosso. Estado eminentemente agrícola, laia-se novamente na extinção da Empaer Empresa de Extensão Rural. O Brasil. equivocadamente, extinQüiu a Embrater - Empresa Nacional de
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Extensão Rural - a deixou o setor capanga em todo
o Pais.
Hoje, assistimos a uma desarticulação entre a
pesquisa a a extensão. O pouco que ainda temos no
sator de pesquisa no Pais não chaga ao produtor rural, principalmente ao pequeno produtor rural. As
pesquisas feitas pala Embrapa a por outras empresas estaduais não chagam ao pequeno produtor rural, porque a extensão funciona de fonma deficiente
no nosso Pais.
E é nessa sentido, Sr. Presidente, S,.s e Srs.
Senadores, que acho que qualquer projeto agrícola
neste pais deva basear-se numa política agrícola duradoura, panmanente, sem o desperdício da recursos
que ocorre hoje. Vejo isso da fonma trista.
Por exemplo, os recursos da refonma agrária,
que são diffcais -, e foi o motivo que ma trouxe à tribuna hoje - no meu Estado, os assentados da reforma agrária a os não assentados estão começando a
interditar as rodovias, a invadir o Banco do Brasil. Já
temos uma agência invadida em Lucas do Rio Verde
por causa do recurso do Procera que demora a chegar aos produtores; chega atrasado, quando chega.
Mas o mais grave é que o produtor não recebe
quase orientação técnica alguma para aplicar esse
dinheiro que é emprestado, não é doado. E grande
parta do produtor investe esse dinheiro equivocadamente; e, depois, não tem condições de pagar o Procera. Agora mesmo fui infonmado de que uma reunião do Conselho Monetário Nacional adiou o pagamanto das parcelas do P rocera que estão vencidas
e que venceriam ainda neste ano, porque os pequenos produtores não tiveram condições de pagá-las.
A culpa é deles? Não.
Em Mato Grosso, por exemplo, passei em regiões onda estão incentivando o plantio do guaraná.
equivocadamente. Prefeitos e assentados, estão encantados com o plantio do guaraná que tem um mercado restrito, pequeno. Em outros lugares passei e
vi o incentivo ao plantio da banana, uma cultura que
está em profunda crise de preço no Pais. São erros
cometidos por fatta de orientação técnica para esses
assentados.
Quero reconhecer aqui que o Programa de Reforma Agrária avançou mu~o no pais. O número de
assentamentos no aluai governo cresceu enonmemante, só que estamos chegando a um ponto de estrangulamento desse programa porque faltam recursos para a infra-estrutura, para a habitação, para o
financiamento, para o Procera. Além disso, os outros
recursos destinados ao pequeno produtor neste pais
são de dHfcil acesso, porque o pequeno produtor
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não tem a garantia para dar ao banco; portanto ele
não empresta - e com razão - sem a garantia suficiente. É o caso, por exemplo, do Pronaf, um programa fundamental que, no mau entendimento, chegou
tarda ao Brasil. Ele já deveria estar implantado neste
Pais há décadas, mas chagou somente agora no
Governo Fernando Henrique Cardoso. E a grande
maioria dos produtores não tem acesso a ale por
causa da garantia. No meu estado, Mato Grosso,
essa programa praticamente inexiste; a maioria dos
pequenos produtoras não tem acesso algum a ala. O
Governo deveria adotar o mesmo procedimento do
Procara em relação ao Pronaf para dar acesso a todos; a anuência do Incra deveria ser suficiente para
que o assentado tivesse acesso ao Pronaf - um recurso da fundamental importância para a pequena
propriedade e para o pequeno agricultor nesta Pais.
Enquanto isso não acontece, devido à falta de crédito e à fa~a de apoio, assistimos a um grupo sendo
assentado pela refonma agrária e a outro grupo enorme retomando às cidades para construir os cinturões de miséria e de pobreza que existem hoje nas cidades brasileiras.
O Sr. Oemar Dias (PSDB - PR) - Penmite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex".
O Sr. Oemar Dias (PSDB - PR) - Nobre Senador Carlos Bezerra, V. Ex". trata de um assunto
de mu~a importância. Nesses dias, principalmente
depois dos fatos ocorridos e que levaram, inclusive,
o Governo a entrar em crise, cometemos, no Senado mesmo, este pecado de nos esquecermos dos
problemas que afetam a nossa sociedade, em especial os setores produtivos. A agricuttura brasileira
atravessa um momento critico, não só porque o mercado internacional aponta para preços menores das
commodities para o ano que vem, mas também
porque os cortes dos recursos, tanto para o Procera
quanto para o crédito de custeio dessa safra, que
chegou a um nível de 17%, tiram qualquer perspectiva de ampliação de safra. E V. Ex". disse bem: poderíamos já estar esbarrando nos cem milhões de
toneladas, estamos patinando nos oitenta milhões
de toneladas e, talvez, em função de problemas climáticos que já começam a ocorrer na Região Sul,
onde a seca atinge a plantação de soja e de milho,
poderemos ter problema, também, até de redução
de safra. Por isso, Senador Carlos Bezerra, também
defendo que o Governo reveja essa política, que
pode não apenas transferir um problema, mas agravá-lo para mais tarde. Se não aginmos rapidamente
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agora, repondo os recursos de crédito de custe1o.
sobretudo dando atenção a esses assentamentos.
que são pequenos proprietários q•Je estão tentando
produzir, não abandonanoo essa excelente idéia que
é o Pronaf, financiando a pequena propriedade. estaremos aumentando ainda mais esses dois milhões
de famnias que abandonaram o campo nos últimos
dez anos; poderemos multiplicar esse número por
um muito maior. É preciso que o Governo tenha
consciência de que politica social se faz também
apoiando os pequenos produtores e as micro e pequenas empresas deste País. Não podemos adiar
em hipótese alguma, mesmo estando em crise. um
apoio agressivo e vigoroso aos pequenos propnetários deste País. Só para lembrar, a renda do ano
passado foi menor que a renda do último ano antes
da implantação do Real, ou seja, menor 13%. Isso é
grave, principalmente no momento em que temos
uma inflação beirando a casa dos 2°/o ao ano. Perder
13% de renda, Senador Carlos Bezerra. e não ter
créd~o para sustentar o plantio é muito preocupante
para enfrentarmos essa crise que se abate sobre o
País, principalmente no setor de empregos. Agradeço a generosidade de V. Ex< pelo tempo concedido.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMOB - MT) Agradeço o aparte, mas o grande problema da agricuttura, nobre Senador, e V. Ex• sabe disso, é que a
agricultura brasileira perdeu torça no tripé que decide a vida económica deste País. O comanao econõmico do País, hoje, está mu~o mais preocupado com
o setor industrial, pnnc1palmente de São Paulo. do
que com o resta da economia brasileira.
Todos sabem que o estágio normal de desenvolvimento de qualquer povo. de qualquer pa1s passa primeiro pela agricultura, pelo setor primário, depois pelas indústrias e peios serviços. No Brasil. temos a base, o alicerce, que é o setor primário, o seter agrícola, vivendo com atrasos incomensurâveis.
praticando ainda a agricultura mais ant1económica.
mais atrasada do mundo. Temos vastos setores
aqui, na País, ainda nesse estágio. A agricultura fo1
a responsável e financiou todo esse parque industrial que temos no Pais - o que não foi capital vindo
de fora, foi capital oriundo da agricultura brasileira. A
agricultura subsidiou, financ1ou todo o nosso parque
industrial. Mas o que temos assistido. nos últimos
anos, é a agricultura ser relegada a um segundo plano. como se fosse algo de somenos importãncia
para o País.
Principalmente num momento de crise como o
que vivemos, a agricultura se toma mais fundamental ainda. É preciso que a área econôm1ca do Gover-
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no tenha sensibilidade para isso. Vejo, por exemplo.
com que facilidade se faz um Proer para os banqueiros - para salvar a q11estão financeira e dos bancos
- e não vejo nenhum ânimo grande nesse sent1d0
para a agricultura brasileira. para ter, pelo menos.
recursos na hora apropriada. Agora, estamos vivendo, V. Ex' citou, a questão do custeio. Esses recursos anunciados chegam aepois, chegam atrasados.
há uma má vontade. uma dificuldade incrivel. Nós inclusive. os politicas, somos acionados por sindicatos, por produtores, para estar ligando para o Banco
do Brasil e outros órgãos relacionadas à liberação
desses recursos. Ontem. eu tive uma audiência com
o Ministro da Reforma Agrária para falar sobre o
Procera, porque os recursos não fluem, não chegam. Há uma enorme dificuldade com relação a agncultura.
O Sr. Edison Lobão (PFL- MA) -Permite-me
V. Ex1 um aparte?
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Ouço, com prazer. o apane de V. Ex<, nobre Senador Edison Lobão.
O Sr. Edlson Lobão (PFL - MA) - Nobre Senador, relegada a um segundo plano é coisa do passado. Nós já estamos relegados é a um terceiro pia·
no em matéria de agricultura. Realmente, nada
acontece neste País de algum tempo para cá. Lem·
bro-me do esforço do nobre Senaaor lris Rezende. en·
tão Ministro da Agricu~ura no Governo José Samey ...
O SR. CARLO BEZERRA (PMDB - MT) - A
maior safra que nós tivemos fo1 aquela da época do
Senador Iris Rezende. que até hoje não foi suplantada.
O Sr. Edison Lobão (PFL- MA) - Era um esforço imenso no sentido de dinam1zar a nossa agncultura e de plantar as raizes de um futuro brilhante
para a agricultura brasileira. Mas não houve continuidade. O Ministro não pôde ficar mais tempo no Ministério e. por isso, não houve continuidade. Vejo.
agor2. (' ~-A~~~~t~-::- F!"ar.::is~::: T:.:rra qüe, realmente. taz:
um grande estorço. mas não lhe dão recursos de natureza alguma. O Ministro não é suficientemente
prestigiado e o que ocorre é que nós estamos com
uma safra quase ridícula para o cresc1mento do Pais
- um Pais de 160 milhões ae habitantes com 80 milhões de toneladas de grãos! O Brasil esta imponando o que nunca imponou ao longo da sua história.
Mas se não se interessam pela agricultura. pelo me·
nos que se Interessem pelo emprego do homem do
campo. O Proálcool 101 destruido. Nenhuma atividade neste Pais toi tão geraoora de emprego quanto o
Proálcool e a agricultura. por 1gual. é geradora de
emprego. O que quero dizer. então. é que se não há

.
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o interesse pela agricultura, pelo menos que haja o
interesse pela geração de empregos e, aí, o caminho é a agricultura novamente. Meus cumprimentos
a V. Ex1 .
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Nobre Senador, V. Ex" tem inteira razão, mas não foi
só o caso do Proálcool. O Programa da Borracha. o
Probor, foi destruído. Esse programa recebeu o incentivo de vários governos: fizemos o Probor I, 11 e
III, com investimentos públicos maciços, para que o
Brasil se tomasse auto-suficiente em borracha. Hoje,
esse Programa está praticamente dizimado pela política equivocada de vários governos.
No Nordeste, a região de V. Ex•, uma das
maiores geradoras de emprego, uma das primeiras
indústrias que apareceram foi a indústria da tecelagem, a indústria têxtil, que gerou milhares e milhares
de empregos no Brasil. Destruímos isso de uma
hora para a outra. Esse parque industrial que exislia
há quase um século no Nordeste brasileiro foi destruído. Além de não construirmos - e isso está acontecendo em outros setores também, além do setor
do álcool, a que V. Ex1 se referiu, do setor têxtil, do
setor da borracha - estamos destruindo os empregos, ao invés de preservá-los e incentivar a criação
de novos empregos. Estamos, com isso, gerando
emprego lá fora, em outros paises.
O Sr. Iria Rezende (PMDB - GO) - Permiteme V. Ex" um aperte?
.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) - E
com prazer que ouço o Senador I ris Resende, nosso
ex-ministro da Agricuttura, que tem autoridade para
falar sobre o assunto.
O Sr. Iria Rezende (PMDB - GO) - Muito obrigado, Senador Canos Bezerra, pela concessão do
aparte. Primeiramente, quero cumprimentá-lo pela
oportunidade do pronunciamento que faz V. Ex•.
nesta manhã, aqui no plenário do Senado Federal.
Tem um provérbio muito utilizado, principalmente pelas classes mais populares, que diz: "agua mole em
pedra dura tanto bate até que fura". Isso é verdade.
Precisamos, se possível, a cada dia, bater aqui da
tribuna do Senado, da Câmara, até que os ouvidos
daqueles que têm resoo; ;sabilidade pela formulação
das políticas de governo entendam e aprendam que
a solução de inúmeros problemas com os quais, historicamente, convive o nosso País, está na agricultura. Enquanto o País não entender que a agricultura
precisa realmente ser prestigiada, o Brasil não vai
encontrar o caminho tão sonhado por todos nós. O
mundo inteiro compreende isso, menos o Brasil. A
grande luta, ainda ouando Ministro. era no sentido
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de evitar que os países do Primeiro Mundo subsidiassem, com tanta veemência, suas agriculturas. o

que inviabilizava a agricultura do Brasil e dos países
em desenvolvimento. produtores de alimentos. Mas,
em relação à sua vida própria, cada país tem razão.
Esses países entenderam muito cedo que é na agricuttura que está a garantia de uma vida saudável
pera seus povos, principalmente para o desenvolvimento económico dos seus países. Eu, certa vez, fui
obrigado, numa reunião de economistas do governo,
a salientar uma passagem bíblica que acentua que
povo prudente é o povo que tem quantidades suficientes de alimentos armazenadas. Mas o Brasil não
entendeu ainda que precisamos, pelo menos, produzir aquilo que consumimos. O Senador Pedro Simon,
ex-Ministro da Agricu"ura, certa vez fez um pronunciamento nesta Casa, salientando a fatta de sensibilidade das autoridades do nosso País em relação à
agricultura. Este País, historicamente, vem importando alimentos. Ora, o que temos observado é que, ao
implantar-se o Plano Real, o Governo entendeu que,
para a sua consolidação, era preciso que não faltassem os produtos básicos para a vida do povo. No
entanto, em vez de as autoridades econômicas cui-

darem de estruturar a agricultura para produzir o suficiente para o nosso sustento, cuidaram foi de estudar se o Brasil encontraria alimentos no exterior que
pudesse importar, inclusive, em concorrência com os

nossos. O que está acontecendo hoje é que estamos importando arroz, continuamos importando trigo, milho, alho e muitos outros produtos. De uma
hora para a outra. as autoridades arrasam os nossos

produtores. Quando os nossos produtores de alho,
por exemplo, começam a colher a sua produção,
chega o excesso de produção da China e de outros
países, arrasando os nossos produtores de alho. Em
relação ao leite: temos produtores de leite vendendo
o excesso de sua cota- cota é a média daquilo que
se produz na entressafra. Portanto. na época da safra, quando há aumento da sua produção, esse produtor de le1te recebe apenas R$0,08 por litro, preferindo, muitas vezes, atirar sua produção no córrego
do que ter todo aquele trabalho para, no final, receber apenas R$0,08 por litro. E por quê? Porque escancararam as portas do nosso País para que os
países produtores de leite colocassem aqui desordenadamente todo os seus excessos. Tudo isso repre·

senta um comportamento criminoso contra a agricultura brasileira. Sempre alegam que o nosso produto
é mais caro. mas não se lembram que para tudo que
buscamos tora, temos que produzir dólares para o
pagamento. aumentando a nossa dívida externa e

256

ANAIS DO SENADO FEDERAL

trazendo sérios dissabOres à nossa população e aos
produtores intemos. De tonna que V. Ex• faz muito
bem. Vamos, sempre que possível, assomar a tribuna para que o Govemo entenda que a solução para
mu~os problemas que a população vem-se defrontando encontra-se na agricuttura. Meus cumprimentos.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Agradeço o aparte de V. Ex". Gostaria de dizer que
se o nosso produto é mais caro, a culpa não é do
produtor brasileiro, mas do Govemo, que nunca teve
uma politica condizente que incentivasse a produtividade.
V. Ex" citou o caso do leite: a produtividade
média das vacas argentinas é de 22 litros. enquanto
que a produtividade média brasileira é de três litros.
Como é que vamos competir com a Argentina se a
produtividade deles é muito maior do que a nossa,
se praticamente não precisam dar ração para o
gado, se têm terras especiais, como o pampa úmido,
que produz uma ração natural de altíssima qualidade? E ainda mais, o governo argentino teve uma politica deliberada. de décadas, que incentivou a produção agrícola, a produção de leite. de carne, com
uma politica bem elaborada. uma das mais eficientes do mundo, que colocou a Argentina como o grande produtor mundial de lácteos e de carne. Hoje, a
Argentina é um dos maiores concorrentes do mundo
e é a que melhor recebe pelo seu produto. Na came,
por exemplo, a Argentina recebe um preço melhor
do que o nosso, porque tem grande produtividade e
qualidade. o que a pecuária brasileira não tem. Portanto, a culpa não é do produtor, mas do Pais, que
não tem uma politica no sentido de orientar a produtividade, de melhorar as condições para o nosso produtor, a fim de que ele tenha acesso a tecnologia e a
pesquisa seja mais ampla neste Pais, para melhorar
a produtividade de todos esses produtos agrícolas.
Para finalizar. Ministro lris Rezende. gostaria
de colocar a minha preocupação com relação ao Orçamento deste ano. Houve um corte brutal na area
social - na saúde. na educação e na refonna agraria. Reduziram os recursos da reforma agrária. que
já eram insuficientes, para a metade. É um absurdo.
Temos que encontrar uma saída, uma solução para

isso.
O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Perm1te-me
V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Levy Dias (PPB - MS)- Senador Carlos
Bezerra, ouvindo V. Ex' e as palavras de um ex-Ministro da Agricultura que está aqui conosco. Senador
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lris Rezende, fazendo o que sempre fazemos, ou
seja, analisando esses problemas com sensibilidade
- e o seu Estado tem uma responsabilidade muito
grande na produção nacional -. confesso que o discurso feito por V. Ex'. aqui no Senado, sobre as possibilidades futuras de produção do Estado de Mato
Grosso, impressionou-me muito, pois V. Ex' afinnou
que o Estado de Mato Grosso tem possibilidade de,
dentro de 10 anos. produz1r o volume de soja que o
Brasil produz hoje.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Tranqüilamente, Senador, mas do jeito que estamos
não vamos chegar lá.
O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - As suas palavras muito me entusiasmaram, e nós que trabalhamos na área rural sempre somos otim1stas. Mas
quero fazer um alerta. Senador Carlos Bezerra, e
gostaria inclusive que o Senador lris Rezende prestasse bem atenção no que quero colocar, para que
S. Ex•, como homem que conviveu na mesa de decisão das politicas brasileiras, pudesse avaliar com
tranqüilidade as colocações que quero lazer. Assisti·
mos, hoje, através desse volume gigantesco de canais de televisão que estão a nossa disposição, a
um programa sobre as crises: crise financeira na
Ásia. crise financeira na Rússia. crise financeira no
Brasil, país tal é a bola da vez. país tal não é a bola
da vez. Fico assistindo a tudo isso, ex-Ministro lris
Rezende, Senador Canos Bezerra e Presidente da
nossa Casa. e pensando o seguinte: até onde isso
tem a importância que é passada para todos nós e
para toda a população do Globo? Quando uma
em1ssora de televisão informa. por exemplo, que giram pelas bolsas do mundo inteiro, diariamente,
US$1 trilhão. fico a me perguntar se isso tem lastro.
Há lastro para garantir US$1 trilhão de papéis que
circulam pelas bolsas do mundo todo? Vale a pena o
sacrifício que o nosso Pais faz para impedir que os
dólares sa1am. a fim de manter as nossas reservas
cambiais em níveis altos? Vale a pena, Senador
Carlos Bezerra, que apenas os juros da dívida Interna engulam todo o Sistema Telebrás em apenas
dois meses? Ora. a grande preocupação que sempre tive e todos os pronunciamentos que fiz na Comissão de Assuntos Econôm1cos tratavam da possibilidade de vendermos o património. ficarmos sem
ele e continuarmos com a divida. Senador Carlos
Bezerra. Senador lr~s Rezende. a população tem
uma enorme diT1culdade de compreender essa mecàmca. A população não entende. por exemplo. por
que as taxas de juros são tão altas. Isso ocorre porque o Governo vende os seus papéis e se não re-
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munerá-los muito alto ninguém irá compra-los. Então, sobem-se os juros para o cidadão Já de fora, um
cidadão que desconhecemos, um cidadão que entra
no nosso território através dos botõezinhos de um
computador e sai da mesma forma. Para manter
esse dinheiro estocado aqui, nas nossas reservas,
faz-se um sacrifício gigantesco, que abrange toda a
população. Nesse ponto, chego ao pronunciamento
de V. Ex". Será que não é hora de buscarmos a sa·
bedoria do matuto? Qual é a sabedoria do matuto? É
manter o estoque. É aquilo que o Senador lris Rezende disse e que a Bíblia já registra: vamos transformar tudo isso na pequena propriedade lá do Mato
Grosso, do seu Estado. As pessoas que mantêm o
seu estoque de trigo, de animais e de produtos são
sábias. Será que não é hora, Senador Carlos Bezerra, de deixarmos que essa papelada do mundo intei·
ro vá para o fundo do poço e que se "exploda"? A
sabedoria do matuto nos levaria pelo caminho da reserva. Ora, o homem ao campo que tem algumas
galinhas tem cama e ovos: aquele que tem um porquinho tem banha e carne: o outro que tem uma vaquinha tem le~e. queijo e coalhada, ou seja. não é
um homem faminto: é um cidadão que tem forças e
é alimentado para produzir para a sua casa. o seu
município e o seu Estado, a fim de que possam crescer. A vida Já no campo é muito melhor, é uma vida
saudável, por isso os países europeus, penencentes
à Comunidade Européia, assim como os americanos
subsidiam os seus produtores rurais. O produtor rural é um homem que luta muito. mas já disse aqui,
neste Senado, Senador Carlos Bezerra. e vou dizer
na hora de despedir-me do Senado também, daqui a
uns dias - e tenho dito permanentemente -, que o
homem mais imponente de qualquer nação do mun·
do é o que produz comida, é o que produz alimento. Faço essas colocações para que meditemos
sobre elas. Estamos vendendo um patnmónio gigantesco e ficando com uma divida maior do que
era, e não estamos dando valor ao homem que
produz alimento, que é fundamental para a estabilidade, para a tranquilidade, para o equilíbrio de
qualquer nação. Cumpnmentos pelo pronuncia·
manto de V. Ex1 .
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Agradeço o apane de V. Ex•. Senador Levy Dias.
O Sr. Ney Suaasuna (PMDB - PB) - Permite·
me V. Ex• um apane, Senador Carlos Bezerra?
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Ouvirei o Senador Ney Suassuna rap1damente, pois
quero encerrar o meu pronunciamento.
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O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) - Quero
apenas lazer uma colocação. Os cones não ocorrerão apenas no Orçamento do ano que vem: eles
ocorreram também neste ano e foram drásticos.
Dentre esses, dois criaram um problema muito sério
para o Nordeste. Conaram, por exemplo, do meu
Estado, R$900 mil que se destinavam à defesa animal, ao combate às endemias, às febres que permanentemente contagiam os nossos rebanhos, o que é
inadmissível numa hora em que o País luta para
acabar com a brucelose. com a febre aftosa e outras. A segunda coisa que me surpreendeu é que
não há recursos para se comprar sementes. A seca
está muito séria; aoesar disso. existe esperança de
que a chuva venha ~m dia. Mas se a chuva chegasse hoje, nós não teríamos um grão de semente no
meu Estado nem na maioria dos Estados nordestinos e não naveria verba para comprá-las. Essa é
realmente uma s1tuação impressionante, pois sabemos que a agricultura é o setor da economia que fornece ma1s empregos para o País e o que responde
mais rapidamente ao investimento.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Sem duvida nenhuma, Senador. O emprego é criado
de forma mais rapida e mais barata no campo e não
na cidade. E, Senador, temos que chamar a atenção
do Presiaen:e da Republica para isto: o Brasil não
tem como conviver com a dívida que está ai. Todos
os recurs<.ls são para pagar a agiotagem, os banqueiros. A Naçao toda está sufocada. O Governo fez
a renegociação da d1vida de todos os Estados, mas
eu sei de Estados CUJOS governadores, irresponsáveis, usaram a ARO, que é uma rapinagem, com juros elevadíssimos. E tudo está insendo nessa dívida
de quase 400 bilt>ões, pela qual a Nação toda paga.
Não é possível isso. Para ser mais específico, são 3
bilhões por semana, ponanto 12 bilhões por mês. E
o que pagamos
O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Em dois meses gastam-se os recursos obtidos com a venda
da Telebrás.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Em deis meses. mwto bem lembrou V. Ex'.
Este Pais 11ão tem outra saída. O Presidente
da RepuOiica, o Governo Federal tem de encontrar
uma saída para isso, até porque ele não vai ter mais
corno pagar; lança um pacote hoje, um pacote amanhã. mas não vai ter mais como pagar. Não há como
fazer mais um pacote. n;:jo há mais de onde urar.
porque a Nação esta exaur~da. O desemprego cresce violentamente. tendo ho:e o índice ma1s P.Jevaoo
que o Pais já conheceu.
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O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Permite-me
V. Ex• interrompe-lo mais um pouquinho. Senador
Carlos Bezera?
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Pois não. Senador.
O Sr. Levy Dias (PPB - MS) - Olhando as fotografias qua salram nos jamais desta semana, percebemos que a equipe que hoje trabalha no Governo é a mesma que fez o Plano Cruzado. Perguntome, então, quais são as possibilidades de eles estarem errados na condução da politica económica porque já temos exemplos anteriores. É a mesma
equipe. Se os economistas soubessem o que todo o
mundo diz que sabem, o Brasil não estaria na situação em que está.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Estão votando a lei da quarentena tardiamente. É
aquela história da colocar a raposa para tomar conta
da galinha e dos ovos. É o que tem ocorrido no Brasil.
Normalmente. esses cargos são ocupados por
banqueiros, que ficam algum tempo neles e, depois.
voltam para o setor pr~vado. Eles estão muno mais
preocupados com o desempenho dos seus bancos.
dos seus interesses económicos do que com o Pais.
Agora chegamos a uma situação incontornável. Vamos ter que encontrar uma solução para a questão
da divida. Como membro da Comissão de Orçamento, não vou abrir mão de lutar per recursos para a
educação, para a saúde e para a reforma agrária.
Vou fazer o que for possível, vou cobrar dos sub-relatores, dos relatores, para que não deixem a área
social desprovida dos recursos mínimos necessários
para que ela funcione, sabendo que estamos pagando 12 bilhões de juros por mês aos banqueiros.
O Sr. José Alves (PFL - SE) - Permite-me
V. Ex' um aparte, nobre Senador Carlos Bezerra?
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador José
Alves.
O Sr. José Alves (PFl. - SE) - Senador Carlos Bezerra, ouço com atenção as ponderadas colocações que V. Ex' faz. no final da manhã de hoje, no
plenário desta Casa. V. Ex• é um dos Senadores
mais moderados e equilibrados, e representa um Estado essencialmente agrícola. o Mato Grosso. E
preocupo-me, pois vemos serem reafirmadas colocações que têm sido um lugar comum no Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. que privilegiam o grande capital. os grandes conglomerados financeiros em detnmento da grande maioria da
população brasileira, que se encontra no campo. carente de emprego e de educação. Solidarizo-me com
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V. Ex' pelo equilíbrio de suas afirmações e pela sua
angústia. que é a angústia do povo brasileiro, que vê
a agricuttura familiar, que vê a agricuttura mais técnica.
que vé quem trabalha na cadeia produtiva do campo
ser massacrado por esse modelo económico que
está ai. Agradeço a V. Ex' a gentileza do aparte.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Agradeço o aparte. Quero dizer a V. Ex' que o meu
Partido apóia o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Eu, como membro do Partido,
também o apóio. Mas entendo que o Presidente cometeu alguns equívocos. Primeiro, com relação às
reformas. Hoje, vejo a imprensa nacional acusar o
Congresso de atrapalhar as reformas, de não querer
as reformas. Ora, o Presidente deveria ter mandado,
no dia seguinte à sua posse, todas as propostas de
reforma ao Congresso. E Sua Excelência foi mandando uma a uma. lentamente. propostas que deveria ter mandado imediatamente.
A outra questão é o enfrentamento da politica
económica. Sua Excelência deveria direcionar a politica económica de modo diferente, pois esse modelo
está levando o País à falência e a uma d~iculdade
enorme. A dívida tem que ser enfrentada o mais rapidamente passivei. Reconheço que houve esforço
para regularizar, para normalizar a srtuação de todos
os Estados brasileiros, grande parte em situação !alimentar, mas do jeito como está a srtuação não há
como continuar. Tem que ser encontrada outra solução, o mais rápido possível.
Sr. Presidente, ocupei esta tribuna apenas
para manifestar meu apoio à reforma agrária no Brasil e, principalmente, no meu Estado; para falar sobre a escassez de recurso para essa área e reafirmar que vou lutar com todas as forças, na Comissão
de Orçamento, para que a área social seja priorizada
e não sofra os cortes brutais que estão propostos na
peça orçamentária que chegou ao Congresso e à
Comissão de Orçamento.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Carlos Bezerra, o Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presidente. deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Lucidio Portel/a. 4° Secretario.
O SR. JOSE EDUARDO DtiTRA (Bioca/PT- SE)
- Sr. Pres1dente. peço a palavra para uma comumcação Inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra para uma comunicação inadiável.
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT- SE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão ao
orador.) - Sr. Presidente, quero manifestar, neste
pl09nário, a minha satisfação pela decisão tomada há
pouco pela Câmara dos Lerdes da Inglaterra, que
entendeu que o General Pinochet não goza de imunidade, podando, portanto - se essa vier a ser a decisão do Govemo inglês-. ser extradnado para a Espanha, onde poderá ser julgado pelos seus crimes.
Acred~o que essa decisão enche de jubilo todos os democratas. defensores dos direitos humanos de todo o mundo, que poderão, a partir da decisão do Govemo Inglês, ver um ditador que cometeu
não s6 crimes contra a liberdade e os direitos humanos mas contra a humanidade VIr a ser julgado na
Espanha.
Espero, sinceramente, que o Primeiro-Ministro
Tony Blair, fiel às suas tradições libertárias, venha a
tomar a decisão de conceder a extradição ao General Pinochet, para que, na Espanha, venha a ser julgado. Espero, inclusive, que a iniciativa que foi tomada pelo juiz espanhol seja acompanhada por govemos ou por representantes do judiciário de todos
os países que tenham tido patrícios submetidos. assassinados, ou vítimas daquele governo sanguinário
que, durante alguns anos, conduziu o Chile. Esperamos que govemos dessa natureza não venham a
ser majoritários em nenhum pais do mundo.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria, mais uma
vez, de manWestar a minha satisfação por essa decisão tomada agora há pouco pela Cãmara dos Lerdes da Inglaterra e informada pelos meios de comunicação.
Mu~o obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Lucidio Porte/la, 4 9 Secreetàrio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, previamente inscrito, como Líder do PMDB.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) Sr. Presidente, gostana de usar da palavra. mas
aguardo o Senador Ney Suassuna para sua comunicação e, em seguida, voltarei ao assunto, dada a importãncia do mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Comunico que o Senador Eduardo Suplicy também está
inscnto para fazer uso da palavra após o Líder do
nosso glorioso PMDB, Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Como
Líder. Para comunicação 1nadiável. Sem rev1são do
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orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, estamos a toda hora e a todo o instante, aqui neste
plenário e no Pais inteiro. falando de uma grande crise que é a crise econõmica. No entanto. todos têm
se esquecido de uma crise regional seriissima, que é
a seca.
O Correio da Paraíba. desse domingo, trouxe
a seguinte manchete: "Reservatórios Secam e o Govemo Vai Priorizar Agua para Beber".
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, realmente a s~uação é dramática. Das 160 cidades da
Paraíba que são abastecidas pela SAGEPA - Sistema de Agua e Esgoto do Estado da Paraíba -. 93
entraram em colapso, foram tiradas do ar pela seca.
Cidades como Campina Grande estão no racionamento e mesmo as cidades da Zona da Mata estão
em dificuldades: Cariri, Unmataú. Brejo do Cruz.
Sertão. e inúmeras outras. Dos 160 municípios paraibanos, 93 entraram em colapso; 31 estão em estado de alerta; 26 contam com o fornecimento de
â.gua intermitente; e 36 desativaram seus sistemas
de abastecimento. Os carros-pipa, que foram colocados como alternativa, estão com três meses de atraso de pagamento pela Sudene. Algumas áreas que
tinham irrigação foram proibidas de fazê-la, porque a
ãgua é prioritariamente para consumo humano. E
esse quadro não é só na Paraíba. ele se repete
numa parte de Pernambuco, em boa parte do Rio
Grande do Norte, em uma boa parte do Ceará.
Piauí. e vai por ai afora.
Então. Sr. Pres1dente. ao vir hoje à tribuna, o
meu ObJetlvo é exatamente alertar que, amanhã.
Campina Grande estará fazendo uma marcha contra
a inépcia. contra o pouco caso que o Governo Federal tem tido em relação a esse fenômeno. Nós já podiamos ter dado pelo menos uma partida na transposição das águas do São Francisco. O que estamos
vendo é que passa dia, semana, mês e ano e não
temos soluções; estamos à mercê desse fenõmeno.
Agrava-se ainda mais a situação diante da falta
de recursos. Em dezembro acabarão os recursos
destinados à emergência. Um milhão de pessoas estão sobrevivendo graças a esta emergência R$60/mês.
Se as chuvas chegarem lá para fevereiro ou
março, será um beneplácito para nós. Agora. mesmo
que cheguem nessa data. nós só vamos ter colheita
lá para ma1o ou junho. e o que vão fazer todas essas
milhares. esse m1lhão de pessoas? Esse era o alerta
que queriamos trazer à esta Casa e dizer que estamos solidános com todos os campmenses e moradores que têm o mesmo problema e que. amanhã.
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irão fazer essa marcha para protestar e solicitar que
as autoridades tomem uma providência em relação a
um seca que nos flagela. É um fenômeno cíclico,
mas, lamentavelmente, verificamos que são poucos
os recursos destinados a amenizar esta situação,
além de termos uma outra crise a chamar a atenção
da Nação - e a nossa crise passou a ser corriqueira,
banal e como ninguém no restante do Pais está morrendo de sede, não está tendo que racionar água,
não está tendo que trazê-la de 120 quilómetros de
distAncia, água de má qualidade, em carro-pipa que
não se paga há três meses - e com toda certeza o
restante do Pais não está tendo solidariedade conosco. É a solidariedade que faz uma Nação. Nós
estamos tendo essa d~iculdade. Esqueceram a nossa crise, esqueceram a seca inclemente que esta
flagelando todos os nordestinos.
Sr. Presidente, peço que o meu discurso seja
transcrito na integra, para que conste dos Anais.
Muito obrigado.

SEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO
00 SR. SENADOR NEY SUASSUNA:
1. Sr. Presidente, SrM e Srs. Senadores, o
Nordeste brasileiro passa por um momento difícil.
Nenhum de nós ignora esse fato: com o decorrer
dos meses, no entanto, surge certa acomodação
quanto à idéia da continuidade da seca no Nordeste.
2. As notícias sobre as d~ículdades da população nordestina já não são tão freqüentes nas páginas dos grandes jamais. A opinião pública é levada
a crer que as medidas emergenciais estão melhorando substancialmente a situação dos municípios
atingidos.
3. Infelizmente, não é isso que ocorre. A persistência da seca tem agravado e multiplicado os sofrimentos das famílias do Semi-árido. As ações de
emergência vêm se revelando nitidamente insuficientes para combater as conseqüências funestas
da estiagem.
4. Outros grandes problemas nacionais, como
os relacionados à macroeconomia e à perspectiva
de recessão, estão absorvendc. a maior parte da
atenção da imprensa " ctas autoridades do Pais. E,
no entanto, devemos constatar que os efertos da
seca se acentuam.
5. O agravamento da situação pode ser percebido, entre outros indícios significativos. na extensão
dos problemas da estiagem para a zona urbana de
várias cidades do Agreste.
6. No Estado da Paraíba, deparamo-nos com
um quadro especialmente dramático: grandes conti-
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gentes da população, tanto rural como urbana, são
obrigados a conviver com a escassez de água.
7. Dos 180 municípios paraibanos servidos por
sistemas de abastecimento da Companhia de Água
e Esgoto da Paraíba- CAGEPA. 93, ou mais da metade, enfrentam o problema da falta de água.
8. Entre esses, 31 estão em estado de alerta,
26 contam com um fornecimento de água intermitente, enquanto 36 municípios tiveram seu sistema de
abastecimento desativado, com colapso total da

oferta de água encanada.
9. É bom lembrarmos que uma parte considerával da sofrida população rural se deslocou para as
cidades da região, onde contava encontrar condições
mais propicias para superar as agruras da seca.
1O. Agora. a seca já não quer fazer distinção
entre os que se encontram no campo ou nas cidades. A calamidade atinge a todos, gerando um quadro social insustentável e inaceitável onde o racionamento da água, mesmo para o consumo humano, já
é uma realidade.
11. Um bom exemplo disso é o dilema relativo
à utilização das águas do açude Epitácio Pessoa, no
município de Boqueirão, que são destinados normalmente tanto ao abastec•mento de áreas urbanas
como à agricuHura.
12. Com a diminuição drástica do volume das

águas, é necessário suspender a irrigação de plantações de banana, tomate e pimentão, a fim de garan·
tir a inquestionável prioridade para o consumo humano do liquido da vida.
13. No entanto, a decisão, tomada por órgãos
federais e estaduais e com implementação prevista
para o dia 1 • de dezembro. é penosa, pois implica a
perda de culturas que sustentam 2 mil empregos diretas.
14. Até mesmo a cidade Campina Grande, verdadeiro motor da economia estadual. encontra-se

em estado que gera séria apreensão.
15. Convivendo com o racionamento de água
há mais de um mês, sua população procura mobilizar-se para que não ocorra o pior: a saber, o colapso

total no sistema de abastecimento. Amanhã, quintafeira, uma mobilização procura chamar a atenção
das autoridades para a magnitude do problema.
16. Organizada pela Coordenação Nacional do
Movimento pelas Águas do Semi-árido, com o apoio
de entidades como o Clube de Diretores Lojistas de
Camp1na Grande e a Central Única dos Trabalhadores. a manifestação popular va1 ganhar as ruas. cobrando soluções definitivas para a questão do abastecimento.
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17. Avançando para o interior do Sertão. encontraremos muitas cidades onde a unica forma de
abastecimento tem sido a entrega de agua em carros-pipa, em quotas limitadas, tanto para uso doméstico como para escolas e hospitais.
18. Sr. Presidente, s,.a& e Srs. Senadores, a SItuação da população do Semi-árido nordestino é incontestavelmente grave.
19. Somada à vergonhasa experiência da fome
_ vergonhosa não para os que a padecem, evidentemente, mas para o País que pennite que ela ocorra
_ temos agora a perspectiva de grandes males causados pela fatta de água para o consumo humano.
20. Uma das conseqüências já observáveis
vem sendo a deterioração das condições de saude.
A necassidade de annazenar água em casa, no
maior número de recipientes possível, tanto na zona
rural como na urbana, fez aumentar o número de casos de dengue.
21. Na cidade paraibana de São Vicente do
Seridó, a fatta de água potável levou várias pessoas
a contraírem o cólera.
22. O Governador do Estado da Paraíba, José
Maranhão, sensível à grave questão social desencadeada, tem procurado evitar ou pelo menos diminuir
o impacto negativo da escassez de água nas cidades. A Cagepa está fazendo monitoramento diáno
em todos os municípios atingidos ou ameaçados, cotejando a capacidade dos mananciais com a previsão de consumo.
23. A busca de alternativas de abastecimento
para a população compreende, além do fornecimento de água em carros-pipas, a perturação de poços.
a melhoria dos poços já existentes e a instalação de
dessalinizadores. Também uma campanha de combate ao desperdício de água sendo lançada.
24. A implantação das frentes de trabalho, fe1ta
conjuntamente com o Governo Federal e as Prefeitu·
ras, tem sido um instrumento importante para mino-

rar o sofrimento da população. Nota-se. no entanto,
que as várias medidas adotadas e os recursos disponíveis ficam bastante aquém do necessário.
25. Mesmo a utilização dos recursos já destinados à ajuda emergencial encontra uma série de dificuldades práticas para a sua liberação na esfera federal, em que pesem os esforços ingentes do nosso
Governador. incansável na busca de soluções emergenciais e estruturais, definitivas.
26. O povo paraibano não apenas necesSita urgentemente da ampliação dos recursos efetivamente
destinados ao combate aos efeitos seca. como co-
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bra a implementação de soluções profundas e estruturais para o problema.
27. Sabemos todos que a seca no Sertão e no
Agreste ó um fenômeno cíclico, que fatalmente tornará a ocorrer. A previsão da presente seca, inclusive, foi feita com grande antecedência, tanto pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais como
pela Comissão desta Casa que estudou o El Nino.
28. Não foram adotadas a tempo, entretanto,
as providências recomendadas ao Governo Federal,
tendo sido prejudicadas as iniciativas do Governo do
Estado pelas dificuldades de acesso aos recursos.
29. Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o
povo paraibano, liderado pelo Governador José Maranhão, já não aceita o adiamento das soluções para
o seu indescritivel padecimento durante a ocorrência

das secas.
30. Cobramos a implementação de um projeto
consistente para a transposição das águas do São
Francisco, precedida de estudos aprofundados, pois
medidas desse tipo tomaram habitáveis regiões de
clima ainda mais inóspito que o Semi-árido do Nordeste.
31. Estive recentemente com o Governador
José Maranhão em visita ao vice-Presidente Marco
Maciel. manifestando nosso entendimento de que o
Estado da Paraíba não pode sofrer os cortes orçamentâ.rios anunciados para o ano que vem.

32. Ao contrário: a própna dramaticidade da situação do nosso Estado e dos demais Estados atingidos pela seca exige investimentos consistentes,
evitando gastos posteriores ainda maiores para estancar os graves conseqüências sociais deste tenõ-

meno natural, cujas soluções são, sem dúvida, de
natureza politica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa
Diretora do Senado presta total solidariedade ao
povo paraibano e pede providências do Governo
Federal no sentido de mmorar o sofrimento dos nossos innãos da Paraíba. Eu tenho certeza absoluta
de que o pronunciamento de V. Ex• será aceito na
integra e publicado no Diário do Senado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, agradeço a atenção do nobre
Senador Ney Suassuna. Quero. também, acompanhando o nobre Senaoor Jose Eduardo Outra, d1zer
da Importância da dec1são dos JUizes da Câmara dos

Lerdes que decidiram que o General Augusto Pino-
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chet, ex-ditador do Chile, não tem o direito à imunidade. É da maior importância essa decisão, porque
se trata do reconhecimento, cada vez mais, de toda
a humanidade, de que o ditador Augusto Pinochet
cometeu crimes bárbaros contra o ser humano.
Ainda anteontem, Presidente Júlio Campos, o
Jornal Nacional expôs, na Rede Globo de Televisão,
os campos de concentração ao tempo da ditadura
de Augusto Pinochet. Aquilo lá constitui um crime
bárbaro, a exemplo do que aconteceu com os campos de concentração nazistas na Alemanha. Infelizmente, também na América Latina sucederam crimes hediondos como aqueles, e isso sob a orientação, o conhecimento, a ciência, a determinação do
principal responsável, que era o General Augusto Pinochet.
Quero, neste momento, extemar a minha solidariedade a todo o povo chileno, a todos aqueles
que lutam por democracia.
Sr. Presidente, a transição para a democracia
no Chile, inclusive segundo o diálogo que tive ainda
ontem com o Embaixador do Chile, Juan Martabit,
deu-se de uma forma progressiva. Não foi uma situação tal em que o regime militar acabou como que
sendo derro•ado. Foi um processo de transição em
que foi necessário que as forças que lutavam pela
democracia cedessem em alguns aspectos em relação ao governo que implantou a ditadura depois do
golpe contra o Presidente Salvador Allende, eleito
constitucionalmente.
Dentre as sessões ocorridas Que caracteriza-

ram esse processo de transição, concedeu-se algo
que é um absurdo. Para um ex-Presidente tornar-se
um Senador vitalício, ele deveria exercer um manda-

to que fosse fruto de uma eleição, e não de um golpe militar. e deveria ter pelo menos mais de seis

anos na Presidência da República, o que não está
incluído centre as normas atuais para se exercer um

mandato presidencial chileno.
Desta tribuna, já protestei contra isso, em solidariedade aos senadores chilenos que tentaram evitar essa sttuação. como foi o caso de Parlamentares
como a S,. Salvadora Allende, que esteve no Brasil
e expressou a sua indignação em relação ao fato.
Nós, que. no Brasil, acabamos com a figura do senador biõnico. devemos nos solidarizar com o povo chileno, que não quer que um cidadão, por ter sido Presidente da República, tome-se um senador vitalício.
Aliás, Sr. Presidente, acho estranhíssimo o Secretário-Geral do PSDB, Deputado Arthur Virgílio, ter
apresentaao pro1eto de lei no Congresso Nacional
para tentar transformar o atual Presidente Fernando
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Henrique Cardoso em Pinochet, ou seja, em senador
vrtallcio, como o General Augusto Pinochet. Tenho
certeza de que esse projeto jamais vai passar, porque não poderfamos ter no Senado Federal senão
pessoas eleitas diretamente pelo povo.
Queremos inclusive - e esta é a tendência do
Senado - fazer com que haja eleição direta para os
senadores suplentes. O meu projeto é no sentido de
fazer com que, durante a eleição dos senadores titulares, o povo também escolha os senadores suplentes.
A proposta do Senador Sérgio Machado, que já
foi aprovada na Comissão de Reforma Politica, é no
sentido da minimização do tempo de qualquer senador suplente que porventura tenha chegado a esta
Casa por afastamento definitivo do titular. Se um senador afastar-se do cargo por falecimento ou por ter
sido eleito governador ou prefeito, o seu suplente
poderá assumir, mas até o prazo máximo de dois
anos. Na primeira oportunidade de uma eleição dire-

Is, seja de caráter municipal, estadual ou nacional, o
povo terá condições de escolher o senador que
substituirá o titular; e, obviamente, aquele que o
substituiu, estará disputando a eleição, dando, assim, maior legitimidade ao processo.
Sr. Presidente, quero, portanto, saudar a decisão da Câmara dos Lerdes, que passa por uma
transformação que merece ser enaltecida. No mesmo sentido, jamais deveríamos aceitar no Brasil propostas de nomeação de senadores vitalícios como
Pinochet.
Há uma proposta do Primeiro-Ministro T ony
Blair visando à extinção do direito hereditário de as
pessoas se tomarem representantes do povo, como
são os lerdes. Interessante é que a própria Rainha
aprovou o feito.
A Rainha da Inglaterra, Elizabeth 11,
apoiou. ontem. a proposta do Primeiro-Ministro britânico. Tony Blair, de reforma na
Câmara dos Lerdes. a câmara superior do
Parlamento britânico.
O Governo trabalhista de Blair quer retirar o poder de voto dos nobres cujos titulas
foram herdados, os chamados fordes hereditários, que correspondem a 760 de mais de
1.200 membros da Câmara dos Lerdes.
Os titules vêm sendo passados de geração a geração há mais de 700 anos no
Reino Unido.
Como o Primeiro-Ministro quer uma reforma
para tomar a Câmara dos Lerdes mais democrática
e representativa, é interessante que até mesmo a
Rainha da Inglaterra aprove a idéia. Seria estranho

'
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que, no Brasil, porventura, viéssemos a aceitar Se·
nadoras vilal!cios como o Pinochet, do Chile.
Sr. Presidente, o Presidente da República está
prestes a realizar uma reforma administrativa no seu
ministério com a criação do Ministério da Produção.
Ainda ontem, em São Paulo, o próprio Presidente da
Fiasp, Horácio Lafer Piva, defendeu a criação desse
novo ministério. Ele afirmou acreditar que a criação
do Ministério da Produção seria adiada pelo governo
por razOes poUticas, mas teme que essa proposta
venha a cair no vazio, com a saída de Mendonça de

Berros.
Será que vale a pena criar esse Ministério da
Produção, Sr. Presidente? Fico preocupado em ha·
ver nessa ministério procedimentos tais como aqueles que ficaram caracterizados nesses diálogos entre
o Ministro das Comunicações, o Presidente do
BNOES, os diretores do Banco do Brasil, da Previ e
outros. Avalio que seria mais adequado se cami·
nhássemos na direção de uma reforma tributária que
realmente pudesse compatibilizar melhor crescimen·
to com maior eqüidade e estabilidade de preços na
economia brasileira.
Sr. Presidente, eu gostaria de destacar as ad·
vertências do Jornalista Elio Gaspari sobre o "Minis·
tério da Produção de encrencas":
Fernando Henrique está determinado a
criar o Ministério da Produção. É provável
que ele lhe renda dois estados d'alma: o té·
dio (se não funcionar) e encrencas (se fun·
cionar).
Um Ministério da Produção é coisa
sem nexo. Equivale a pensar na criação de
outras pastas, como a do consumo, do fim·
da-semana ou a do vestibular. O Brasil não
precisa de mais um ministério. Precisa é de
mais produção. Há no País algo como 1O
milhões de pessoas desligadas da produção
e há em Brasília um Ministério do Trabalho
que sustentou não haver por cá uma crise
de desemprego, mas uma crise de empregabilidade (dos desempregados). Não há
uma só pessoa desempregada por vontade
própria ou por falta de ministro.
Aliás, é interessante que o Ministro do Traba·
lho esteja deixando a sua Pasta sem ter acertado
uma única previsão de que a taxa de desemprego
iria crescer para valer ao longo deste ano.
Se no último trimestre a economia teve
uma contreção de 1,3%, isso é conseqüên·
cia de uma política económica que penaliza
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a atividade produtiva. Em seu último pacote,
Fernando Henrique onerou a exportação e
incentivou a importação. Em seu Governo, é
mais lácil viver do papelório do que do trabalho.
Todos esses argumentos são óbvios.
Quem conhece as astúcias do poder acredi·
ta que, uma vez nomeado, esse ministro se
tomaria um contraponto ao predomínio da
ekipekonOmica. Quem sabe seria capaz de
levá-la a um ataque de nervos e, com isso.
ao suicídio. Por mais que se discorde da po·
lítica da ekipe, esse é o pior caminho. O que
o País menos precisa é de uma briga na cú·
pula do Governo. Se Fernando Henrique
acha que chegou a hora de mudar, que
mude de política, em vez de mudar de assunto.
• Ministério da Produção será certamente
uma usina de encrencas. Se a economia
nacional estivesse crescendo a taxas ra·
zoáveis, ele seria quase irrelevante. Na
melhor das hipóteses, signrticaria a unrticação dos cofres do BNDES com a buro·
cracia do Ministério da Indústria e Co·
mércio. Com uma taxa de juros de 15%
ao ano, isso teria pouca importância. Os
fatos da vida, porém, são outros. A eki·
pekonómica conseguiu a seguinte proa·
za em matéria de custo de capital
• Senador Júlio Campos, esse trecho é im·
portantíssimo • :
1) o governo toma dinheiro emprestado
a 40% ao ano:
2) as empresas médias ou grandes,
quando conseguem crédito, pagam 50%;
3) o cidadão paga 200% pelo cheque
especial ou pelo crediário;
4) o BNOES, consegue-se dinheiro a
11%. Ele controla um ervanário de R$1 B bi·
lhões, equivalente a 7% de todos os impostos que o contribuinte desembolsa. É aquilo
que, no andar de cima, chamam de "dinheiro
barato".
Traduzindo: uma empresa que precisa
de capital e consegue levar um projeto ao
BNDES salta da crise. Quem não consegue,
atola.
Os defensores dessa proposta sustentam que o BNDES e o Governo funcionam
como Indutores do progresso. É verdade,
mas a ekipel<onâmica acha que isso é toro·
ta. Não se pode garantir que quaisquer des·
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sas formas de pensamento esteja certa ou
errada. Pode-se ter a certeza de que a convivência desses pensares no mesmo gover·
no sará um exercício de neurastenia admi·
nistrativa.
Se isso fosse pouco. é óbvio que caberá ao Ministério da Produção o julgamento
da imposição de alíquotas sobre as importações. Asaim como alguns empresários conseguem créditos, e outros, não, alguns produtores serão taxados, e outros, não. Quem
vai decidir isso? O Ministério da Produção. E
CPI na certa.
O atual govemo brincou de dar proteção aos fabricantes de brinquedos e acabou
esbarrando com um grupo de empresários
que queria pagar o 13° de seus funcionários
com bonecas e bolas de gude.
O BNOES meteu-se a arbitrar a forma·
ção de consórcios de telecomunicações e
produziu uma ONG financiada por fomecedores e concessionários que, indiretamente,

despejou R$2.8 milhões nas arcas da propaganda das idéias do governo. Os criadores
da ONG Brasil 2000 informam que estavam
dando o bom combate ideológico. Uma das
reuniões do grupo deu-se sob os auspícios

da Associação Brasileira das Indústrias Eletroeletrõnicas, a Abinee.

Perfeito. Falta só explicar uma c01sa:
por que fizeram propaganda do que chamam de ·merchandising" no programa do
Ratinho? Como é que o Ratinho pode defender a ideologia da privatização? Com o cassetete? Dá para mostrar à escumalha as fitas dos programas que comprovam a merchandização da audiência do Ratinho em
defesa da pnvararia?
E uma pena. mas. depois da descoberta do ervanário da Brasil 2000, o bom senso
leva à supos1ção de que Luiz Inácio Lula da
Silva teve uma intuição profética quando disse, em junho passado. que havia uma relação entre a privatização da T elebrás e o
"caixa-dois da campanha eleitoral". Não se
pode dizer que a Bras1l 2000 fosse uma "caixa-dois", mas é sem dúvida uma segunda
caixa, engoraada com o dinheiro de empre·
sas que têm negócios com o Ministério das
Comunicações.

Empresários que tomam dinheiro em·
prestado a 11% têm uma predisposição para

NOVEMBRO DE 1998

formar ONGs privatizantes que lhes custam
R$2,8 milhões. O Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, tesoureiro da campanha de Fer·
nando Henrique Cardoso. sabe quão difícil
lhe foi anrecadar doações junto ao empresariado que paga 50%, por esses mesmos juros.
De duas, uma: ou o Ministério da Pro·
dução será um monte de coisa nenhuma, ou
se transformará no famoso filho que o tea·
trólogo irlandês Bernard Shaw não quis ter
com a atriz Eleonora Ouse. Ele temia que
saísse feio como ele e burro como ela. Terá

a feiura do desemprego e a inteligência do
empresanado que é capaz de tudo, até de
criar uma ONG que borrifa o Ratinho (duran·
te uma campanha ele1toral) desde que os
buracos do queijo levem à arca do "dinheiro
barato".
Ora. Sr. Presidente. essa ONG foi criada por
quê? Porque a Lei Eleitoral não permitia que se fi·
zesse uma campanha de interesse do Executivo,
como aquela que foi criada, porque. de outra forma.
o Ministério das Comunicações iria fazê·lo. Foi um
subterfúgio para se fugir aos drtames da Lei Elertoral.
É preciso que o Presidente Femando Henrique
Cardoso reflita melhor sobre a criação deste Ministé·
no da Produção.
Considero o artigo de Elia Gaspari uma excelente reflexão, porque é um Ministério fadado e can·
didato a produzir uma CPI em breve.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa
Oiretora do Senado presta total
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não há
mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Odacir Soares. Gilberto Mi·
randa e Esperidião Amin enviaram discursos à Mesa
para serem publicados. na forma do disposto no
ar!. 203 do Regimento Interno.
S. Ex•s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PTB - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. realizou-se no
período de 18 a 21 de outubro. na cidade de Manaus, a 55' SOEAA - Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomi3 que congregou
Engenheiros. Arquitetos. Agrônomos, Geólogos.
Geógrafos Meteorologistas, Tecnólogos, Técnicos
Industriais e Agrícolas, bem como Entidades Nac1o·
nais vinculadas ao Sistema CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia. Arquitetura e Agronomia/CREAs - Conselho Regional de Engenharia. Ar·
quitetura e Agronomia. além de membros da comu·
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nidade acadêmica e instituições voltadas para a pesquisa e tecnologia.
O Presidente do CONFEA - Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Engenheiro
Civil Henrique Luduvice, divulgou que a 551 SOEAA,
dentro do reterancial democrático, a partir do livre
curso das idéias. que refletem a pluralidade que caracteriza o Sistema CONFEICREAs, discutiu-se na
pauta da reunião assuntos da maior importância,
como as 'Soluções Tecnológicas para Climas Tropicais', 'Diretrizes Curriculares e o Sistema CONFEAICREAs', 'Estrutura, Funcionamento e Organização do Sistema", •segurança e Qualidade nos
Empreendimentos Tecnológicos".
Na conceituação do Presidente do CONFEA.
Henrique Luduvice. o tema central da 551 SOEAA Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia, foi a 'Regulamentação Profissional e
Qualidade de Vida'. Através dele, a representação
institucional de cerca de 700 mil profissionais e cen·
tanas de entidades de todo o País, debateu e também se posicionou diante das grandes questões nacionais, especialmente aquelas que implicam a deli·
nição e execução de politicas públicas, no que se re·
fere à valorização da cidadania, como indicador qua·
!ilativo da democrac1a que temos e da democracia
que precisamos e queremos construir.
•A Regulamentação Profissional' é no entendimento do Presidente do CONFEA, Henrique Luduvice, 'de todos aqueles que aluam na área tecnológica, enquanto formuladores de idéias, planejadores e
construtores do desenvolvimento, é parte integrante
e inseparável de qualquer conceituação ou definição
de qualidade de vida. para todo o país que pretenda
conquistá-la sob a égide do conhecimento, como fator de afirmação competitiva e da veracidade de seus
compromissos com a realização do bem comum".
A realização da ss• SOEAA - Semana Oficial
da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, e os
resultados que venha a produzir, adquirem niveis de
grande importância politica, social. e ec<'nómica
para o Pais, não sob o enfoque da uma politização
ideológica ou partidária. mas sub a ética de um sign~icado politicamentP sociológico que representará
uma contribuição fundamental para que se prospecte e se leve à pratica a construção de uma democracia.
Sr. Presidente. além de parabenizar o Presidente do CONFEA. Eng• Civil Henrique Luduvice.
quero trazer ao conhecimento dos Srs. Senadores a
moção que foi aprovada naquele evento quando se
trouxe a público a denúncia da ·Ameaça de Extinção
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do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Afronta a Sociedade Brasileira".
Permitir-me-ai transcrever e comentar os pontos de maior Importância da nota que foi aprovada
no dia 21 de outubro de 1998, na 551 SOEAA, efeti·
vada em Manaus:
'Os profissionais do Sistema CONFEA!CREA's, reunidos na 551 Semana Oficial da Engenharia. da Arquitetura e da
Agronomia, alertados pelas Entidades Na·
cionais representativas do Grupo da Agronomia. manifestam à sociedade brasileira sua
preocupação no momento em que o Governo Federal propõe reformulações estruturais, com mudanças no aluai Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, via proposta
de criação do Ministério da Produção".
Sr. Presidente, as entidades presentes ao encontro de Manaus. realçaram que a aluai crise que
vivencia o País somente será superada com a reto-

mada do desenvolvimento e que o correto uso dos
recursos naturais renováveis, apoiado nos conheci-

mentos gerados pela meteorologia, leva a explora·
ção tecnificada do potencial silvo-agro-pastoril e pesqueiro, com rápido retomo dos investimentos. Para
garantir a sustentabilidaae da produção, deve-se
apoiar o ensino. a pesquisa

e a extensão em nível

compatlvel com as exigências do meio rural.
Afinnam os signatarios da moção que as importantes ações que devem ser exercidas pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento para a
proteção dos consumidores e produtores rurais, devem se constituir em prioridade e não • ... ficar à mercê dos interesses políticos e econõmicos de um Mi-

nistério que trataria de assuntos tão díspares como
automóveis, minérios. soja e plásticos. Sob a falsa
alegação da modernidade, ver-se-a o País regredir.
quando comparado com paises tais como Japão.
Alemanha e Estados Umdos. que fortalecem seus
Ministérios da Agricultura'".
Concluindo o documento o conjunto das enti·
dades e profissionais do Sistema CONFEAICREA's
não véem como solução a proposta de criação do
Ministério da Produção. conforme anunciado nos
meios de comumcação. ·Ao 1nvés disso", diz o documento, "é necessário o fortalecimento de ações posi·
tivas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, bem como das Secretarias Estaduais e Munici·
pais. E urgente tonnular politica agrícola. florestal.
pesqueira e fundiária, condizente com os anse1os da
sociedade e elaborada com a efetiva participação
dos profissionais de Ciências Agrarias".
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O documento. Sr. Presidente, anexou aproximadamente 170 assinaturas de profiSSionais que
atenderam a 55' SOEAA - Semana Oficial da Engenharia. da Arquitetura e da Agronomia. Seqüencialmente o Presidente do CONFEA - Conselho Federal
de Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, Engenheiro Civil Henrique Luduvice expediu em 27 de
outubro de 1998 um ofício circular encaminhado à
Presidência da República, Ministros e Lideranças,
que faço part" integrante de meu discurso anexando-o como ANEXO N• 01.
Sr. Presidente, embora concorde com a denúncia da ameaça da extinção ou mesmo do esvaziamente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. não posso deixar de referir que baseando-me
em informações também da midia da primeira quinzena de novembro. entendo que o Ministério da Produção não 1mplicara na extinção ou esvaziamento do
Ministério da Agncultura e do Abastecimento.
As noticias que tenho, aludem a um Ministério
da Proaução que encampana a estrutura do atual
M1nisténo aa Indústria e do Comércio, e a ele ficariam v1nculaaos todos os Dances federais - BNDES
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
BNB - Banco do Nordeste e BASA - Banco da Amazõnia, assim como a SUFRAMA - Superintendência
da Zona Franc" Je Manaus e a politica de seguros e
ressttguros.
Mas o Mimstério da Produção não teria sob a
sua alçada o Banco do Brasil, como se imag1no~ originalmenre. Segunao fontes do Palácio do Planalto,
o P1es1dente Fernando Henrique Cardoso já teria
abandonado a idéia de colocar o Banco do Brasil
sob o manto desse novo ministério. A razão é que
ao contrário dos demais bancos federais, basicamente voltados para ações de fomento. o Banco do
Brasil é uma mstituição comercial. Transferir somente uma pane do Banco do Brasil que lida com creditas à expor.açãv. indústria e comórcio para o Ministério
da PrOduçãc sena algo i,;Omplicado e sem sentido.
MUlto obngado.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM) - Sr.
Presidente. Sr's e Srs. Senadores, a quarta-teira. 29
de julho a e t 998. é uma data que entrará para a História do desenvolvimento do Brasil como ponto marcante da trans1ção de sua organização económica
do dirigismo estatal para a economia de mercado.
Naquele 01a 101 reauzaao o ma1or leilão de venda de
uma estatal já fe1to no Pais e no mundo. Desmembrada em uuatio empresas de telefoma fixa e nove
de teleron1a celuiar. a Telebrás foi finalmente pnvatlzada. apesar da resistência encarniçada dos grupos
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que insistem em manter o Estado onipresente na
economia, em uma estrutura reconhecidamente pe·
sada e Ineficiente.
Com a passagem da telefonia às mãos da iniciativa privada, a expectativa geral é de que será rapidamente atenaida a demanda reprimida dos brasileiros por telefones e resolvida definitivamente a dificuldade atual de se obter uma linha, especialmente
em alguns locais e horários. Outra esperança é a de
que, com a concorrência, o custo das chamadas te·
letônicas se reduza substancialmente.
De fato, se hoje há 18 milhões de linhas lixas e
4 milhões de linhas móvei~. o Ministério das Comunicações estima que, em dez anos, com a privatiza·
ção. esses números atinjam 50 milhões de linhas fixas e 26 milhões de linhas móveis. Só em São Paulo, ao lado dos 5,3 milhões de linhas instaladas. há
uma lista de espera de 6, 7 milhões.
Toda e$sa longa fila de cidadãos sem telefone.
contudo. como a deman•trar a inviabilidade de se
continuar com o antigo modelo estatal, subestima a
real demanda reprimida, pois desde o ano passado
a Telesp não abre cadastramento de novos postulantes a linhas.
Outra vantagem inegável da abertura é o fim
do mercado paralelo de linhas telefónicas, uma verdadeira mafia de agiotas que se valem da raridade

do artigo para !aturar em c1ma dessa demanda não
atendida. Em alguns bairros da cidade de São Paulo, por exemplo, o preço oficial da linha da Telesp,
que não as tem para oferecer, é de 51,36 reais; o
mercado paralelo oferece uma linha para instalação
imediata por 2.925 reais. com um sobrepreço de
5.600 par cento.
Para a telefonia fixa. a T elebrás foi desmembrada em quatro empresas: a Tele Norte Leste. que
abrange os Estados das Reg1ões Norte, Nordeste e
Sudeste. a Tele Centro Sul, abrangendo os Estados
da Região Centro-Oeste e ma1s Paraná e Santa Ca·
tarina. a Telesp e a CRT. Companh1a Rio-grandense
de Telecomunicações, que já hav1a sido leiloada.
Para a telefoma móvel ou celular, a Telebrás foi dividida em um numero maior de pedaços: a Tele Norte.
atendendo os Estados da Regiáo Norte - à exceção
do Acre e de Rondônia -. Incluindo também Maranhão e Piauí; a Tele Nordeste. que atendera aos Estados restantes do Nordeste. menos a Bah1a, que
terá a Tele Leste; a Tele Centro - Oeste. abrangendo as áreas dos Estados da região Centro-Oeste.
mais Ronaônia e Acre: a Telem•g, para Minas Gerais; a Telesp, para São Paulo; a Tele Sul, para Paraná e Santa Catanna; a Tele Sudeste. para os Esta-
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------------dos do Rio de Janeiro e Espírito Santo, -e telefónica celular da CRT, também já anteriormente leiloada.
Além destas, foi leiloada a Embraiai, responsável pelas ligações de longa distância, comprada
palaMCI.
Os grandes arrematadores do leilão da Telabrás !oram os portuguesas da Portugal Talacom e os
espanhóis dos grupos lberdola, Banco de Bilbao e
Telefónica de Espana, que adquiriram a Telesp lixa
a celular, o melhor mercado do País, além de terem
participação na MCI.
Dava-se notar que o desenho final do novo sistema da telecomunicações do Brasil ainda não está
completo. A Anatei ainda vai colocar à venda as licenças para a exploração das empresas-espelho,
que explorarão as mesmas áreas das telefónicas fixas e da Embraiei, garantindo assim aos usuários de
telefones a alternativa de fornecedores e, portanto, a
conconência.
Outra perspectiva favorável à modernização de
nossas telecomunicações é a futura liberação, pela
Anatei, do uso de novas frequências de telefonia
móvel, compatíveis com sistemas, chamados PCS e
PHS, já em uso nos Estados Unidos, no Japão. no
Canadá e na Argentina. Também deverá entrar no
mercado, dentro de dois anos, o sistema Wireless
Local Loop, uma espécie de celular de alcance mais
curto. Existe ainda a provável chegada, a partir de
2002, do celular de terceira geração, da tecnologia
IMT 2000, capaz de transmitir dados e voz em maior
escala.
Todas essas conquistas serão possíveis a partir desse episódio histórico que foi o leilão da Telebrás, no final do mês passado. Os brasileiros sairão
do atraso de décadas nas telecomunicações e entrario no século XXI em igualdade de condições com
os povos mais desenvolvidos do mundo em termos
de capacidade de trânsito de informações.
E informação é hoje, num mundo em constante
transformação, a mercadoria mais estratégica de
que uma economia dinãmica pode dispor.
Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, passo a ler, para
que conste dos Anais do Senado Federal, artigo do
ex-Senador Jartlas Passarinho, Presidente da Fundação Mitton Campos, publicado no jornal Correio
Brezlllenee do dia 17 de novembro de 1998, intitula·
do • A Calúnia e os lnescrupulosos"'.

a
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A CALÚNIA E OS INESCRUPULOSOS

Jarbas Passarinho
Vale a pena reler frases que definem o terrível
poder maléfico da calúnia. Dela trataram os clássi·
cos. Beaumarchais, no século XVI já usava a advertê_ncia no_ Barbeiro de Sevilha: ·A calúnia, sir, vós
nao sabe1s a maldade que desdenhais. Tenho visto
as mais honradas pessoas serem por ela arrasadas". No mesmo século, Francis Bacon reproduzia
um ditado popular que assim se expressava: "Caiu·
niai constantemente; sempre restará um pouco". E o
Imortal Shakespeare, no Hamlet, ato terceiro, faz o
príncipe advertir Ofélia: "Sejas tu casta como o gelo
e pura como a neve e ainda assim não escaparás à
calilnia". Deixando de lado os clássicos. encontra·
mos na fala sábia do povo a conceituação precisa:
"A calúnia é como o fogo; quando não queima tisna".
O Presidente da República, assim como políticos considerados de reputação ilibada, estão às voltas, ao que tudo indica, com uma acusação calunio·
sa. Levam a vantagem da reconhecida probidade,
mas também a desvantagem de serem políticos.
essa fauna tão desacreditada universalmente. Basta
uma suspeita para logo dar-se-lhe crédito, insinuando-se que a mão da Justiça não alcança os podere·
sos, apesar de que tivemos, há pouco tempo, um
presidente da República condenado no tribunal polf·
tico do Senado, não obstante haver renunciado antes da condenação. Em seguida, a Câmara cortou
na própria carne, cassando dez deputados, entre os
dezoito que a CPI do Orçamento (ou dos "anões")
1nd1c1ou por falta de decoro. Não será obstante, porém, para impedir que os maledicentes prefiram
acreditar de imediato na calúnia. Lembra-me o con·
selho de um amigo para não ignorar a calúnia por
mais absurda que seja, porque certas pessoas. em·
bora sabendo que uma moeda é falsa, não titubeiam
em passá-la adiante.
O quadro aluai está a recomendar aos ofendi·
dos na honra o desmascaramento dos acusadores.
bem assim dos inescrupulosos que procuraram ser·
vir-se dos duvidosos papéis para chantagem eleitoral ou financeira. como é o caso desse pobre "'pastor" evangélico que tena confessado ter tentado ven·
der os papéis por R$1,5 milhão. Não sei qual o ma1s
desprezível. A prova definitiva da calúnia seria a certidão de que a tal empresa CH, J & T não pertence
nem pertenceu ao governador Covas. ao Presidente
Fernando Henrique e ao Ministro José Serra. Isso
não será obtido, porque esbarra na legislação das
Ilhas Cayman. semelhante à da Suiça quanto ao si·
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gilo bancário. Ninguém provará que pertence. mas
igualmente ninguém provará que não pertence. Nisso resida a facilidade de que se servem caluniadoras. Em 1980, jomalistas caluniadores da Hora do
Povo publicaram uma lista de "donos" de contas sigilosas na Suíça. Dela constavam os nomes de todos
os presidentas da República e governadores pós-64,
exceto Castallo Branco. já morto. Foram condenados porque não provaram, mas igualmente os acusados não puderam provar que não tinham conta em
qualquer banco de lá, porque as démarches junto à
Suíça foram inúteis. O sigilo tanto é para resguardar
nome de clientes, como impedem uma declaração
negativa de conta bancária.

pessoa. assumido os riscos da denúncia Julien
Freund. por exemplo, dar-lhe-ia argumento polêmico
quando no livro Qu'eat-ce que la politique? disse
que ela não é o reino dos bons sentimentos, mas da
astúcia. Servir-se de outro politico, seu adversário,
para mascarar sua responsabilidade individual seria
simplesmente indesculpável. Por isso, ao fim deste
deplorável episódio, alimento a esperança de vê-lo
livre das suspeitas de ordem ética e poder sentir-me
honrado em ter o Dr. Paulo Maluf como meu presidente.

De louvar há a conduta de Ciro Gomes que,
desde logo, repudiou a proposta descabida. Quase
igual foi do PT. Lula teve a cautela de mandar examinar os tais documentos por advogado capaz de
concluir sobre o crédito a conferir-lhes. Houvesse o
advogado opinado pela possível veracidade dos papéis, declarou Lula que se disporia a fazer a denúncia. Basear-se-ia num exame superficial, o que seria
temerário. Passaria a imagem não de Calão, mas de
Otelo a agredir a honra alheia movido por ciúme de
perdedor, pois Femando Henrique já fora reeleito.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Sras. e Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã
a seguinte:

Entrei para a vida pública empolgado pela Doutrina Social da Igreja. Pensei integrar o PDC. Extinto
pelo Ato Institucional n• 2. meu primeiro partido foi a
Arena. Desde então tenho por nonna só deixar o
partido por morta, dele ou minha. Como sucessivamanta a Arena, o PDS, e o PPR tiveram a delicadeza de morrer antes de mim, estou no PPB. Desde a
Arena, pois, sou correligionário do Dr. Paulo Maluf,
que me tem dado provas de apreço constante. Tenho o direito de pedir-lhe, em nome do apreço reciproco, que não deixe a menor dúvida ética de sua
conduta nesse triste episódio que o envolve e até a
familiares, lastimavelmente. Não faço julgamento
açodadamente. O Dr. Paulo Maluf é o presidente nacional do meu partido, e só respeito lideranças nas
quais um homem de bem possa nelas espelhar-se
sem constrangimento. O noticiário da imprensa atribui-lhe conduta violadora de ética. Se o Dr. Maluf,
candidato a govemador de São Paulo, usasse os
papéis para comprometer seu concorrente ao governo de São Paulo, teria contado com a benevolência
dos que proclamam que moral e politica são categorias distintas. Não têm mesmo o fim, na medida em
que no Estado todos os cidadãos não são homens
de bem e de virtude, esta no sentido que a definiu
Aristóteles. Abrandaria a censura à sua conduta o
lastimável cotidiano politico e o fato de haver, em

Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de 1997.
tendo como primeiro 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 Saude, e dá
outras providências, tendo
Parecer sob n' 504, de 1998, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator. Senador
Esperidião Amin, favorável, com Emenda n• 1-CCJ
(substitutivo), que apresenta.

.J•rt:Nu Pll...rtnho, presidente da Fundação Milton Campos, foi
ministro de Estado. governadOr e senadOr.

ORDEM DO DIA

_,_

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 19, DE 1997

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 34, DE 1998
(Em regime de urgência, nos tennos do
Requenmento n• 573, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 34, de 1998 (n• 4.576/98, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação de homepage
na Internet, pelo Tribunal de Contas da União. para
divulgação dos dados e informações que especifica.
e dá outras providênc•as. tendo
Parecer, favoravel, sob n• 591, de 1996, da
Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Joel de Hollanda.
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-3PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 105, DE 1998
(Em regime de urgência. nos termos do
Requerimento n• 574, de 1998- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 105, de 1998 (apresentado pela Cernis·
são de Assuntos Económicos como conclusão de
seu Parecer n• 595, de 1998, Relator ad hoc: Senador Certos Bezerra), que autoriza a eletivação de
Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dividas. celebrado entre a
União e o Estado da Paraíba, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados.

-4MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n° 203. de 1997, de
autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que acresce parágrafo ao art. 30 da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 573, de 1998, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Osmar Dias.
pela prejudicialidade.

-5MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n• 76, de 1998, de
autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que dispõe sobre a prestação voluntária de serviços em
programas de interessP. social e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 581, de 1998, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relatara: Senadora Marluce Pinto,
pela prejudicialidade.

autorização para contratação de operação de crédito
externo. com garantia da Umão, entre o Estado do
Maranhão e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor equivalente
a até setenta e nove milhões de dólares norte-ameri·
canos, de principal, destinada ao financiamento par·
cial de projeto para reabilitação e conservação de rodovias naquele Estado.

-aMATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Oficio n• S/65, de 1994 (n° 2. 778/94, na o ri·
gem), do Banco Central do Brasil. encaminhando
manifestação daquele Órgão acerca da solicitação
do Governo do Estado de Sergipe no sentido de que
possa contratar operação de crédito externo a ser
realizada pela Empresa Energética de Sergipe S.A.
- Energipe, no valor de nove milhões, trezentos e
noventa e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco

reais, equivalente a quinze milhões de marcos alemães, em 1° de julho de t 994, cujos recursos serão
destinados ao Projeto de Melhoramento do Abasteci·
menta de Energia Elétrica em Sergipe.

-9MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Oficio n• S/72, de 1994 (n° 3.340/94, na origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando
mamtestação daquele Órgão acerca da solicitação
do Governo do Estado de São Paulo no sentido de
que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo- LFTP, destinadas à liquidação de prer.atórios judiciais pendentes. de responsa·
bilidade daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 56 minutos.)

-&MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Mensagem n° 72, de 1994 (n• 101/94. na ori·
gem), pela qual o Presidente da República. nos termos do art. 52, IX, da Const~uição Federal. submete
à aprovação desta Casa a proposta do Banco Central do Brasil para a definição de critérios e mecanis·
mos para o refinanciamento das dividas públicas estaduais e municipais.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR GUILHERME PALMEIRA NO DIA
24 DE NOVEMBRO DE 1998, QUE SE RE·
PUBLICA A PEDIDO DO PARLAMENTAR:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREEJUDICADA

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.
S,.s e Srs. Senadores. numa hora em que se discu·
tem tantos problemas da maior gravidade no Pais.

Mensagem n• 135, de 1994 (n• 217/94. na ongem), pela qual o Presidente da República. nos ter·
mos do art. 52, V, da Constituição Federal, solicita

tecipada para não entrar no lugar-comum da despedida.

-7-

inscrevi·me para fazer uma prestação de contas an-
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Fa~am ainda cerca de 20 dias para o encerramento da Sessão Legislativa, mas vou ter que me
ausentar para, como Presidente do Grupo Brasileiro
da União lnterpa~amentar, chefiar uma delegação
de pa~amentares junto à reunião da FAO, em Roma,
e em seguida da Unesco, em Paris, onde haverá
reuniões simuHãneas.

Então, vou tomar um pouco do tempo de V. Ex"s.
Já que tennino o meu mandato em 31 de janeiro, e a
Sessão Legislativa se encerra em 15 de dezembro,
e possivelmente não estarei aqui em tempo hábil de
lazer essa prestação de contas, antecipei-a e certamente ela será curta. Procurarei ser objetivo, para
mostrar o que pude lazer, o quanto me esforcei e o
quanto continuo me esforçando para representar
com dignidade o meu Estado, defendendo-o e exaltando-o, dentro das minhas limitações.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) - V. Ex•
me pennite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Com muita honra, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL - AM) -Senador
Guilhenne Palmeira, perdoe-me por divergir do seu
posicionamento. V. Ex• não precisa lazer nenhuma
prestação de contas nesta Casa, nem do seu mandato, nem da sua atividade, porque a sua presença
neste plenário, de forma eletiva, e nas Comissões,
de forma contributiva, somente os seus Colegas poderão julgar. O Senador Francelina Pereira e eu estávamos lembrando como V. Ex' tem sido um companheiro dedicado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Lamento duplamente: que V. Ex'
se antecipe nesse discurso e que V. Ex' não esteja
de voHa a esta Casa com o galardão que o seu Estado merece. Posso dizer isso porque, quando V. Ex'
era Governador e eu membro do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados, fui ao seu Estado e vi o
quanto V. Ex• era disciplinado pela democracia, pelo
retomo ao Estado de Direito. Portanto, cumprimentoo por ter tomado essa iniciativa, mas absolutamente,
como se diz na nossa linguagem. despicienda por
causa da sua atuação.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito grato, Senador Bernardo Cabral. V. Ex" se antecipa e praticamente não preciso fazer o discurso.
V. Ex• já falou muito mais do que poderei falar.
Sei que a nossa amizade prevalece. Na verdade. eu gostana de ter sido tudo aquilo que V. Ex•
disse. tanto na Com1ssão de Constituição, Just1ça e
Cidadania como aqui no Senado. Mas prosseguirei
nessa luta, é questão de tempo.
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Alguns tenninam o mandato e vão expor as
suas idéias, vão fazer preleções em relação ao seu
procedimento, ao que ainda pensam ou continuam a
pensar, ou a sonhar, ou a idealizar para o Pais e
para os seus respectivos Estados. Eu me antecipo,
como já falei, num momento em que se está cuidando de problemas mais críticos para a politica e para
a economia do nosso Pais.
O Sr. Edlson Lobão (PFL - MA) - Permite-me
V. Ex' um aparte, nobre Senador Guilherme Palmeira?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço, com muita honra, o aparte do nobre Senador
Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL - MA) - Senador
Guilherme Palmeira, lamentamos que V. Ex' se despeça. Talvez aceitássemos que V. Ex' fosse guindado a um cargo maior na vida publica. Mas, em razão
do equivoco cometido no seu Estado, que resultou
no seu afastamento desta Casa, lamentamos. Queremos dizer, quanto a nós, que V. Ex• sempre foi um
politico de escol, de grande envergadura, cujos
exemplos têm sido hauridos por políticos mais moços, para que possam seguir a boa trilha da vida pública. V. Ex' até pode deixar o mandato de Senador
por injunções eleitorais. mas deixará aqui sempre os
companheiros exaltando a sua trajetória, o modelo
de homem público que V. Ex" é.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, Senador Edison Lobão. Eu queria evitar despedidas, exatarnente para fugir das emoções.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL- PI)- Permite-me
v.
um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Com muita honra, Senador e Líder Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) - Eminente
Senador Guilherme Palmeira, na verdade, V. Ex•
não se despede, porque tenho certeza de que não
vai se afastar da vida pública. Toda ela foi pontilhada
de muita coerência e muita dedicação ao seu querido Estado de Alagoas. ao Nordeste e ao Pais, nas
mais diversas posições: como Deputado na Assembléia Legislativa e Presidente da Casa: como Prefeito por duas vezes da formosa Maceió e como Governador do seu Estado; como Presidente Nac1onal
do nosso Partido, o PFL, do qual V. Ex• é hoje membro nato da Comissão Executiva Nacional e como
Senador da República. quando atuou com galhardia.
com patriotismo, com garra, mas sempre com serenidade e bom-senso. Eu d1r1a apenas que V. Ex' deixou uma marca mdelével nesta Casa para nós. seus
Pares. sobretudo para nós. correligionários. Quere-
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mos vê-lo ainda trilhar a vida pública pelo bem de
Alagoas, pelo bem do Brasil.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, meu Llder Hugo Napoleão.
O Sr. DJalma Beaaa (PFL - BA) - Permite-me
V. Ex" um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Agradeço-lhe a intervenção, Senador Djalma Bessa.
que já me enche de orgulho!
O Sr. Djalma Beaaa (PFL - BA) - Senador
Guilherme Palmeira, V. Ex• está se despedindo des·
ta Casa, onde ficou vários anos. Não há por que se
justificar. V. Ex" não deve ter em vista realçar um
acidente; deve levar em conta não essa eleição.
esse insucesso, que será breve, que será ligeiro e
que é comum na vida pública. Tenha V. Ex" em
mente as vttórias que conquistou; tenha V. Ex 1 em
mente as consagrações que lhe foram deferidas seguidas vezes pelo povo de Alagoas. Isso. Ex•, é o
que conta. V. Ex" teve o aplauso, as palmas e o prê·
mio daquela gente ininterruptamente. Portanto, não
precisa ficar triste. V. Ex" vai verificar que, dentro de
pouco tempo, vonará ao sucesso e às vitórias. Não
tenha nenhuma dúvida. O povo de Alagoas vai parar, pensar, verificar que se enganou e precisa, agora, retribuir-lhe o seu trabalho. Esse povo há de ser
grato, há de conferir a V. Ex" a luminosidade de uma
carreira que ainda não acabou. Vai seguir. subir, ele·
var-se e crescer.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, Senador Djalma Bessa.
Sou um admirador de V. Ex• de longos e lon·
gos anos, quando ainda não era Parlamentar. Eu la·
zia política estadual e V. Ex" já exercia uma liderança na Câmara dos Deputados.
Seu brilhantismo é reconhecido por todos.
Acho bondade nas palavras de V. Ex1 . Espero conti·
nuar correspondendo àquilo que V. Ex• expressou.
Creio que uma boa parte do povo alagoano ainda
pensa assim.
O Sr. Elclo Alvares (PFL-ES)- V. Ex• me per·
mite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Elcio Alvares, meu Líder, Líder do Governo,
nosso Lidar, Llder da maioria, é muita honra para mim.
O Sr. Elcio Alvares (PFL - ES) - Senador
Guilherme Palmeira, no momento em que V. Ex" recebe apartes, que são verdadeiros testemunhos da
sua vida pública. eu gostaria, com modéstia e dentro
da d1mensão do meu tempo, de lhe trazer também
uma palavra de profunda simpatia. Creio que na
nossa convivência no Senado, independentemente

•
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dos embates, todos registrados em favor do País, da
participação na vida partidária, na discussão das comissões, no trabalho do plenário, existe um traço
que nos une, talvez o maior de todos: a amizade. O
Senado é uma Casa que nos transforma em verda·
deiros amigos e nos dá sempre uma imagem muito
positiva do cumprimento do dever, em razão de tudo
o que representa, inegavelmente, a nossa razão
maior de exercer o mandato. Nobre companheiro,
Senador Guilherme Palmeira, aprendi, ao longo do
tempo, que toda a visão que temos da vida pública é
identificada por um prisma comum. V. Ex" está reali·
zando um discurso, eu diria, marcado, até certo ponto, por aquilo que acredito ser um tributo maior. Não
seria o caso de enaltecer as suas qualidades de
grande parlamentar, de grande amigo, de uma figura
ímpar na vida do PFL. Seria, acima de tudo, a vontade imensa de deixar, neste momento, depositada
naquilo que é a fímbria de um discurso marcado pelo
sentimento que está dentro de seu coração, igual a
tantos outros discursos que podem ser feitos nessa
linha, uma autêntica homenagem de todos nós. A
partir de seu pronunciamento, V. Ex1 ouvirá outros
que vão timbrar no sentido de exaltar a figura do
grande amigo e companheiro que V. Ex" continua
sendo. Portanto, fico muito à vontade, identificados
que somos pelo mesmo sentimento comum, irmanados mais do que nunca pelo mesmo gesto de vida

pública. Gostaria de dizer, com toda lealdade, que é
um momento, cumprimos uma etapa na vida pública.
Deus nos reserva outras missões; e a V. Ex•, que é
uma figura ímpar na vida partidária e na vida pública
deste País, não tenho dúvida nenhuma, serão cometidas outras tarefas que vão elevar a sua participa·
ção como homem público e, muito mais ainda, vão
enaltecer o Estado de Alagoas, Estado a que V. Ex•
tem dedicado o melhor do seu ideal, o melhor do seu
patnotismo. Receba o meu abraço, um abraço frater·
no. um abraço identrficado no sentimento e na emo-

ção. E que Deus o acompanhe ao longo do tempo.
fazendo sempre com que sua pessoa seja marcada
por esse halo extraordinário de amizade, que faço
questão de realçar neste momento. V. Ex• nos honra
com a sua amizade e com essa generosidade de
sempre. na solidariedade dos momentos que, às ve·
zes. são inesquecíveis na vida da gente. Muito obri·
gado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Obrigado a V. Ex•, Lide r Elcio Alvares. V. Ex• externa e frisa, com muita propriedade, o que é esta
Casa. o que ela significa em termos de aproximação.
amizade. independentemente da capacidade, da cul·
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tura ou da representatividade de cada um, em termos partldérios. Sentimos a grande aproximação em
busca de soluções não só para os nossos Estados,
mas para todo o País. Pensamos em coisas maiores. As menores desaparecem dentro da grandeza
da Casa, da Instituição. O seu aparte engrandece
demais meu pronunciamento e é muito maior que a
minha presença na tribuna e a minha trajetória na
vida pública.
V. Ex' pintou com cores muito fortes algo que é
muito mais tênue. Sou-lhe grato. Na verdade, sou
aquele companheiro que busca, e sempre buscou,
as soiUQOes, independentemente das colorações
partidárias, embora, às vezes, até divergíssemos internamente. Sempre fui um soldado coerente, embora me posicionasse, por meio da palavra, de maneira
divergente. Mas, como soldado disciplinado que sou,
e defendo isso no desenrolar do meu discurso - que
já se toma desnecessário proferi-lo, darei como lido
-, defendo o pMamentarismo, fortalecendo, assim,
os Partidos. Vi o Senador Bernardo Cabral e o Senador Pedro Simon defenderem o parlamentarismo,
engajados dentro de uma posição que não há unanimidade dentro do meu Partido; não há um projeto
partidário. Entretanto, esse é um projeto pessoal, um
sonho, um desejo, uma afirmação política que tenho
defendido durante o decorrer da minha vida política,
não só pariamentar.
Penso que a saída é o diálogo, é ouvir todas as
correntes da opiniões pragmáticas, ideológicas, pois
o que vale é encontrarmos soluções, as melhores
para o País. Elas podem até não agradar a uma
grande maioria, mas, em determinados momentos,
&Ao as soluções viáveis para dar estruturas e determinados rumos que este País está a necessitar. Isso
vem por meio de toda uma história, de meio século
desta Nação brasileira.
Fico grato a V. Ex" e espero continuar a lutar
em qualquer campo de atividade, sempre buscando,
meu caro Líder Elcio Alvares e meus Companheiros,
nada além do que não seja do interesse do meu Estado e do meu povo, que amo tanto quanto o nosso
Presidente Antonio Carlos Magalhães ama a Bahia.
Amo as Alagoas e, acima de tudo, todo o nosso Brasil.
O Sr. Iria Rezende (PMDB - GO) - Senador
Guilherme Palmeira, V. Ex' me concede um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex" com murta honra.
O Sr. Iria Rezenda (PMDB - GO) - Muito obrigado, Senador Guilherme Palmeira. Gostaria, nesta
hora, de me associar a todos aqueles que, nesta tarde, manifestam carinho, apreço, admiração e amiza-
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de a V. Ex", qualidades conquistadas ao longo de
sua vida pública. Tenho por princípio acompanhar os
passos de todos aqueles que militam na vida pública, sempre por entender que de todas as atividades
é a política a que exige mais da pessoa humana,
uma vez que aqueles que não são dotados das qualidade necessárias ao exercício político-administrativo muitas vezes sucumbem nos primeiros passos. À
proporção que as pessoas se firmam na vida pública, elas vão captando respeito e admiração principalmente daqueles que conhecem a vivência política, daqueles que acompanham as atividades políticas. Tomei-me, com o passar dos anos, seu admirador. V. Ex" lá no distante Estado de Alagoas, nós
aqui no Centro-Oeste, mas sempre acompanhando
as reações, as posições, a ações de V. Ex" na vida
pública e sobretudo aqui no Senado Federal. Nesses
quatro anos de convívio, pude consolidar tudo aquilo
que enxergava na sua pessoa. As expectativas foram até superadas, porque V. Ex" se caracteriza
como um politico um tanto diferente, um politico que
associa a competência à humildade, que associa a
solidariedade a posições firmes, um polflico que não
se verga ao vento. V. Ex" faz escola. Nesta hora,
sinto-me no dever de manifestar a minha admiração
e, ao mesmo tempo, prestar a minha homenagem.
Estou certo de que V. Ex•, mesmo sem mandato e
sem discursos, mas com seu comportamento e com

a sua presença, estará sempre prestando um grande seNiço ao seu Estado e à nossa Pátria. Meus
cumprimentos e minhas homenagens, Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador lris Rezende, estou murto grato. V. Ex" tem
uma história em Goiás e no País - em Goiás, como
Governador; e nesta Casa, como Senador. V. Ex" foi
um bravo lutador pela democracia, deu-nos o exemplo, e acredito que seja exemplo em seu Estado.
Às vezes, os insucessos eleitorais chamamnos a atenção para que, em determinados momentos, possamos esclarecer a opinião até daqueles
que nos cercam. O caminho não é uma linha reta; às
vezes, é tortuoso, mas quando temos o objetivo de
seNir à nossa gente, perseguimos essa meta, independentemente das posições ideológicas e até programáticas, como disse anteriormente. Ninguém é
perfeito. Todos podem tropeçar, mas os homens públicos, de maneira geral, querem oferecer tudo aquilo que sentem. Em sua maioria - repito - os homens
públicos não querem apenas usufruir de determinados cargos confiados a eles pelo povo. Queremos
servir ao País e nos dedicar a uma causa: a causa

NOVBMBRODE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de ver um Brasil melhor e mais justo, um Estado
equilibrado. Apesar das divergências e com raras
exceções, é isso o que a maioria desta Casa almeja
pera sua Pátria.
Sou grato a V. Ex1 .
O Sr. Romeu Tuma (PFL- SP)- V. Ex" concede-me um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Com muita honra, ouço o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) - Senador
Guilherme Palmeira, eu deveria me manter em silêncio, para ouvir, com emoção, o que os companheiros
têm drto a respeito de V. Ex". Concordo com o Senador Bernardo Cabral, quando diz que V. Ex1 não tem
de prestar contas. E, se prestá-las, sairá com crédito, em vista de todos os outros que lhe devem tantas
atenções e carinhos- e me incluo nesse rol. Se V. Ex"
puder se lembrar, nos meus momentos de angústia.
ao tentar direcionar minha vida politica, eu procurava
o Senador Antonio Carlos Magalhães; e, neste Plenário, sentava-me ao lado de V. Ex•, que, com sua
experiência, tranqüilidade e serenidade de um enviado de Deus na politica - eu poderia dizer assim -.
acalmava-nos, fazendo ver que a politica é um emaranhado de d~iculdades. V. Ex" mesmo as enfrentou
na última disputa, com resignação e coragem, cumprindo o seu papel. Enfrentou tudo e sofreu reveses
com dignidade e aHivez. E continua na sua caminhada, na sua programação politica em defesa dos alagoanos, do povo brasileiro e, sem dúvida nenhuma,
da dignidade desta Casa. V. Ex" deixa alguns trabalhos encaminhados. Esperamos que, até o final desta legislatura, possamos auxiliá-lo, apreciando a
questão do álcool e tantas outras. Aprendi a ver V. Ex<
nesta tribuna defendendo essas matérias, com coragem e disposição. Peço a Deus que o ilumine na sua
caminhada, e que V. Ex" continue pronto para nos
ouvir nos momentos mais d~iceis. Felicidades a V. Ex".
Creio que V. Ex" teria o direito de, até o final de seu
mandato, usar desta tribuna todos os dias e todas as
horas.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Romeu Tuma, aproximamo-nos muito no
decorrer de nossos mandatos. Já o admirava antes,
por sua ação nos diversos cargos que ocupou nacionalmente, dando sua contribuição ao Pais e a seu
Estado, especialmente agora que é Senador. É uma
honra receber sua solidariedade e seu estimulo,
corno tenho recebido da maioria da Casa nesta luta,
que não terminará no dia 31 de janeiro. Vamos prosseguir no campo partidário, sem mandato, mas o entusiasmo continua, a vontade continua, as idéias
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continuam e principalmente o idealismo, o amálgama da minha formação. Dediquei-me à vida polftica
exatamente por um ideal: o de ver meu Estado e
meu Pais em dias de felicidade quase plena.
Muito obrigado, Senador.
O Sr. Francellno Pereira (PFL- MG) - Solicito um aparte a V. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - Al) Concedo um aparte ao Senador Francelina Pereira.
O Sr. Francellno Pereira (PFL - MG) - Meu
caro Senador, V. Ex" compreende muito bem que eu
não poderia deixar de manifestar mais uma vez minha admiração e meu respeito por sua vida pública,
por sua liderança politica, por sua visão de seu Estado, de sua região nordestina, do Brasil e até do mundo. V. Ex• conhece muito bem o exercício da vida
pública e sabe que ela nos engrandece até nos momentos de dor e de profunda reflexão em que geralmente nos encontramos ao examinar questões nacionais. V. Ex• tem não apenas minha amizade, mas
sobretudo o testemunho de quem reconhece na sua
pessoa, na sua liderança, inteligência, lucidez e talento a imagem exala de um homem público. Mais
do que um politico, sabidamente V. Ex" é um ho·
mem público, pois se volta para os interesses do
Pais e faz do Congresso Nacional - e particularmente do Senado - uma Casa que sempre haverá de se
confundir com sua imagem e dedicação à vida nacional. Parabenizo-lhe pelo exercício de sua vida pú·
blica. Que Deus seja muito generoso para com este
Senado, lembrando sempre do nome de V. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Francelino Pereira, V. Ex1 conheceu, talvez
mais do que a maioria desta Casa, a minha trajetória
politica. Não digo que isso ocorreu apenas por sua
experiência, mas pela capacidade de detectar em
mim, quando ainda jovem, a perspectiva de uma carreira politica com algum êxito. Assim, para que pudesse galgar determinadas posições, tive seu auxilio
quando presidente nacional da Arena, na época em
que havia grandes divergências internas naquele
Partido de tamanha envergadura. V. Ex" foi um daqueles que reconheceu em mim uma pessoa que
podia contribuir para o meu Estado e para o meu
Pais.
Sou permanentemente grato a V. Ex", reconhecendo que jamais alguém, neste Senado ou neste
grupo, poderá negar a sua altivez e o seu patriotismo quando lhe passou pelas mãos e pelo juizo fato
que pudesse sofrer a influência dP sua capacidade.
O Sr. Odacir Soares (PTB - AO) - Concedeme V. Ex1 um aparte?

·-.
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O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Odaclr Soarea (PTB - RO) - Senador
Guilherme Palmeira. V. Ex', eletivamente, trouxe
para a vida pol!tico-partidaria brasileira uma grande
contribuição, que se consolidou na província ainda,
maa que aqui p6de ser desenvolvida e - diria até implementada, graças à maneira como V. Ex' sem·
pre se comportou na vida pública e também nas
suas relações pessoais com seus amigos do Congresso Nacional. Dentre aqueles que contribuíram
para o aprimoramento da vida parlamentar, da vida
partidária, V. Ex" fundou o Partido da Frente Liberal
e também o presidiu durante bom tempo. Nos deba·
tas parlamentares, com a visão de modernidade,
buscando melhorar a vida panidária do Brasil, fortalecer os Partidos pollticos, modernizar o sistema
eleitoral e introduzir o Parlamentarismo, realmente,
V. Ex" deixa uma grande contribuição - um prosse·
guimento da sua vida política no seu Estado - à vida
panidária e à atividade parlamentar. Aqui, sempre
panicipou, quando não provocou, dos grandes debates que se travaram no Congresso Nacional nestes
mais de 20 anos, apanas no plano federal. Deixo registrado nos Anais do Senado, no seu discurso, este
meu aparte que reflete o apreço, a admiração e a
consideração que tenho por V. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Sou grato a V. Ex•, um dos Senadores mais atuantes nas quatro Legislaturas que passamos juntos.
Honrou e dign~icou Rondônia. Com um depoimento
deste, quando eu tiver uma biografia, certamente ela
estera honrada. Agradeço a V. Ex'. A nossa amizade corretiva vivida neste Colegiada, no Senado, não
desaparece fecilmente, mas permanece, porque as
idéias quase sempre são as mesmas. na sua maioria.
O Sr. L.eomar Qulntanllha (PPB- TO) - Concede-me V. Ex1 um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex1 com prazer.
O Sr. Leomar Quintanllha (PPB - TO) Senador Guilherme Palmeira, os Anais desta Casa
e a memória dos seus Pares registrarão, de forma
indelével, inesquecível a sua passagem vigorosa e
importante pelo Congresso Nacional, não somente
pela sua atuação serena, porém firme, consciente e
habilidosa na discussão a no encaminhamento das
diversas questões das quais participou, buscando a
solução para os graves problemas nacionais, que
afligiam a brava gente brasileira, particularmente a
brava gente do seu Estado. Honra-nos sobremodo o
privilégio de ter privado com a sua companhia, com
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a sua amizade, o que permitiu que auferíssemos os
melhores ensinamentos possíveis que um grande
Parlamentar, que um grande homem público como
V. Ex.• nos pôde outorgar. Nesta Casa, certamente
haverá um vácuo muito grande com a ausãncia de
V. Ex', mas ficará uma lembrança muito feliz da sua
passagem por aqui.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Leomar Ouintanilha, agradeço o seu apoio,
a sua solidariedade, o seu estímulo a algo que tentamos modestamente realizar no decorrer de uma vida
pública. V. Ex• vai permanecer com a responsabilidade, juntamente com o Senador Canos Patrocínio e antes com o Senador João Rocha, que também
honra esta Casa e Tocantins - e, agora, com o Senador Eduardo Campos. Certamente, V. ExU prosseguirão nessa luta em defesa da Federação e na
harmonia que deve continuar prevalecendo às colocações programáticas e ideológicas. Os interesses

de nossos Estados devem prevalecer sempre nesta
Casa.
Sou grato a V. Ex•, Senador Leonardo Ouintanilha.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Concedeme V. Ex1 um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- V. Ex' deixará um vazio muito grande nesta Casa. V. Ex' é um
homem público que tem o respeito de todo o Senado. Não posso olhar para V. Ex' sem me lembrar do
velho Teotónio Vilela, do carinho, da admiração e do
respeito que tinha por sua pessoa e da dedicação e
da amizade que V. Ex• tinha por ele. Quantas vezes,
naquele seu final, quando já não era mais Senador,
em meu gabinete e em minha casa, durante dois

anos, todos os dias, V. Ex' fazia questão de tomar
conhecimento de como ele estava e do que podia lazer para ajudá-lo. Teotónio dizia que V. Ex' era um
rapaz extraordinário, sério, competente, um homem
de bem e que toda a sua família era de a~a qualidade. Dizia ainda que tinha murto carinho por V. Ex1 e
que V. Ex' ia muito longe. Realmente, V. Ex' sempre
foi um homem de paz, de grandeza. Lembro-me de
uma hora dramática, difícil que vivemos aqui, quando do impeechment do Presidente Collor. A desavença entre os dois irmãos foi, na verdade, um fato
cruel que atingiu a todos. V. Ex' tentou fazer o entendimento. a paz, a concórdia. num ambiente tenso.
numa srtuação tão dramática. V. Ex' praticou um dos
gestos mais bonitos que conheço, um dos gestos
mais extraordinários e mais difíceis. V. Ex'. hoje,
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provavelmente, seria o Vice-Presidente da República. V. Ex" era o candidato, já estava indicado e fazia
campanha junto com Fernando Henrique Cardoso.
Ao tomar conhecimento de um depósito que teria
acontecido em nome de um funcionário de seu gabinete e que seria explorado na imprensa de uma maneira diferente, V. Ex" foi ao Fernando Henrique, ao
seu Partido e exigiu sair. Apresentou carta de renúncia, para não atrapalhar, para não dificultar as
eleições - e não dificultaria. não atrapalharia,
mas V. Ex•, considerando que sim, teve aquele
gesto. Naquele momento, acontecia um incidente na
candidatura do Lula, com seu vice sendo criticado.
Levou-se um mês naquela discussão acerca da sua
permanência ou não como candidato, desgastando a
campanha do Lula. V_ Ex", por conta própria, exigiu
sua saída. O Presidente Fernando Henrique não
queria, assim como as pessoas - eu era uma delas

que é mais importante, não tenho nenhuma dúvida,
Senador Guilherme Palmeora, é que V. Ex" temporariamente deixa esta Casa, mas continuará na política
de Alagoas e do Brasil. Eu e meus queridos amigos
José Fogaça e Casildo Maldaner - o Rio Grande do
Sul e Santa Catarina - temos certeza de que haveremos de contar, na história, com a presença. com a
ação, com a coragem, com a coerência, com a dignidade de V. Ex1 ; quer Governador, quer Prefeito,
quer Deputado Estadual, quer Senador, haveremos de contar com o mesmo homem, com as
mesmas idéias e com os mesmos princípios. Tinha
razão Teotónio Vilela quando dizia; esse jovem é um grande homem. Concordo plenamente
com S. Ex•.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Pedro Simon, V. Ex' não honrou meu discurso; V. Ex" o fez. As colocações de V. Ex" estão

- que estavam envolvidas. No entanto, foi um ato

no discurso que eu pronunciaria. Eu o darei como

expresso e determinante de V_ Ex"- Esse é o seu caráter, essa é a sua maneora de ser, esse é o seu procedimento, essa é a sua atividade, seus projetes.
suas lutas. A sua ação é de uma dignidade, de um
comportamento excepcional. Meu querido amigo
Guilherme Palmeira, a vida é assim. A vida do homem público é cheia de altos e baixos. Diria até - de
certa forma. tenho repetido isso - que, na vida dos
grandes homens, dos que realmente avançaram,
cresceram e deixaram história. é importante uma
denota, porque ela nos ensina muito mais do que as
vttórias. Quando perdemos, ficamos sabendo os
conceitos, o pensamento, a realidade. Quando perdemos, às vezes caímos em um esfriamento - as
pessoas nos esfriam - e ficamos sabendo o peso. o
nosso valor e o de quem nos cerca. Digo isso a vida
inteira, meu querido Guilherme Palmeira: aprendi
mais com a derrota que tive para Governador do Estado, do que com todas as vitórias.
Com ela aprendi, vivi, conheci, às vezes, no
amargor, na mágoa, na tristeza de alguém que pensava que era e não era; no entanto, nós aprendemos. Na política é assim: os graMas aHos e os grandes baixos. V_ Ex" não ti'1ha argumento para não
voHar a esta Casa. Al.,goas está atravessando essa
hora difícil, e V. Ex" era o homem para continuar defendendo aqui, como o fazia, os interesses daquele
Estado, de seus produtores e do Nordeste. A vida é
assim: temos que nos curvar aos desígnios da democracia. A democracia traça rumos, muitas vezes.
independentemente do que pensamos; é o tempo
que dirá. V. Ex" sai daqui de cabeça erguida, com o
respeito, a admiração, o carinho de todos nós. E o

...

lido, porque V. Ex111 já o fizeram; especialmente
V- Ex•, Senador Pedro Simon, com esse aparte tão
emotivo - não direi realista, porque estarei trazendo
algo para mim -, como é próprio dos gaúchos e de
V. Ex•. Sou seu admirador desde os tempos em que
V. Ex1 era da Oposição e eu não; desde a sua luta,
no Rio Grande do Sul, contra o regime militar. Nós,
do Nordeste, acompanhávamos a sua oratória; não
digo a sua retórica, mas o seu idealismo, principalmente, a sua vontade de ver o Pais democratizado,
nas linhas corretas, conforme tem demonstrado no
decorrer da sua vida pública, não só naquela época
de luta, de reação.
O aparte de V. Ex" me deixa quase sem palavras. Não é emoção; é quase o entendimento de
que, durante esse período que passamos juntos, tenho dado a presença do meu Estado no Senado,
correspondendo, como V. Ex• bem disse, àquilo que
Teotónio Vilela dizia. O meu pai, Senador Rui Palmeira. era seu companheiro, um udenista da primeira hora, da antiditadura. do liberalismo mais puro
possíveL Tudo isso ele passou para nós, para
Teotónio e para a grande maioria de brasileiros,
que têm, acima de tudo, o ideal, o sonho, a vontade de ver este Pais crescendo com equilíbrio, sem
distorções.
V. Ex" tez, como disse, o discurso que eu desejava proferir. Sou muito grato a V. Ex•. que muito
me honra.
Continuarei na minha luta. na minha peregrinação modesta, como sempre, em busca de que Alagoas volte a ser um Estado equilibrado, de que este
Pais venha a crescer novamente .
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O Sr. Carloa Wilson (PSDB- PE)- V. Ex1 me
permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex", com prazer.
O Sr. Csrlos Wilson (PSDB - PE) - Senador
Guilherme Palmeira, o Senador Pedro Simon, sem·
pre com muito brilho, expressou. com muita propriedade, a personalidade de V. Ex". Eu, como pernambucano, vizinho de Estado de V. Ex" e como seu
amigo de anos, confesso que o resultado eleitoral é
o menos importante. Quando se tem o currfculo, a
personalidade de V. Ex", um resultado eleitoral facilmente é suplantado por tudo aquilo que construímos
durante a nossa vida. Do exemplo de amenidade. de
amizade e de companheirismo, que V. Ex1 dá a todos nós, sentiremos muito falta na próxima legislatura. Há pouco, vi aqui um amigo de V. Ex", o Senador
José Jorge, que se elegeu por Pernambuco; sei o
quanto S. Ex" também está sentindo por não ter o
privilégio de conviver, na próxima legislatura, com o
Senador Guilherme Palmeira. Quem perde, indiscuti·
velmente, com a ausência do Senador Guilherme
Palmeira, na próxima legislatura. é o Nordeste. V. Ex"
é um estudioso dos problemas da Zona da Mata. da
indústria açucareira. sempre valente na tribuna. detendendo os interesses do Nordeste. Por isso. Senador Guilherme Palmeira. o seu exemplo ficará entre
nós. Esta Casa terá sempre, na sua pessoa. um
exemplo de dignidade. de alegria. de amizade e de
companheirismo. Termino o aparte à V. Ex•, dizendo
que sempre estaremos aqui. esperando receber o
amigo Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Carlos Wilson. a nossa amizade não pode
ser descrita em um momento como este. mas há o
nosso relacionamento. Estivemos em posições partidárias opostas, mas lutávamos juntos sempre que
havia interesse de toda a região Nordeste. Mesmo
em partidos diferentes, superávamos as diferenças
partidárias, porque, em primeiro lugar, estava a nossa gente, como ainda está.
Fico muito grato ao amigo, pelo depoimento. e
ao polftico, que continuará aqui lutando pela nossa
região.
Muito obrigado, Senador Carlos Wilson.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Senador
Guilherme Palmeira, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex1 , com muita honra.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Há muoto
pouco a acrescentar ao que foi dito a respeito de
V. Ex1 , que não seja afirmar-lhe que participo, com
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toda a Casa e seus colegas Senadores, da emoção
deste seu discurso e deste momento. Não preciso
falar da sua trajetória de dignidade. de seriedade. de
simplicidade. mas quero apenas lembrar a grandeza
com que V. Ex" recebe os momentos de vitória, de
glória e de afirmação. que foram a sua ascensão ao
Governo de Alagoas. à Prefeitura de Maceió, ao Senado Federal e a escolha de seu nome para candidato a Vice-Presidente da República. e, da mesma
forma. ou seja. com grandeza e dignidade. com que
freqüenta o lado não muito brilhante da trajetória da
vida de todos nós. Como quando V. Ex1 - e destacou muito bem o Senador Pedro Simon - entendeu
que deveria renunciar a sua candidatura à Vice-Presidência da República. quando V. Ex" transforma o
momento próximo de deixar o Senado Federal num
momento de grandeza. V. Ex• está sabendo dar a
esta ocasião a dimensão apropriada, parecida com o
coração. com a alma que nos acostumamos a reconhecer em V. Ex". Quem fala é alguém que aprendeu com a sua serenidade. com a sua prudência.
com o seu equilíbrio. Quem fala é seu colega Senador que deve a V. Ex• lições de seriedade, de digni·
dade e de boa conduta; mas quem fala também é o
amigo que acompanhou. mais de parto ou mais de
longe, a sua trajetória e que aprendeu a lhe querer
bem e a desenvolver por V. Ex" o afeto que todos
que tiveram o privilégio de conhecê-lo puderam de-

senvolver. O meu abraço afetuoso e a minha certeza, repetindo o que disse o Senador Pedro Simon.
de que o Brasil contará com V. Ex 1 por muito tempo
e a certeza de que V. Ex1 ainda tem uma grande
contribuição a dar a este País e ao seu povo. Meus
parabéns pela grande vida vivida por V. Ex".
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Geraldo Melo, muito grato. Conheci V. Ex'
quando Governador de Alagoas e V. Ex•. Vice-Govemador do Rio Grande do Norte. A partir dai. firmamos uma grande amizade. às vezes longe partidária
e politicamente. mas sempre com os mesmos objetivos nordestinos. A amizade se consolidou e a minha
admiração vai aumentando cada vez mais, não só
pela brilhante atuação de V. Ex•. antes como Governador e. hoje. como Senador. como por sua capacidade de liderança. Tudo isso nos irmana,

mesmo

que estejamos em partidos diferentes. mas nossos
objetivos sempre se coadunam.
O depoimento de V. Ex• me honra muito. assim
como o depoimento da grande maioria dos Srs. Senadores. Espero ter correspondido e poder contonuar
na luta pelo nosso Nordeste e por este Pais.
Muito obrigado. Senador Geraldo Melo.
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O Sr. José Agripino (PFL- RN) -V. Ex" me
permite um aparte, Senador Guilherme Palmeira?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador José Agripino, ouço V. Ex", meu amigo Se·
nadar José Agripino.
O Sr. José Agrlplno (PFL - RN) - Senador
Guilherme Palmeira, gostaria que V. Ex" entendesse
nas minhas palavras as palavras do Presidente da
Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães, que, ao
se retirar, parou ao meu lado e pediu-me para apresentar as suas escusas por precisar ausentar-se do
plenário, pois era também seu desejo dirigir-lhe uma
palavra. S. Ex1 , então, pediu-me que o fizesse, e o
laço em meu nome e, muito honrado, em nome do
Presidente da Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães. Minhas palavras são ao correligionário e ao
amigo. Correligionário do Partido da Frente Liberal.
em que exerceu todos os postos, chegando a presidi-lo, para nossa honra. Em sua vida partidária,
V. Ex• exerceu cargos que todos almejamos. Um
correligionário sério e digno, que governou Alagoas.
que foi Deputado Estadual, Senador, Prefeito da Capital. Homem público de vida limpa, V. Ex• chega às
ruas de Maceió e do interior de cabeça erguida, respeitado pelos seus coestaduanos, o que faz com
que nos orgulhemos de sua companhia partidária.
Mas quero dirigir uma palavra ao amigo, principalmente ao amigo com quem pugnei, em diversas
oportunidades, em lutas cívicas e de quem tive a
oportunidade de experimentar caracteristicas que reputo da maior importância no homem público, a firmeza de atitude e a correção de caráter. Foi muito
bom que o Senador Pedro Simon - que não é nosso
correligionário, pois pertence ao PMDB - tivesse
aqui relatado o episódio da época em que V. Ex" foi
candidato à Vice-Presidência ao lado do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Esse lato talvez criasse algum constrangimento a V. Ex•, o que não aconteceu. Na ocasião, foram levantadas, de forma Injusta e leviana, suspeitas com relação à sua honorabilidade pessoal. Tenho a convicção absoluta de que
V. Ex" poderia ter resistido, contestado. No entanto.
não quis, naquele momento, que a polêmica manchasse uma candidatura que considerava a coisa
mais importante para o momento politico do Pais.
Preferiu o sacrifício pessoal, a renúncia à candidatura, para que a candidatura à Presidência seguisse
em frente e ganhasse as eleições, como de fato
aconteceu. Esse foi um gesto de renúncia e de firmeza de atitude e, acima de tudo, de correção de
caráter, de homem que não pensa em si. mas no interesse nacional. Isso a História haverá de registrar.
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Talvez seja isso o que de mais importante eu tenha
para dizer ao amigo Guilherme Palmeira, que vai
continuar sendo meu amigo, meu correligionário,
que vai continuar sendo respeitado por esta Casa,
onde viveu tantos anos e a qual prestou tão relevantes serviços. Quero dirigir minha palavra ao símbolo
do meu partido, o PFL. ao Senador Guilherme Pai·
meira. cuja opinião é sempre respeitada pela im·
prensa, pelos seus companheiros, pelos polfticos
que fazem esta Nação. Quero dirigir, finalmente,
uma palavra, um desabafo. É claro que pen:ler a
eleição é ruim, mas difícil não é perder a eleição. difícil é pen:ler a eleição e perder a condição de voltar
às ruas. V. Ex" perdeu a eleição, mas não perdeu a
condição de voltar às ruas de Alagoas. V. Ex•
pode voltar a qualquer rua de Maceió e do interior
de cabeça erguida. porque seu nome é limpo. Num
Estado de conflitos. V. Ex• é respeitado. Pode ter
perdido a eleição, mas a dignidade continua inteira
no concerto dos seus coestaduanos e este é um património que evidentemente V. Ex" guan:la, para a
honra daqueles que são seus amigos. Quero dirigir
uma palavra final à sua família, à sua esposa, Susana Bandeira Soares Palmeira, a V. Ex" e a seus lilhos: meus melhores votos de felicidades pessoais.
nossa saudade e o desejo de que voltemos a nos
encontrar nas lides da política nacional, em que
V. Ex• sempre terá lugar de destaque. Muito boa
sorte.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador José Agripino, o aparte de V. Ex• é mais
um depoimento de uma amizade de muito tempo,
que vem dos nossos pais e de seu tio. Deles, recebemos essas raízes udenistas. apesar de não ter~
mos sido militantes. Não cheguei a militar politicamente na antiga UDN, mas fui um seu admirador como disse em resposla a um aparte do Senador
Pedro Simon -. da UDN que lutou pela redemocratização. da UDN liberal. da UDN do Brigadeiro. A
UDN nos tocou. Creio que V. Ex• é mais jovem que
eu. De qualquer forma. foi o que caracterizou nossos
pais e, no seu caso. nossos tios. Fomos levados a
essa politica como um liberal social para servir a
nossa gente muito mais do que se imagina. Dizem
que os partidários do PFL e da antiga Arena eram ligados à elite; pelo contráno. queríamos, na verdade,
o povo nessa posição. O aparte de V. Ex1 me estimula nessas minhas vivas idéias. O que caracteriza
a minha democrac1a familiar.
Quando o Senador Pedro Simon se referiu a
Teotónio Vilela, lembre1-me da am1zade que sempre
tivemos por sua família, que hoje é representada
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pelo Senador TeotOnio Vilela Filho, atual Presidente
do PSDB, que também honra a memória do seu pai
com a mesma brilhante atuação. Podíamos divergir
em determinados momentos, nas lides que tratavam
de Alagoas, mas o seu pai foi formado e lo~ado dentro da antiga UDN. ou seja, nesse liberalismo bem
aberto que não soçobrou, mas se diversificou em várias outras correntes.
Na verdade, são essas raízes que nos identificam até com as posições radicais de determinados
Senadores, hoje celendendo outras teses que não
aquelas por nós defendidas. No entanto. sentimos
que, em certas s~uações. prevalece o interesse do Pais.
Não adianta simplesmente líderes representarem uma
Oposição quando ela não é construtiva.
Sinto que o Senado - isso está no corpo do
discurso que eu ia transmitir, mas que não tive condições de fazê-lo, dada essa manffestação de carinho, de amizade e de companheirismo da grande
maioria dos Pares aqui presentes nesta tarde -.
identffica os projetas que podem ser divergentes
ideologicamente, mas cujas decisões, quando servem ao interesse do Pais, dos nossos Estados, passam por cima até das decisões partidárias. Às vezes, as decisões partidárias não são aquelas que
saNem aos Estados e aos Municípios, os quais temos a responsabilidade de defender.
Cito, aproveitando a ocasião, que a minha formação é tão liberal que. embora sendo meu pai de
formação udenista, antes de formação mais para a
esquerda que para o centro ou para a direita, saímos
vários irmãos com posições as mais diversas. No
entanto, conseNando o maior respeito pelo pai, pela
lamma e pelas idéias de cada um, num convívio superdemocrático, que nos orgulhava.

O Sr. Pedro Plva (PSDB- SP)- V. Ex' concede-me um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL) Peço perdão ao Presidente em exercício Eduardo
Suplicy, mas no linalzinho desse meu pronunciamento, que aliás não foi quase leito, gostaria da conceder mais um aparte. desta vez ao Senador Pedro
Piva.
O Sr. Pedro Piva (PSDB- SP)- Senador Guilherme Palmeira, apesar de não ter tido a sorte de
conhecê-lo há tão longo tempo, tenho o orgulho e o
prazer de tê-lo conhecido e me tomado seu amigo
nestes últimos quatro anos. Na verdade, conhecia-o
como mito, como homem defensor do seu Estado,
defensor da sua cidade e defensor dos seus ideais.
A família Palmeira é uma família que fala para todo o
Brasil. Ela está, como disse V. Ex.•, ramfficada e
aluando em todos os setores da política: centro, esquerda e direita. V. Ex.•. como acabou de dizer, estaria no meio. Ora, V. Ex.• não está no meio nunca,
está sempre na frente, está sempre na vanguarda.
Eu sou de São Paulo. tão distante do pequeno Estado de Alagoas, mas tão perto no afeto e no respeito
ao seu Estado. O nosso Estado é o que reúne o
maior número de nordestinos e, quem sabe, seja a
maior cidade alagoana depois de Maceió, assim
como é de Pernambuco, do Ceará, enfim, de todo
esse povo que vem lá de cima e é acolhido em nossa terra com amor e com respeito. V. Ex' simboliza o
amor, o respeito e a admiração que todo o Brasil tem
pela sua pequena, mas orgulhosa e digna Alagoas,
que é o seu exemplo, foi sempre a sua luta e que se
parece com sua personalidade. Tenho enorme orgulho em saudá-lo e de estar aqui neste momento para
dizer a V. Ex" que este seu amigo lhe deseja felici-

Então, temos uma formação liberal ao ponto de

dades e que estaremos sempre juntos, onde quer

um, como o Vladimir, que é companheiro do Senador Eduardo Suplicy, que preside agora a sessão. e
da Senadora Benedita da Silva, grande Senadora do
Aio de Janeiro, identificar-se ideologicamente com
estes Senadores e nós divergirmos. Mas somos
uma família que supera os problemas ideológicos,
porque fomos formados democraticamente. Penso
que significamos a essência da formação do povo
brasileiro: liberdade.
Pautamos pela liberdade ideológica, e, sendo
ideológica, ela é partidária e programática. Com muito orgulho, tenho irmãos na esquerda moderada e
mais radical; tenho irmãos no centro e na direita. Eu
me coloco no meio deles todos, como me coloco e
me sinto, como político, um homem de centro, voltado para o social.

que esteja, caminhando juntos em caminhos oguais,
com o mesmo ideal, a mesma força e a mesma
amizade que nos uniu, nos une e irâ nos unir
para sempre.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Pedro Piva, não sei se o curto periodo de
convivência que tivemos no Senado se transformou,
como V. Ex' bem colocou, em uma amizade fraterna, em respeito mútuo. mas penso que deve ser produto da admiração que nutria por V. Ex1 como empresário: suas posições politicas em momentos decisivos perante o empresariado paulista. colocando-se
em uma realidade de democratização e até socialização no convívio empresário/trabalhador. Esse trabalho que V. Ex1 já vonha desenvolvendo nos aproximou, e certamente essa aproximação, essa amozade
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vai prosseguir no decorrer dos tempos que. esperamos, possamos viver bem.
Sr. Prasldente. antes de encerrar, gostaria de colocar dois períodos do discurso que havia escrito, mas
que acabou se transformando em um improviso.
A Sr" Benecllta da Silva (Bioco/PT - RJ) Permite-ma V. Ex" um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senadora Benedita da Silva, é uma honra para mim.
A Sr" Benedlta da Silva (Bioco/PT - RJ) - Senador Guilherme Palmeira, estou acompanhando o
pronunciamento de V. Ex', interrompido várias vezes
pela manWestação de carinho e respeito de seus Pa·
res no Senado Federal. Conheçu "arte da família de
V. Ex' e quero dizer que nossa convivência nesta
Casa tem sido a mais cordial: em V. Ex<, tenho encontrado divergência, mas também solidariedade.
Prestei atenção quando que, assim como o Senador
Antonio Carlos Magalhães defende a Bahia, V. Ex•
defende Alagoas. Um Estado que conheço bastante
e pelo qual tenho um carinho muito grande, por toda
a sua história de luta. Um Estado que V. Ex<, nesta
Casa, tem representado e defendido. Várias vezes
presenciai a oratória de V. Ex< nesta tribuna e pude
perceber que a sua atenção à questão nacional
sempre tinha uma referência vo~ada para o seu Estado. E pelos compromissos que V. Ex• sempre assumiu em sua trajetória politica, em defesa de seu
Estado, nil.o poderia ser diferente. Neste momento,
nil.o laço um aparte de adeus, mesmo porque não
creio que seja este o último pronunciamento que
V. Ex< faz desta tribuna. A vida politica nos reseNa
grandes surpresas, Senador, e temos que conviver
com elas; mas em nenhum momento em nossa tra·
jetória politica podemos sentir que estamos derrota·
dos. Nós acumulamos experiências e criamos parcerias, e V. Ex< provavelmente teve tudo isso e mais a
nossa amizade. Concluo meu aparte dizendo que
quando se perde uma eleição ganha-se a autoridade
critica da experiência madura dos que souberam. de
pé, aguardar a vitória do outro.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senadora Benedita da Silva. é uma honra o seu
aparte neste meu discurso de encerramento que
laço hoje, mas continuarei até o dia 31 de janeiro no
exercfcio do mandato. Precisava dar uma satisfação
não ao Senado. mas a Alagoas, a fim de que amanhã o povo alagoano saiba que houve uma luta, que
houve um interesse, um discernimento em busca de
melhores dias para o Pais e, claro, para o meu Estado. Precisava deixar isso claro em um discurso. Não
chega a ser uma prestação de contas. Fica difícil

.
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prestar contas quando tantas toram, modestamente,
as proposições, as ações. Mas acho que o que vale
muito é o esforço, o ideal. a vontade de acertar, e
isso procurei fazer. V. Ex< me honra muito quando
testemunha que houve um esforço, mesmo com as
divergências que possamos ter. ideológicas e até
programáticas, em tomo de projetas. Às vezes estivemos unidos em determinadas propostas. Quantas
e quantas estavam acima dos nossos partidos, das
nossas idéias. E estivemos juntos, porque. em pri·

meiro lugar - repito, e estou repetitivo com relação a
isso - está o interesse colativo. A grande maioria.
quase que a unanimidade dos que representam os
seus Estados nesta Casa, coloca em primeiro lugar
as boas causas. Quais são as boas causas? V. Ex'
colocou bem, como outros companheiros o fizeram:
é o equilíbrio, para que a nossa gente possa viver
bem, os privilégios diminuam e o nosso povo esteja
feliz. É isso que queremos; nada mais.
Ninguém vem aqui querendo enriquecer. É evidente que podem haver exceções. aqueles que distorcem as propostas que colocaram para o povo,
mas são a minoria ínfima. A grande maioria quer,
por meio dos seus canais, dos seus partidos - e acima dos partidos - e da sua vontade, ver este Pais
melhor. E nós nos encontramos exatamente quando
queremos ver nosso povo feliz, longe, às vezes, das
propostas programáticas e ideológicas. Primeiro,
nosso País.
Muito obrigado.
O Sr. Joel de Hotlanda (PFL - PE) - V. Ex•
me permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço com prazer V. Ex".
O Sr. Joel de Hollanda (PFL- PE) -Senador
Guilherme Palmeira, quero juntar minha voz à de
tantos que me antecederam, ressaltando sua trajetória de político determinado, obstinado, lutador pelas
causas do Brasil, do Nordeste e da sua pequenina
grande Alagoas. Foram muitos os projetes e programas que V. Ex' defendeu nesta Casa ao longo da
sua trajetória politica. Eu me permito ilustrar com o
Programa Nacional do Álcool, a questão do acúcar,
como V. Ex< teve a preocupação. permanentemente.
com o setor sucro-alcooleiro, por reconhecer nele
um setor que emprega milhares de pessoas nãoqualificadas do nosso País, os humildes cortadores
de cana, os homens que trabalham a terra: e V. Ex•
sempre cobrou medidas. providências do Governo
Federal para que esse programa se desenvolvesse.
crescesse, porque representava geração de emprego, economia de divisas e preseiVação do meio am-
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biante. Só a defesa que V. Ex" fez nesta Casa. com
brilhantismo e competência, já dá um testemunho da
sua eficiente atuação. Portanto, quero somar-me aos
meus companheiros e dizer da minha admiração e
da minha estima por V. Ex". Sei que, esteja onde estiver, V. Ex" continuará lutando pelo Brasil, pelo Nordeste e pela sua querida Alagoas. Parabéns e muito
obrigado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Joel de Hollanda, agradeço-lhe a solidariedade.
V. Ex" chegou a esta Casa depois de ser Deputado Estadual e Secretário da Educação. Quando
eu era Governador de Alagoas, o Vice-Presidente da
República, Marco Maciel, era Governador de Pernambuco, e V. Ex•, Secretário de Educação, cargo
que exerceu com muita dignidade e eficiência. V. Ex'
foi um grande auxiliar do nosso querido Vice-Presidente e honrou esta Casa ao substituí-lo aqui na cadeira que cabe a Pernambuco.
Juntos defendemos o setor alcooleiro e o canaviairo não apenas por interesse económico, mas
também em virtude do que representam para a área
social, tendo em vista o número de empregos que
oferecem. Quando esses setores vão mal, diminui a
oferta de empregos em Alagoas, em Pernambuco e,
em menor escala, em Sergipe e no Rio Grande do
Norte.
O Sr. AniDnlo Carlos Vllladan!e (BiocxvPSB - SE)
- Senador Guilherme Palmeira, V. Ex" concede-me
um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex" com muita honra.
O Sr. An1Dn1o Carlos Valadarea (Bioco/PSB - SE)
- Senador GuHherme Palmeira, estamos acompanhando com muito interesse o desenrolar desta sessão,

notadamente porque Senadores dos mais diversos
Partidos falaram, de forma espontânea e sincera. sobre a atuação de V. Ex• no Senado Federal, onde
sempre agiu com lisura e correção. Ressaltaram
também a sua cordialidade com seus Colegas de todos os Partidos, de todas as tendências politicas.
Como Governador do seu Estado, V. Ex" pontificou
como grande administrador. Ao se despedir desta
Casa, V. Ex" faz um pronunciamento com a tranqüilidade de um homem que se sente cumpridor dr. ~eus
deveres e que não vem à tribuna para usar da metralhadora giratória e atacar, a torto e a direito, todos
os seus eventuais adversários políticos d:z;>ni~ do resultado eleitoral. Isso é muito bonito. V. Ex" prova
que tem consciência de que os mandatos eletivos,
. oriundos da vontade do povo, são passageiros, são
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transitórios. O que importa na mudança que povo
determina é termos a consciência do dever cumprido, e V. Ex' fala com essa certeza. Por isso eu o parabenizo. Vizinho ao Estado de Alagoas, sempre admirei V. Ex" pela ho'>estidade. cerração e também
pela fidelidade ao seu Estado e ao Nordeste. Tenho
certeza de que V. Ex' assumirá outras funções porque idade e consciência para isso V. Ex" tem. Senador Guilherme Palmeira, tenha certeza de que o
povo, que já o elegeu para tantos cargos, haverá,
mais uma vez, de lazer-lhe justiça. Felicidades.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Antonio Carlos Valadares, meu amigo, velho companheiro de lutas em defesa do Nordeste,
apesar das divergências partidárias, que são minimas, estamos juntos Quando está em jogo o interesse nordestino, seja o de Sergipe, seja o de Alagoas.
Ao defender proposições de minha autoria ou de
V. Ex", unidos, lutamos. Vamos continuar a luta; V. Ex'
nesta Casa, e eu lá fora, aplaudindo-o como sempre.
Excelente Governador, V. Ex1 enfrentou muitas
divergências, como enfrenta até hoje, sobressaindo
em todas as situações e mantendo um grupo unido
em tomo da sua liderança. Claro que V. Ex' vai continuar nessa luta e, embora eu esteja afastado desta
Casa, pode contar com meu aplauso, minha participação e meu apoio a suas propostas, que geralmente são muito boas.
Muito obrigado ao amigo e ao ex-correligionário, mas principalmente ao nordestino solidário em
todas as horas.
O Sr. José Alves (PFL- SE)- V. Ex" permiteme um aparte, Senador Guilherme Palmeira?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex", Senador José Alves.
O Sr. José Alves (PFL - SE) - Senador Guilherme Palmeira, ao ouvir o seu vibrante e emocionante discurso, uma das peças mais bonitas que já
tive oportunidade de presenciar nesta Casa, venho
hipotecar a minha solidariedade a V. Ex", que, como
nordestino, alagoano de boa cepa, bem representa o
homem de nossa região. Nós, em Sergipe, aprendemos a admirar a brava terra de Alagoas e, especialmente, V. Ex•. pela sua conduta de homem público,
vonado para os interesses maiores de Alagoas, do
Nordeste e do Brasil. Muito obrigado.
O SR. GULHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador José Alves, mUlto obrigado. Tanto quanto o
Senador Antonio Valadares, V. Ex 1, além de amigo.
é vizinho do meu Estado. Estou certo de que sua cunhada, agora Senadora. também honrará Sergipe, já
que a sua atuação como primeira-dama e como Se-
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cretária de Estado, foi das mais eficientes. Essa é
uma demonstração de que Sergipe, mesmo nas divergências. está unido em torno das propostas melhores para a região.
Muito obrigado a V. Ex•. Mesmo fora desta
casa. vamos prosseguir na luta por este Pais e pelo
Nordeste.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB) - V. Ex'
concede-me um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Perdão, Sr. Presidente. mas o Senador Ney Suassuna me honra com seu aparte.
O Sr. Ney Suasasuna (PMDB-PB) - Senador
Guilherme Palmeira, eu não poderia, de forma alguma, deixar de lamentar o fato de V. Ex• estar deixando esta Casa. Nesses quatro anos de convivência, vi
que V. Ex' é um homem correto, bom, alegre e sempre lutou pelas causas nacionais. Quero dizer a V. Ex'
que, para mim, foi uma convivência agradável,
com a qual muito aprendi. Queria dizer da minha
tristeza de ver V. Ex• despedindo-se hoje, mas esteja certo, permanecerá em nossa lembrança. Um
abraço.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. A sua tristeza é igual à minha alegria pelo fato de V. Ex• permanecer nesta Casa, a que foi conduzido em virtude
de grande votação que recebeu do povo de seu Estado. V. Ex', nesses quatro anos, honrou o mandato
em substituição ao meu saudoso e querido amigo
Antonio Mariz, o qual, além de ter sido excelente Senador, iniciou um governo revolucionário na Paraíba,
a que, felizmente. está dando prosseguimento o
atual Governador, José Mnranhão. Certamente, V. Ex'
continuará a contribuir na luta em prol do crescimento da Paraíba e do Pais. Isso é mais uma ilustração para esse meu último pronunciamento nesta
Casa.
Muito grato, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL - TO) - V. Ex'
permite-me um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Senador Carlos Patrocihio, parece que o Presidente
deseja encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Presidência, levando em consideração o respeito de
toda a Casa por V. Ex'. está sendo tolerante. tendo
em vista que esse é seu pronunciamento de despe-

dida. embora V. Ex' tenha d1to que permanecerá trabalhando junto conosco até 31 de janeiro.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado. Sr. Presidente.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL- TO)- Eminente Senador Guilherme Palmeira. colega e amigo, não
tive o privilégio de ouvir a íntegra do seu pronunciamento - alguns já afirmaram que se trata de uma
peça literária -. mas estou sendo privilegiado ao ser
o último Senador a aparteá-Jo, já que se trata de
uma despedida ou de um até logo. Gostaria de dizer
que tive grande sentimento ao ver V. Ex' lutar em
condições totalmente adversas. Não cabe aqu1 enume1ar os diversos fatores que levaram seu Estado a
uma situação extremamente complicada. Todas as
vezes que o vi labutar, trabalhar, falar desta tribuna.
foi defendendo o povo e o querido chão alagoano.
Estou seguro de que brevemente V. Ex' estará novamente ocupando os cargos mais altos desta Nação. quer como Prefeito da sua capital, quer como
Governador ou, como eu preferiria, como Senador,
para podermos desfrutar desse convívio amável. alegre e muito intimo. Sei que consegui lazer grande
amizade com V. Ex', sobretudo com os membros da
sua lamilia, que já tiveram a oportunidade, inclusive.
de visitar nossa humilde residência no humilde Esta-

do do Tocantins, cujas portas estarão sempre abertas para V. Ex' e aqueles que lhe são caros. Portanto, despedimo-nos hoje de um amigo e de um homem que soube honrar seu mandato e a sua Alagoas e, tenho certeza, jamais se afastará dessa convicção e desse desiderato. Portanto, desejo felicidade a sua família e a V. Ex', que sempre foi muito fiel,
amigo e muito aberto ao diálogo e às amizades. Sou
grato à simpatia que sempre permeou nosso relacionamento.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - TO) Senador Carlos Patrocínio, V. Ex' já ressaltou a
grande amizade que firmamos em quase uma década. Somos, acima de tudo, correligionários do PFL;
juntos trocamos idéias e lutamos por causas que se
identificam. O seu futuro é promissor. Mesmo afastado do Senado, estarei ao lado de nossos Companheiros em busca das causas maiores de interesse
de nosso Pais. Tenho uma simpatia especial pelo
Estado do Tocantins, pois lá tenho vános conterrâneos que tentam crescer junto com essa nova Unidade da Federação. Agradeço-lhe pelas palavras e
pela amizade também dedicada a todos os nossos
correligionános.
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Sr. Presidente, as eventuais derrotas nem marcam nem mancham, porque são um traço especial e
uma característica vital do sistema democrático e
apenas nos retemperam. As únicas adversidades da
politica são o ódio, a injustiça, a cegueira, o radicalismo e o sentimento de vingança, lamentavelmente
ainda presentes na cu~ura e nas práticas politicas
do País. Quando usadas como arma política, sem
dúvida lerem e machucam. Pude sentir, como hoje,
a disseminação de algumas dessas práticas, que,
para pesar de todos nós, vão-se alastrando contra
homens de bem, que não são poupados, nem mesmo depois da morte, o que mostra o quanto elas têm
de odiosas e lerinas.
Sr. Presidente, não desejo ocupar a atenção
do Plenário mais do que me permitem a generosidade da Presidência e as normas regimentais. Encerro,
pois, esta meu último pronunciamento na Casa reconfortado e confiante no futuro do País. Não quero
que seja uma despedida. Registro meu profundo reconhecimento a todos os colegas com os quais tive
o privilégio de conviver nos últimos oito anos, e, com
outros, mais tempo; aos servidores desta Casa,
pelo profissionalismo e cordialidade com que sempre me distinguiram; e aos jornalistas que cobrem
o Congresso, dentre os quais possuo inúmeros
amigos.
O Sr. Teotônio VIlela Filho (PSDB-AL)- V. Ex'
ma parm"e um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Ouço V. Ex' com muito prazer, eminente Senador
Vilela.
O Sr. Teotônlo Vilela Filho (PSDB - AL) Senador Guilherme Palmeira, não poderia deixar de
aparteá-lo em seu discurso de despedida nesta tarde, para registrar o meu testemunho da atuação de
V. Ex' nesta Casa, em lavor dos interesses do povo
alagoano e do Brasil. Sem dúvida, o Estado de Alagoas perde mu"o com o seu afastamento do Senado
da República. Tenho convivido por mu"os anos com
o privilégio de ser seu amigo. Seu pai, o saudoso
Senador Rui Palmeira era amigo do Velho Menestrel.
Mum tanho aprendido com a experiência de V. Ex', que
certamente sabe da amizade, respeito e admiração
que lhe devo e tenho certeza da imensa falta que
fará nesta Casa. Par1amentar cu~o. grande tribuno e
polftico discreto, de posições sempre muito coerentes. Acompanhei com interesse sua trajetória panamanter desde o início da sua brilhante carreira política, como Deputado Estadual, eleito para três mandatos: em 1966, 1970 e 1974. Governador a partir
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de 1978, impôs ao Estado de Alagoas uma administração ao mesmo tempo austera e próspera. Eleito
Senador em 1982, exerceu o mandato até 1988,
quando foi eleito Prefeito de Maceió. Esse período
no Senado foi marcado por 1ntensa atividade política.
em que desempenhou importante papel nas discussões sobre a abertura política em curso na época,
que culminou com a convocação da Assembléia Nacional Constituinte. Foi eleito Senador novamente
em 1990, mandato do qual agora se despede. Eterno conciliador, está sempre aberto ao diálogo e
tem, com isso, contribuído de forma notável para a
superação de dificuldades e crises politicas no
nosso Estado de Alagoas. Infelizmente, nessas últimas eleições, malgrado todos os nossos esforços, não logramos êxito nas nossas campanhas la
nos rincões das Alagoas e por isso estamos perdendo V. Ex•, que deixa esta Casa com o pesar de
todos que privaram de sua honrosa companhia em
todos estes anos de magnifica convivência. Muito
obrigado a V. Ex"
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL - AL) Muito obrigado por seu aparte, nobre Senador T eotõnio Vilela Filho.
Encerrando, Sr. Presidente, peço que conste
na íntegra o meu pronunciamento, para que conste

nos Anais da Casa. E reafirmo minha convicção de
que o Brasil há de superar seus desafios, pois a nau
do Estado tem seu leme em mãos firmes, honradas
e capazes de dar rumo ao Pais. Desejo a todos os
melhores votos de completo êxito e de permanente sucesso na nobre missão que continuarão,
como V. Ex-Bl', a desempenhar neste plenário, que é
um símbolo do caráter democrático de nossas insti-

tuições politicas, a quem todos devemos referência
e acatamento.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Srü
e Srs. Senadores.
AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

25·11-98
Quarta-taira
11 h - Sessão Deliberativa Ordinaria do Senado
Federal
11h45- Senhor Wim Kok. Primeiro-Ministro do Reino dos Países Baixos
Sala de Autoridades da Presidência do Senado Federal
14h30 - Sessão Conjunta do Congresso Nacional
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Ata da 124I Sessão Deliberativa Ordinária
em 26 de novembro de 1998
4A Sessão Legislativa Ordinária da

5~

Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães e Carlos Patrocínio
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - AntOnio Carlos Valadares ArlindO Porto - Benedila da Silva - Beni Veres Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Djalma
Bessa - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Elói Portela - Emllia Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Francelina Pereira - Geraldo
Altholl - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão lris Razende - Jader Barbalho - Jefferson Peres João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Jcsaphat Marinho - José Agripinc José Alves - José Eduardo - José Eduardo Outra José Fogaça - José Roberto Arruda - José Saad Júlio Campos - Juvêncio Dias - Leomar Ouintanilha
- Leonel Paiva - Levy Dias - Lucldio Portella - Lúcio Alcântara - Matina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soares - Osmar
Dias - Paulo Guerra - Pedro Piva - Pedro Simon Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto Requião Romero Jucá - Sebastião Rocha - Sérgio Machado
-Teotónio Vilela Filho- Wellington Roberto
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 68
Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário em exercício. Senador Lucldio Portella procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER NO 614, DE 1998
Da Comissão de Constituição, Justie Cidadania, sobre a Emenda n• 1 PLEN, oferecida no turno suplementar,

ça

ao substitutivo apresentado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 52, de 1994 (n•
2.161191, na Casa de origem), que dá
nova redação ao art. 1.215 da Lal n•
5.869, de 11 de janeiro da 1973 - Código
de Processo Civil, que dispõe sobre o arquivamento e a ellmlnaçio da autos processuais findos.
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
A Emenda n• 1 - PLEN sub examine, de autoria do nobre Senador Lúcio Alcântara, pretende alterar parte do substitutivo apresentado ao Projeto de
Lei da Câmara n• 52194.
Basicamente, modifica os crrtérios para a eliminação de documentos, dos dois anos propostos a
partir de seu arquivamento, para uma tabela de temporalidade elaborada e aprovada pelos tribunais.
Remete a guarda permanente dos documentos
ao arquivo do Tribunal respectivo ou à instttuição arquivlstica pública, divergindo do substitutivo no tocante à menção de recurso tecnológico específico
para preservação de processo em texto legal permanente.
Diz, finalmente. ser necessário dar ampla divulgação à eliminação de documentos para que os interessados possam exercer seus direitos desentranhando documentos ou cópias de processos. a expensas deles mesmos.

11 - Voto do Relator
A presente emenda não merece qualquer reparo quanto a sua constttucionalidade. juridicidade e
regimentalidade. Visa. quanto ao mérito. normalizar
o arquivamento e a eliminação de processos judiciais.
Foi feliz o Senador Lúcio Alcântara em sua
emenda. ao constatar a necessidade necessidade
de avaliação de documentos visando a identificar e
selecionar aqueles que devem ser objeto de preservação permanente de acordo com seu valor histórico
probatório e 1nformat1vc. Os documentes selecionados efetivamente haverão de ser transferidos para a
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instituição arquivística pública ou para os arquivos
dos próprios tribunais que os produziram, como medida mais adequada à sua permanente consuna.
Bastante oponuno também nos parece ser a ampla
divulgaçlo da eliminação de documentos públicos
visando a evüar prejulzos de qualquer espécie. Irrefutável a argumentação de que deve-se evitar a inclusão em texto legal permanente de recursos tecnológicos especlficos de preservação de documentos em laca de sua constante evolução.
Entretanto, quanto à redação do artigo 1°, entendemos que o c:aput deve conter a norma que se
pretende introduzir, tomando-O imperativo e positivo
em seu mister. Com eleito, o art. 1.215 do CPC,
cuja vigência foi suspensa pela Lei n• 6.246, de
1975, tratava da eliminação de processos judiciais
lindos; portanto cremos que o caput do artigo deve
pi'8Yer essa medida e ao mesmo tempo condicionar
sue realização à observância de regras especificas.
como o fez, em pane, a emenda do nobre Senador
Lúcio Alcântara.
Pelo exposto a nosso ver merece ser restabelecido, em parte, o caput do an. 1.215 do CPC objeto do art. 1• do substHutivo do Senado ao PLC n•
2194 (redeção do vencido), para adequá-lo à sua finalidade preclpua, que é a de eliminar documentos,
e para nele incluir parte da emenda de plenário que
remete à consideração soberana e especializada
dos tribunais a aplicação do cmério de temporalidade aplicâvel às medidas visadas paio projeto.
Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e
juridicidade da emenda, redigida com boa técnica legislativa e em termos regimentais. No mérito, pelo
seu acolhimento, na forma da subemenda a seguir
indicada, para cuja aprovação solicitamos o apoio de
nossos ilustres Pares.
SUBEMENDA À EMENDA N• 1 - PLEN
Dê-se a seguinte redação ao an. 1° ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 52,
de 1994 (rectação do vencido):
"Art. 1• O an. 1.215 da Lei n• 5.869, de
11 de janeiro de 1973 passa a vigorar com a
seguonte redação:
• Art. 1.215. Os autos findos, desde que
não haja qualquer espécie de pendência sobre eles, poderão ser destnuldos por instrumento mecànooo, um outro meio adequado,
com base em tabela de temporalidade elaborada e aprovada peoos tribunais.
§ 1• ....................................................... .
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1998.
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SUBEMENDA DA CCJ À EMENDA N" 1 - PLEN
Dê-se a seguinte redação ao caput do art.
1215 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
constante do art. 1° da Emenda n• 1 - Plen:
"Art. 1° O art. 1.215 da Lei n• 5.869, de
11 de janeiro de 1973, passa a vigorar com
a seguinte redação:
•Art. 1215. Os autos findos, desde que
não haja qualquer espécie de pendência sobre eles, poderão ser destruidos por instrumentos mecânicos, ou outro meio adequado, como base em tabela de temporalidade
elaborada e aprovada pelos tribunais."(NR)
§1•........................................................ .
§2" (Supnmido)
§3" ........................................................ .
§4•........................................................ •
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1998.
PARECER N• 615, DE 1998
Da Comissão de Educação, SObre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de
1998 (n• 485197, na Cimara dos Deputadoa), que aprova o eto que renova a concessão outorgada 11 Râdlo Sertão Central
Ltda., para explorar serviço de radlodHusão sonora em onda média na cidade de
Senador Pompeu, Estado do Cearâ.
Relator (ad hoc): Senador João França
I - Relatório
Chega a esta Comossão, para parecer, o Prqeto
de Decreto Legislativo n• 29, de 1998 (n• 485, de 1997,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão à Rádio Sertão Central Lida., para expio-
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rar 181ViQo de radiodifusão sonora em onda méd&a
na cidade de Senador PoR118u. Estado do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 399,
de 1992, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto sln•,
de 30 de julho de 1992, que renova concessão para
exploraçlo de canal de rádiodHusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1• do art.
223, ambos da Constituição Federal.
A exposiçio de motivos do Ministro das Comunicações ao Prasidente da República documento que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
de renovaç1o foi lnstltufda de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
~ a seguinta a composição acionária do empreendimento Rádio Sertão Central Lida.:
Nqmtt dQ 56clg CQtllda Cgtae de Pllrtlclpacãg
• Francisco Fonseca Coslho
150
• Vilrna Varandas Coelho
135
• José Rolim Gomes
15
Total de Cotas
300
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 Sérgio
Guerra, e aprovação unànome daquela Comissão.
Na ComissAo de Const~uição e Justiça e de R&dação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurldico, 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
conceaal.o, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executovo, nos termos
do art. 223 da Constrtuição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislatovo, às formalidades e cntérios
eslabeleddos 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
Corrunicações, que devem instruir o processo subm&tido à análiSe deSta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documeroiação
que acompanha o PDS n• 29, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidaoes estabelecidas na Resolução n• 39192, licanao caracterizado q• "' a empresa Rádio Sertão Central Lida., atendeu a todos
os requisrtos técnicos e legais para habilrtar-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, 18 de novembro de 1998. Presidente Ar1ur da Tlllivola - Joio França (Relator
ad hoc) - L.aonel Paiva - Laomar Qulntanllha EmRia Fernandea - Abdlu Nascimento - Ernandes Amorim - Gérson Cam- - Hugo Napoleio
- Romero Jucá - Joio Rocha - Joel de Hollanda
-NeySuauuna.
PARECER N" 616, DE 1998
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Laglalatlvo n" 65, de
1998 (n• 529197, na Clmara dos Deputadoa), que aprova o ato que renova a permlseio outorgada à Rlllidlo Clube de Conquista Ltda. para explorar serviço de radlodlfuaiio sonora em freqQ6ncla modulada na cidade de VItória da Conqulata, Es·
tado da Bahla.
Relator (ad hoc): Senador Emanoea Amorim

I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje-

to de Decreto Legislatovo n• 65, de 1998 (n• 529, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Clube de Conquista
Ltda. para expoorar serviço oe radiodHusão sonora
em freqUência moduiada na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 551 ,
de 1992, o Presioente da República submete ao
Congresso Nacional o ato conStante da Portaria n•
62, de 27 de abril de 1990, que renova permissão
para exploração de canai de radiodHusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o§ 1• do
art. 223, ambos da Constnuição Federal.
A exposição de monvos do Ministro das Comunicações ao Presidenta da República, doCUmento que
ontegra os autos, da coma de que a presente solic~a
ção de renovação foi instruida de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Clube de Conquista Lida.:
Nome de Sócio Cotlsta
Maria Osarina Virgfnio Caminha
Maria Luiza Caminha Ribeoro Novaes
Aureliano Ribeiro Novaes Filho
Total de

CotaS

Cotas de
partlciplçào

260.000
20.000
20.000
300.000
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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 Mendonça Filho, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio daquela Casa, o Projeto foi considerado jurid~
co, constilucional 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
concessio, permissão ou autorização para que se
exea.Jtam 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. 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• 65, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rádio Clube de Conquista Lida. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
renovação da permissão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998. Artw da Tivola, Presidente - Emandas Amorim
(Relator Ad Hoc) - Banadlta da Silva (Abstenção) L.aanal Paiva - Leomar Qulntanllha - EmRia FarMndae - AbdiM Nacfmanto - Joal da Hollanda ~ Camata - Hugo Napolaio- Romero Jucá Joio ROCha- Joio França- Nay Suaasuna.
PARECER NO 617, DE 1998
Da Comlaalo da Educação, sobra o
ProJeto da Dacl'elo Leglalatlvo n• 74, da
1998 (n• 538197, na Clmara doa Deputadoa), que aprova o ato que renova a permlaaão outorgada à Rede Comunitária da
Comunicações da Santana do Livramento
Uda. para explorar serviço de radlodlfuuo sonora em fraqüêncla modulada na
cidade de Santana do Livramento, Estado
do Rio Grande do Sul.
Relator (ad hoc): Senadora Emllla Fernandes
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I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo rf' 74, de 1998 (n• 538, de 1997, na
camara dos Deputados), que aprova o ato que renova
pennissão à Rede Comunitária de Conulicações de
SanJana do Livramento Lida. para explorar SIIIYiço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
SanJana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 116,
de 1995, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria n•
1.283, de 29 de dezembro de 1994, que renova permissão para exploração de canal de radiodijusão 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 solicttaçio de renovação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rede Comunitária de Comunicações
de Santana do Livramento Lida.:
Nome do Sóçlg Cotlata

Cgtos de partlelpação

Adão Camargo de Macedo
Edy Ilha Vaz
Total da Cotas

7.840
180
8.000

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 Eurtpedes Miranda, e
aprovação unánime daquela Comissão.
Na Comissão de Constttuição 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 ins-
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truir o processo submetido à análise desta Comissão
de Educaçlo.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS n• 74, de 1998, evidencia o
CUIT1!rimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39192, ficando caracterizado que a empresa Rade Comunitária de Comunicações de Santana do Livramento Lida. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovaççao
da permissAo, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
GAmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1998.
PRESIDENTE: Artur da Tévola - EmDia Fern..,das (Relatora Ad hoc) - Benedlta da Silva
(Abstenção) - Leonel Paiva - Leomar Qulntanllha
- Joet da Hollanda- Abdlas Nascimento - Emendas Amorim - Gerson Camata - Hugo Napoleão
- Romero Jucá - João Rocha - João França Ney Suauuna.
PARECER N• 618, DE 1998
Da Comluão de Educação, sobre o
ProJeto de Decreto Legislativo n• 76, de
1998 (n• 541197, na GAmara dos Deputados), que aprova o ato qua renova a concessiio da Ridlo Difusora de Rio negro
Uda., para explorar serviço de radlodlfuslo sonora em onda m6dla na cidade de
Rio Negro, eatado do Paran6.
Relator(ad hoc): Senador João Rocha
1 - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decrelo Lagislalillo rP 76, de 1998 (rP 541, de 1997.
na CAmara dos Depulados), que aprova o ato que renova coocesslo à Rádio Difusora de Rio Negro Uda., para
eJCI)Iolar 99IViço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Rio Negro, estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 1.215,
de 1996, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto s/n°,
de 19 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 solicrtação de renovação foi inslrulda de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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É a seguinte à composição acionária do empreendimenlo Rádio Difusora de Rio Negro Lida.:

Ngme do Sóclp Cotl!da
Cotas da partlciRicio
Helena Sanchez de Aquino
13.000
Alvaro de Aquino Júnior
5.200
Rosely Aparecida de Aquino Katz winkel
3.900

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 Welinton
Fagundes, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constrtuição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constrtucional e vazado em boa técnica legislativa.
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 radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos
do art 223 da Constifuição Federal, deve obedecer
nesta Casa do legislativo, as formalidades e critérios
estabelecidos pela Resolução SF n• 39, de 1992. Essa
norma interna relaciona uma série, de informações a
serem prestados e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame de documentação
que acompanha o PDS n• 76, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39192, ficando caracterizado que a empresa Rádio Difusora de Rio Negro Lida., atendeu a
todos os requisitos 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, 16 de novembro de 1996.
Presidente: Artur da Tivola - Joio Rocha
(Relator Ad hoc) - Benedita da Silva (Abstenção) Leonel Paiva - Laomar Qulntanllha - EmHia Fernandes - Abdlas Nascimento - Emendes Amorim - Gérson Camata - Hugo Napoleão - Romero Jucá - Joel de Hollanda Joio França Ney Suassuna .

.
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PARECER N• 619, DE 1998
Da Comlaão de Educação, sobre o
Proleto de Decreto Legislativo n• 88, de
1998 (n1 555197, na Clmera doa Deputa-

doa), que aprove o eto que renove e coneua•o de R6cllo Pri11C81111 do Sul Ltela.
~ explorar aervlço de radlodlfuaão aonora em onda m6clla na cidade de Golatuba, Estado de Gol6a.
Relator (ad hoc): Senador Leomer Qulntanllha

I - Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decralo Legislativo n• 88, de 1998 (n" 555, de
1997, na CArnara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Rádio Princesa do Sul Lida
para explorar serviço de radiodHusão sonora em onda
média na cidade de Golatuba, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial n• 234,
de 1997, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto s/n,
de 12 de fevereiro de 1997, que renova concessão
para eliJ)Ioração de canal de radiod~usão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o§ 1• do
art. 223, ambos da Const~uição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das ComuniCIIQÕBS ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solic~
çlo de renovação foi instrufda de conformidade com a
legislaçlo aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Princesa do Sul Lida.:
Ngme d!! Sóslg Cot!lla

Cota• de parUclparrjg

• Reinaldo Coelho
• Marpareth Tavares Coelho
• Total de Cotas

5.000
5.000
10.000

O presente projeto foi examinado pala Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Arolde de Oli·
veira, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Const~uição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, const~cional 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
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imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ~ição Faderal, 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 se111!Tl prestadas e exigências a serem aJIT4lridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comuticações. 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• 88, de 1998, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n• 39192, ficando caracterizado que a empresa Rádio Princesa do Sul Lida. atendeu a todos
os requis~os técnicos e legais para habi!Mr-se à renovação da concessão permissão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 18 de novembro de 1998.Artur da T6vola, Presidente - Leomar Qulntanllha
(Relator Ad Hoc) - Benedlta da Silva (Abstenção)
- Leonel Paiva- Joel de Hollanda- EmUla Fernandes - Abdlaa Nascimento - Ernandea Amorim Gerson camata- Hugo Napolelo- Romero Jucá João Rocha- Joio França- Ney SIB8BI.nll.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - A
Presidência recebeu a Mensagem n• 1.426, de
1998, de 24 do corrente, do Senhor Presidente da
República, encaminhando, nos termos do § 1• do
art. s• da Lei n• 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
o relatório acerca da Retribuição Adicional Variável RAV, referente ao primeiro semestre de 1998. (Diversos n• 35, de 1998)
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Encerrou-se, ontem, o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
_- Projeto de Resolução n• 103, de 1998, que
autonza o Estado do Pará a contratar operação de
crédito, consubstanciada no contrato de abertura de
créd~o celebrado entre a União, o Estado do Pará e
o Banco do Estado do Pará S.A - BANPARÁ, com a
interveniência do Banco Central do Brasil - BACEN,
celebrado em 30 de março de 1998, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor de noventa e sete milhões e quinhentos m11 reais;
• Projeto de Resolução n• 104, da 1998. que
autoriza o Estado do Pará a contratar operação de
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refinanciamento de dividas do Estado, consubstanciada no contrato de confissão, assunçiio, consolidação e refinanciamento de dividas, 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 Pará, no Ambito do Programa de Apoio
l 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 raeia e trinta e três centavos.
Oe Projetas de Resolução n"s 103 e 104, de
1998, receberam uma emenda cada, e vão ao exame da Comissão de Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Encenou-se, ontem, o prazo, sem apresentação de
emendas. ao Projeto de Lei da Câmara n• 94. de
1994 (n• 1.306191, na Casa de origem), que acrescenta § 2" ao art. 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho. (Tram~ando em conjunto com os Projetos
de Lei da Câmara n•s 41, de 1993; 74, 134 e 142, de
1994; e 8, de 1995; e Projeto de Lei do Senado n•
78, de 1995).
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sobre a mesa, elCpediente que será lido pelo Sr. 1° Secretério em exercício, Senador Lucldio Portella.
É lida a seguinte:
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do por seu Falecimento a 13 de abril, o ilustre politico galgou todos os principais postos da vida parlamentar e partidária, tendo sempre sido escolhido
para essas importantes funções tanto por sua liderança, competência e profundo conhecimento da
cena nacional, quando por seu senso de justiça e
solidariedade humana.
Reconhecida sua importância na vida pública
brasileira, teve sua atuação homenageada por inúmeras condecorações recebidas em diferentes oportunidades. O Congresso Nacional, incorporando-se
a esse plantel de homenagens, concedeu-lhe, muito
justamente, a Ordem do Congresso Nacional, no
grau de Grande Colar.
É pois, dentro desse mesmo espírito, que encaminhamos esta proposição, cujo intento é o de tornar indeléveis a figura e a atuação do Senador Humberto Lucena, atribuindo seu nome a um dos edifícios do Senado Federal.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1998. Senador Júlio Campos.

(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
matéria vai à Comissão Diretora.
Sobre a mesa. reQUerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador lucldio Portella

É lido o seguinte:

INDICAÇÃO N" 3, DE 1998

REQUERIMENTO N" 577, DE 1998

Com base no art. 224 do Regimento Interno do
Senado Federal, apresentamos a presente Indicação que tem por finalidade solicitar à Douta Mesa Diretora desta Casa providências no sentido de denominar Senador Humberto Lucena o edifício da Unidade de Apoio III, onde atualmente funcionam a
Subsecretaria de Edições Técnicas e a Subsecretaria de informações.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos tenmos do art. 50, § 2", da
Constituição Federal, do art. 216, do Regimento lntemo do Senado Federal e do art. 2" da Lei n• 9.649,
de 27 de maio de 1998, e considerando o disposto
no art. 84, inciso 11, do Texto Constitucional, sejam
solicitadas ao Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, as seguintes informações, em
face do diálogo entre Suas Excelências o Senhor
Presidente da República e o Ministro de Estado das
Comunicações, publicado na revista Época, edição
de 23 de novembro de 1998, ano I, n• 27, pp. 29-30:
1) Por que a Presidência da República se absteve de sobrestar a realização do leilão de desestatização da Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP, ante a+ informação trazida à baila pelo Ministro das Comunicações de que a União poderia arrecadar mais com a alienação de sua participação
societéria na TELESP Participações S/A, com o engajamento da empresa Bell South no processo licitatório, caso houvesse adiamento do leilão por cerca
de duas semanas?

Juatlftceção
Não constttui dificuldade justificar a presente
homenagem ao nobre e inesquecível Senador Humberto Lucena. Eleito, por três mandatos consecutivos, Senador da República pelo Estado da Paralba
e, por duas vezes, Presidente do Senado Federal,
Humberto Lucena, em toda a sua ilustre e proba
vida pública, dignificou esta Casa Legislativa e inscreveu o seu próprio nome na galeria dos políticos
que marcaram o Legislativo e o Pais.
Desde 1951, quando exerceu o seu primeiro
mandato parlamentar como Deputado Estadual pela
Paralba, até o presente ano, pesarosamente marca-
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2) Por que a Presidência da RepiJblica perm~iu
a aquisição de patrimOnio da TELESP ParticipaçOes
SIA por preço inferior ao que, de fato, se poderia
apurar no mercado?
3) Por que a Presidência da RepiJblica consentiu, ao anuir à obstaculização do "embaralhamento"
na licitação da TELESP Participações S/A, com a
frustração da licitude do processo licilatório em tela?
4) P.or que a Presidência da República condescendeu a expedientes de conlinnação do referido le~
lio, ante a noticia de faciHtação e concurso para a incorporaçio ao patrimOnio particular de benS integrantes do -.vo patrimonial da TELESP Participações
SIA, objatáveis por meio de eventual participação da
empresa Bell South na licitação em questão?
5) Na estrutura da SAE, de acordo com a Lei
n• 9.649198 (art. 5"), foi criado o "Centro de Pesquisa e
DesenvoMmento para a Segurança das Comunicações". Que funções esse órgão vem desempenhando?
Como é posslvet esse centro, que atua junto ao Palácio do PlanaKo, deixar que as conversas telefónicas do
próprio Presidente da República sejam difundidas
come se fosse discurso para a "Voz do Brasil"?
6) Em entrevista, na Venezuela, o Presidente
da República disse que o Pais e os pa~amentares
confundem •o que é um leilão com o que é uma lici·
tação" e que o Ministro das Comunicações e o presi·
dente do BNDES não poderiam se comportar como
juizes. Ora, o Decreto n• 2.546, de 14 de abril de
1998, dispõe que o Ministro das Comunicações é
quem deverá conduzir o processo de privatização
das empresas do grupo Telebrás. O art. 6° do referi·
do decreto determina que "o processo de privatização obedecerá aos princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade". Sendo assim,
qual o embasamento legal para a afinnação do Presidente da República de que o Ministro das Comunicações e o Presidente do BNDES pudessem ter
comportamento - orientando a ação dos potenciais
compradores de empresas estatais no leilão, realizando empréstimos oficiais a taxas subsidiadas, autorizando avais, coordenando a ação de fundos de
pensões ligados às estatais - que conflitasse com
os princfpios estabelecidos no caput do Art. 37 da
Constituição da República?
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1998, Senador Eduardo Supllcy - Antônio C&rlos Valadares- Roberto Requlão - José Eduardo Outra.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocínio) - O
requerimento lido vai à Mesa para decisão. nos termos do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr.
1° Secretário em exercfcio, Senador Lucldio Portela.
São lidos os seguintes:
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. 717-02
Publicação DOU: 12-11-98
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Refinanciamento da Divida Pública Mobiliária Federal - Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário no valor de R$68.383.840.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
Titular: Osmar Dias
Suplante: Lúdio Coelho
Brasília, 17 de novembro de 1998. - Sérgio
Machado, Lfder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à indicação desta Presi·
dência, os Senadores do PSDB que comporão a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP N": 1.719-01
Publicação DOU: 12-11-98
Assunto: A~era dispositivos do Decreto-Lei n•
73, de 21 de novembro de 1966, da Lei n• 6.435, de
15 de julho de 1977, da Lei n• 5.627, de 1° de dezembro de 1970, e dá outras providências.
Titular: Carlos Wilson
Suplente: Jefferson Péres
Brasília, 17 de novembro de 1998. - Sérgio
Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Ernandes Amorim. V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. ERNANOES AMORIM (PPB - RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda
ontem, conversando com alguns Parlamentares do
PPB, discutimos a carga tributária do Governo Federal. Há um novo pacote, em uma nova emenda. que
possivelmente já está sendo encaminhada a esta
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Casa, com o pedido de se taxar a gasolina combustfvel, além da CPMF, que é o imposto do cheque. e
de tantos outros já estabelecidos para a população
deste Pais. A própria CPMF foi cobrada com a finalidade de se investir na saúde. Evidentemente, pouco
dinheiro a saúde recebeu desse imposto, que pagamos religiosamente quando utilizamos o sistema
bancário. O Governo agora quer, mais uma vez, cobrar imposto sobre o combustível; no entanto, já
chegam à casa, dos 60, os impostos cobrados dos
brasileiros.
Hoje, vou falar sobre tema que diz respeito às
finanças para socorrer a educação. Se porventura
esse imposto, pretendido pelo Governo, fosse designado à educação, eu me renderia a votar a seu favor.
No caso da CPMF, creio que ninguém está arrependido de ter votado a favor, uma vez que os recursos seriam destinados à saúde. Porém, lamentavelmente, creio que esse setor é o que menos tem
recebido o dinheiro. Por isso, a não ser que seja
para atender e uma área carente, corno é o caso da
saúde, os Senadores deveriam promover uma reunião com todos os Lideres da Câmara e Senado, a
fim de discutir esse número excessivo de impostos
criados no Pais.
Na verdade, o voto individual, hoje, pouco está
valendo neste Congresso; o que está valendo mais
é o voto de bancada. Nesse momento, caberia uma
convocação até mesmo por esta Casa, amigavelmente ou constttucionalmente, para que os Lideres
sentassem à mesa e discutissem melhor a criação
de tantos impostos. Se porventura esse imposto sobre a gasclina for criado, que ele seja especifico, ou
seja, vamos cobrar o imposto, mas vamos aplicar os
recursos na área da educação. A CPMF arrecada
R$6 bilhões; se forem aprovados os 0,38%, serão
arrecadados de R$12 bilhões a R$15 bilhões. Se esses recursos fossem aplicados apenas na área da
saúde, o Governo poderia até retirar o que estava
sendo aplicado-ou o que se diz que estava sendo
aplicado-na saúde, e a própria CPMF cuidaria do referido setor. Portanto, aquele que tivesse o seu salário descontado por esse imposto entenderia que o
dinheiro estaria sendo bem empregado, uma vez
que o povo brasileiro está passando por uma fase
mutto ruim no que diz respeito à saúde.
Observo também-e daqui a pouco falarei sobre
isto no meu discurs()--8 questão dos recursos para a
educação. O Governo Federal envia uma lei a esta
Casa, ela é aprovada e criam-se programas corno o
"Toda Criança na Escola". Lembro que, no meu Es-
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tado, os prefettos estão a chorar! Foram na conversa
do Governo Federal e muitos deles, de imediato,
matricularam as crianças na escola. Na hora em que
foram buscar os recursos federais, não havia nada,
nem mesmo existiam!
O Governo, pelo que vejo, parece que quer
brincar de criar iniciativas e projetas. Lembro-ma de
que, em Manaus, na viagem que faz há uns dois
anos, prometeu que criaria o banco do povo. Inclusive fiz um discurso certa feita dizendo que o Brasil
não precisava de mais bancos para nada, e sim de
se organizar, de voltar a fazer valer a Carteira de
Crédtto Agrícola do Banco do Brasil. Com a criação
de um outro banco, o Presidente Fernando Henrique
só iria criar cabide da emprego, como essa miscelânea que hoje ai está. Todo mundo sabe que essa
desordem económica é criaaa pelo setor económico
federal, que comanda o País; a prova está nesses
escândalos que aconteceram.
Lamentavelmente, dos 81 Senadores, apenas
16 ou 18 assinaram o pedido da CPI para se verificar o que está ocorrendo na área económica. Infelizmente, os nobres Colegas não acreditam nesse instrumento da Casa. que é a CPI, as Comissões lnquérrto, para apurar as irregularidades na área económica. Se fossem apuraaas e se os recursos fossem aplicados corretamente, não haveria necessidade de todo dia o Presidente Fernando Henrique enviar um projeto a esta Casa para cnar mais impostos. Impõem-se mais milhões a serem cobrados do
povo em cima da gasolina. Evioentemente, tudo vai
aumentar, e o povo vai se sacrdlcar.
O Sr. Epltaclo Cafeteira (PPB - MA) - Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO)-Pois
não, nobre Senador Eprtacio Cafeteira.
O Sr. Epltaclo Catetelra (PPB - MA) - Senador Ernandes Amonm, V. Ex" está dizendo que parece que os Colegas não acreditam na CPI. Penso
exatamente o cont<ârio: depois da CPI dos Anões do
Orçamento, que sobrou para muita gente, todo mundo ficou certo de que a CPI chega às úttimas conseqüências. E é exatamente porque todo mundo acredtta que a CPI vai longe que o Governo faz de tudo
para não haver CPI. Não teve para a Pasta Rosa,
não teve para o sistema oancario, para o Proer, não
tem para co1sa alguma! Nãv teve para a compra de
votos para a reeleição.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPE:! - RO)-Não
teve para os empreiteiros.
O Sr. Epltecio Caleteira (PPB - MA) - Não
teve para os empreiteiros e não vai ter mesmo! Eu,

.
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por exemplo, não assinei essa CPI, mas disse que.
se faltar um signatário, pode me trazer o documento
que assino. Porém, assinar e saber que não vai haver número é triste. Já garanti: sou o 29" Senador a
assinar a CPI. É uma tristeza dizer: "não quero ver,
nlo quero saber": é como a história da avestruz, que
esconde a cabaça na terra para não ver. Não sei
onde vamos parar assim: cada dia um imposto novo.
Quando disseram que haveria o imposto verde para
nlo haver aumento na CPMF, o Governo disse que
nlo, que queria a CPMF. Mas, agora, está dizendo:
"depois da CPMF, vamos votar o verde". E o que
significa o imposto verde? É mais uma tributação sobra o combustivel. Pagamos o IPVA, pagamos pedágio nas estradas. Agora, querem aumentar o combustrvel, aumentar o custo Brasil. É triste. Vão levando as coisas em um pais com um povo sofrido, desempregado, desesperado. Mas há sempre uma fórmula mágica, pelo menos aparentemente. Ontem,
nlo votei no Congresso Nacional e não votarei nenhuma medida contra os interesses do povo. Essa a
minha posição, Senador. Ao apartear V. Ex", gostaria de dizer que, muito pelo contrário, não é que não
se acredite na CPI: é por acreditar nela que não se
consegue número sufiCiente para instalá-la.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - AO) Agradeço o aparte de V. Ex• e o incorporo ao meu
pronunciamento.
V. Ex" está coberto de razão ao dizer que há
medo da Instalação dessa CPI, pois ela poderá desmoralizar vários setores, deixando o Congresso Nacional e o próprio Senado a explicá-la.
Como Senador e cidadão, pergunto: quantas fitas existem? O que elas dizem? A imprensa, ao publicá-las, evidentemente as recebeu de alguém, qual
o endereço dessa pessoa?
O Sr. Epltaclo Cafeteira (PPB - MA) - Senador Ernandes Amorim, ao se fazer referência às conversa dessas frtas, de repente, pode-se chegar à
conclusão de que o mal não é fazer: o mal é ouvir.
Em certos grupos eu não encosto, porque fico com
medo de ouvir, porque, ouvindo, podem dizer que
estou cometendo um crime. Crime não é praticar o
ato: é ouvir a confissão do ato praticado.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - AO) Correto. Inclusive, como autoridade, não ter a força
para dar continuidade e fazer justiça.
A pedido do Senador Eduardo Suplicy, convidou-se o ex-Presidente do BNDES para depor em
uma Comissão. Mas, para ouvirmos o depoimento
desse cidadão, terfamos de saber o que lhe perguntar. Convocado, ele vai dizer o que bem quer e en-
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tende. Quanto ao pouco que a imprensa publicou,
tenho minhaS dúvidas quanto a uma reportagem integral sobre o caso, até porque esse ato beneficiou
demais parte da imprensa, quando se criou a ONG,
para a qual, em alguns minutos, foram arrecadados
R$2,12 milhões. Imaginem o prestigio de quem manuseia o dinheiro do povo. quando telefona a alguém e diz: fulano, manda quinhentos mil; sicrano,
manda duzentos mil.
É evidente que quem doa essas quantias vai
querer retomo, vai usufruir desse dinheiro todo, nobres Senadores, que foi gasto com a própria imprensa via publ;cidade, num montante de R$2, 12 milhõesp811101Hl'l8 que ainda dellem RST.30 mil. Todo esse dinheiro, que correu solto na imprensa, daria para
abastecer as escolas, que estão sem merenda, e
também para matricular novos alunos.
Será que só o Congresso não tem interesse de
concluir a divulgação dessas fitas? Como Senador,
as pessoas querem saber o que está acontecendo
com essas fitas, o que elas dizem e como toram leitos os empréstimos junto ao Banco do Brasil e o
BNDES para a compra de uma empresa que dava
lucro ao Pais?
Como se conseguiu esse dinheiro de maneira
tão fácil, já que nenhum empresário consegue menores quantias para melhorar a sua produção ou gerar mais empregos?
Mas nesse jogo, nesse emaranhado, nessa
caixa preta, que é a área económica, tudo é mais fácil, com arranjos leitos de última hora.
Ontem, na Comissão de Orçamento, havia dois
créditos para serem aprovados, cada um no valor de
pouco mais de R$1 bilhão só para pagar os juros da
divida, os encargos financeiros. Certamente há urgência para a sua aprovação. No entanto, na hora
de investir em educação, o Governo Federal cria
programas e os empurra para os Estados e Municípios que, além de serem pobres, já não chegam os
recursos assegurados pela Constituição de 1988,
pois já caparam todos esses recursos, mas enchem
os municípios de obrigações. Criam-se programas
como, por exemplo, esse denominado "Toda Criança na Escola", e não se dá condição para a sua implantação, pois o Governo Federal concentra os recursos em outras áreas e nem sequer cumpre a
Constituição.
Sr. Presidente, "os reajustes na economia interferem de forma brutal no cotidiano das pessoas.
Então, quanto mais se possa taxar o capital, é menos doloroso do que taxar o trabalho". Essa declaração é do Prol. Moacir Gadotti, da Universidade de
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Slo Paulo, um dos mais respertados estudiosos da
Educaçlo no Pais e uma das autoridades mundiais
no assunto.
Essa declaração está contextualizada em uma
entrevista do Dr. Moacir Gadotti sobre o programa
de ajuate fiscal planejado pelo Governo Federal, o
qual Imprimirá senslveis cortes nos recursos destinados à educação. Ele ressalla que concorda com a
neceasldade de se reajustar e até efetuar cortes,
mas discorda que tais ajustes vão (e jé estão) sacrificando as éntas sociais e, por via de consequência,
agravando ainda mais a situação já precária da
maior camada da população, ou seja, a classe pobre.
Não há dúvida, conforme destaca o Prof. Gadottt, de que o Pais precisa de reajustes, tarefa que
deveria ter sido ferta há pelo menos dois anos pelo
Governo Federal. Mas os reajustes que se propõem
agora são ftagrantes desrespeitos até pelas promesaas de campanha do Presidente Fernando Henrique.
É natural que, dadas as circunstâncias, o Governo
mude seus planos no meio do caminho.
Mas o lato é que a camada da população que
mais sacrillcios sofre será a mais prejudicada com
as alterações do percurso presidencial.
A falia de sensibilidade politica e social dos
tea~ocratas do Governo Federal ofusca uma realidade cruel brasileira: o agravamento não apenas da
educação pública como também dos serviços públ~
cos de saúde e da segurança. Resullado: a cada dia
mais ternos uma população sem escolas e universidades públicas, padecendo da falia de atendimento
médico, e, nas grandes cidades, morrendo pelas balas perdidas dos bandidos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as notícias que nos chegam do Governo Federal são de
que, para equilibrar as contas públicas, vão sacrificar ainda mais o setor da educação, aliás, o que não
é novidade, pois nunca foi prioridade. A pretensa valorização da educação e de seus trabalhadores. pelo
Exeartivo, começou em 15 de outubro de 1995.
Nessa data, o Governo anunciava uma série de medidas que previam o investimento, a partir do ano
seguinte, de pelo menos R$871 milhões (oitocentos
e setenta e um milhões de reais) de verbas da União
no ensino fundamental público, prometendo uma
melhoria de salário para os professores, "cuja remuneração em cada Estado ou Municlpio seria no minimo de R$300 (trezentos reais).
Os mecanismos formais para a aplicação dessas medidas educacionais foram criados mediante
aprovações da Emenda Constitucional n• 14 e da Lei
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da Fundei n• 9.424/96, que previam um gradual aumento de recursos para o setor.
No entanto, por circunstâncias idênticas à atual
-déficit público crescente e a necessidade de captação de recursos para o pagamento de juros da dívida, o Governo taxou dois vetos decisivos na Lei n•
9.424, de 1996, que foram o corte das matriculas da
educação de Jovens e Adullos do Fundei ( mais de
dois milhões de alunos) e a inclusão de verbas do
salário educação, já comprometidas em outros programas do MEC, como fonte de complementação do
Fundo, eliminando definitivamente a entrada de novos recursos.
A farsa dos tecnocratas em priorizar a educação cai definitivamente por terra quando analisamos
os números a partir de 1998, ano em que o Fundei
entra oficialmente em vigor.
Pela lei, em 1998, o valor mlnimo a ser aplicado por aluno deveria ser de R$415,00. Porém, o efetivado foi de R$315,00. Isso representa que, de 1,5
bilhão que o Executivo Federal deveria investir no
Fundei, apenas um terço do exigido foi investido.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para
1999, o quadro é ainda pior. Oficialmente, o custo
aluno/ano do Fundei seria de R$450,00, mesmo
com o aumento de 1 milhão e 700 mil novas matriculas no ensino fundamental público.
Se a arrecadação continuasse a crescer na
proporção de 1994 e 1996, a União teria que fazer
uma complementação de aproximadamente R$1 bilhão.
Mas, fruto da própria política recessiva do Governo, as receitas federativas têm caldo vertiginosamente, o que faz com que, para se garantir o valor
de R$450,00 reais por aluno, a União tenha que injetar quase R$2 bilhões complementares.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com a
implementação do pacote fiscal, o Poder Executivo
aprofunda ainda mais a crise na educação pública.
No caso do ensino superior, os cortes representam
perdas relevantes de recursos para a área de pósgraduação (Capes/CNPq), além de minguarem ainda mais as verbas das universidades federais.
Para a educação oásica, o pacote também representa uma marcha para trás, já que. com a perspectiva de um PIB negativo para 1999, menos recursos serão destinados à educação, fazendo com que
o valor mínimo anual por aluno do Fundei continue
nos mesmos R$315,00. E, o que é mais grave em
nossa opinião, como não está previsto aumento de
recursos. a matemática do Governo aponta para
uma redução do atendimento de alunos.
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A Idéia que os tecnocratas passam para a sociedade é de restringir o Fundei apenas para as
crianças de 7 a 14 anos, o que, na prática, excluiria
mais de 7 milhões de alunos das escolas públicas.
Acrescida ainda de outra séria conseqüência na politica de financiamento praticada pelo Govemo na
educação: a reduçl.o, ainda em 98, de 180 mil matrículas na educação infantil pública e 113 mil na educação de jovens e adultos.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para
onde irão essas crianças, jovens e adultos, condenados ao analfabetismo? Pois exatamente eles não
dispõem de recursos para pagar as escolas particulares. E esse quadro se completa com o corte anunciado de mais de R$550 milhões no orçamento do
MEC. o que nos coloca a perspectiva de cada vez
menos racursos para um desalio de demanda crescente por matriculas escolares e por qualidade de
ensino.
Essa é uma realidade, é um imperativo para
que nós, Congressistas. tenhamos a coragem e a
responsabilidade de não aprovar tais medidas e, dialogando com a sociedade, encontremos alternativas
de resistência e de avanço nos investimentos em
politicas sociais, notadamente na educação pública.
Sr. Presidente, Sr"s Srs. Senadores. é certo
que todas as áreas vão ter cortes. não só a educação, mas também a saúde, o meio ambiente e outras áreas sociais. Ocorre, entretanto, que a educação sempre teve o mínimo do Governo Federal e,
com esses cortes, mais uma vez se descarrega em
cima dos Estados e Municípios falidos a responsabilidade da União. Isto é, o Governo Federal cria seus
programas, mas esquece de enviar os recursos necessários ao cumprimento desses programas, e os
municípios são sacrificados por todos os problemas
da comunidade. O prefeito é o cidadão - sei disso
porque já fui Prefeito e sei de suas obrigações - sobre o qual tudo recai; e, conseqüentemente, sobre o
município, a célula do Pais. A política municipalista
encontra-se enfraquecida, e o prefeito, por outro
lado, que é o condutor, o conselheiro, o responsável,
o administrador, encontra-se abandonado.
Assim é que solicito ao Senhor Presidente da
República que, ao criar os seus programas, não esqueça de dar-lhes os meios necessários ao seu
cumprimento.
Gostaria também de apelar, Sr. Presidente,
para que esta Casa realizasse uma reunião conjunta
com os Lideres da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no sentido de priorizar a votação de
projetas importantes, para que não sejam aprovados
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de alogadilho, usando-se do expediente do voto de
liderança e das medidas provisórias, que, muitas vezes, não contemplam os interesses do Pais. O que
ocorre nesta Casa é que há uma dúzia de Senado·
res que são prestigiados, que relatam os projetas
importantes; a esses Senadores, tudo é dado. Oitenta por cento do Senado não participa das decisões
desta Casa.
Então, o apelo que faço é no sentido de que os
Lideres convoquem uma sessão neste plenário, até
para que os 80% dos Senadores que não participam
da vida desta Casa saibam qual o mOdelo que mantém este Senado na mão de tão poucas pessoas.
O Sr. Edlaon Lobão (PFL-MA) - Permite-me
V. Ex" um aparte, nobre Senador Emandes Amorim?
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Pois
não, nobre Senador Edison Lobão.
O Sr. Edl•on Lobão (PFL-MA) - Eu sei que
não é intenção de V. Ex• e, por isso mesmo, apresso-me em fazer uma ligeira correção àquilo que V.
Ex" acaba de expressar. Os nossos pronunciamentos estão sendo transmitidos, normalmente, pela TV
Senado e por outros órgãos da imprensa. Eu não
desejaria, portanto, que urna informação com alguma deformação fosse transmitida ao povo brasileiro.
Quando V. Ex' diz que os Líderes decidem, que os
votos de liderança são sempre aqueles que coman-

dam o processo legislativo, é preciso aduzir que isso
faz parte do Regimento da Câmara e do Regimento
do Senado. No mundo democrático inteiro existem
regras semelhantes; em todos os países democráti·
cos do mundo é assim. Porém, quando senadores
ou deputados não estiverem satisle~os com o voto
de liderança, podem manifestar-se em plenário e pedir votação nominal. Isto se dá tanto no Senado
quanto na Câmara e no Congresso diariamente: parlamentares solicitam que a votação seja nominal e,
nessa hipótese, não vale o voto de liderança. O voto
de liderança é da tradição democrática e o Líder representa a sua Bancada quando vota. Portanto, não é
exatamente o que afirma V. Ex•; por isso, apressome em lazer esta correção para que a informação
não seja transmitida de maneira deformada. Muito
obrigado.
O SR. ERNANOES AMORIM (PPB-RO) - Acolho as palavras de V. Ex1 , Senador Edison Lobão,
mas estou aqui me referindo ao que sinto: as decisões - volto a repetir - estão em mãos de poucos nesta Casa; esse voto de liderança tem sido prejudicial.
Gostaria que houvesse, por parte desses Líderes.
um consenso no sentido de mudar esse Regimento.
de forma que as votações fossem individuais.
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P-o não ser correto o aluai modelo e por
isso apelo aos própriOs Lideres para que mocliliquem o Regimento Interno, a fim de que haja uma
participação Igualitária dos Senadores nas votações.
Dessa fonna, evitaremos que nesta Casa existam
Hnadonla de primeira, segunda e terceira categoria.
lambro a V. Ex' ....
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) Eminente Senador Emendes Amorim, a Presidência
solicita que V. Ex' conclua o seu pronunciamento.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) -Vou
concluir, nobre Presidente.
Cito aqui, outra vez, o exemplo do jornal da
Casa, que dá preferência a alguns Senadores nas
suas publicaçOes. Esse é apenas um exemplo dentre muitos que poderia citar.
A Casa, de vez em quando, deveria promover
reuniões fechadas com todos os Senadores para
dl&cutir os seus problemas. Os próprios Lideres até deixo esta solicitaÇão - deveriam requerer uma
reunilo inlonnal para que fosse discutida a situação
dos Colegas. Eu, particularmente, tenho várias reclamações a fazer e se não fiz outras aqui foi em
respetto ll particularidade desta Casa. Mas vejo a
necessidade de se lazer muttas mod~icações no Regimento da Casa.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocinio) Concedo a palavra ao eminente Senador Arlindo
Porto. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José AIves.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Pais viveu recentemente o encerramento de uma das mais importantes

celebrações do regime democrático, que é o processo em que o cidadão exerce o seu direito de voto,
para a eacolha do seu presidente e seus representantes na Câmara, no Senado, nas Assembléias
Legislativas e no Govemo do Estado.
Ao tempo em que lamentamos alguns resultados que deverão deixar afastadas da vida pública algumas pessoas realmente importantes para o engrandecimento de nossc Pais e de nossos Estados
e Municiplos, devemos celebrar a renovação dos
quadros politicos, porque, finalmente, o capricho das
umas é a vontade popular, e a ela nos curvamos
porque é a fonte de todo o poder em qualquer democracia.
Considero iniciativa da maior importância da
Justiça Elettorat, para garantir a livre concorrência e
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igualdade de condições dos candidatos no processo
eleitoral, o controle rigoroso do uso das facilidades
do poder público por parte de gestores governamentais envolvidos no apoio a determinados candidatos,
principalmante onde o poder politico estA Intimamente relacionado com o poder econOmico.
Neste ponto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero falar sobre as eleições de Sergipe,
onde o atual Governador foi candidato 11 reeleição,
após lazer um acordo historicamente inconcebivet,
aliando-se ao seu maior adversário politico, que, durante mais de vinte e cinco anos, tez nome e carreira
combatendo o grupo do qual atualmente passou a
lazer parte, tendo como alvo, inclusive, o ex-Governador Augusto Franco, pai do atuat Governador e
importante chefe politico do Estado.
O que se viu em Sergipe nestas eleições foi o
uso ostensivo da máquina administrativa do Estado,
pressionando funcionários, demitindo e ameaçando
demttir ocupantes de cargos em comissão, caso esses servidores não declarassem, de forma explicita,
através de material publicitário de uso pessoal, o
apoio à reeleição do atuat Governador. Instituiu-se,
então, o medo e o terror nas repartições públicas estaduais, utilizando-se para tal o argumento da quebra da estabilidade dos funcionários públicos. Dai
termos nos posicionado contra a aprovação dessa
medida por conhecer, de perto, os meandros da politica sergipana, que, infelizmente, ainda abriga resíduos do coronelismo fascista.
Instalou-se em Sergipe um clima de ódio e
agressões contra a dignidade e a honra de pollticos
adversáriOs do atuat Governador, ensejando as diversas ações judiciais que, como regra geral, se tornaram inócuas.
Nessas eleições, o Governo de Sergipe utilizou
todos os recursos possíveis e até os inconcebiveis,
para adquirir apoio politico.
Os casos mais gritantes são o da CEHOP Companhia Estadual de Habltação Popular, e da
CODISE - Companhia de Desenvolvimento Industrial.
A partir de denúncia publicada no jornal Gazeta de Sergipe, os Sindicatos de Audttores e Fiscais
TributáriOs de Sergipe acionaram o MinistériO Público
por considerarem o lato um verdadeiro escAndalo.
No caso da CEHOP. a história é a seguinte:
uma construtura sergipana acionou a estatal para recebimento de um débito alegado de A$47 milhões.
incluindo juros e encargos. A área técnica do Governo do Estado contestou a ação e reconheceu um débito de apenas R$13 milhões, decorrente de diver-
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sas obras realizadas. O processo ficou parado um
ano, e, exatamente em 31 de agosto do ano em curso, o Estado, sem qualquer justificativa e sem esperar sentença judicial ou se valer dos diversos graus
de reculliOS, fez um acordo com a empreiteira e autorizou o pagamento de R$9,5 milhões. Ou seja, o
Estado pagou aquilo que antes afirmava que não
eXiStia e que, pala lei, estava prescrito.
O mais grave, entretanto, é que o acordo autorizava o pagamento de uma segunda parcela de
R$36 milhões, que a construtora poderia cobrar
quando quisesse, a titulo de juros de mora e juros
compensatórios.
No caso da CODISE, a Construtora Celi, dez
anos depois de ter construfdo alguns galpões no
Municfpio de Nossa Senhora do Socorro, e por isso
ter recebido da CODISE o valor contratado, inclusive
pago a mais em cerca de R$665 mil, entrou na Justi·
ça em 23 de julho de 1996 para receber R$9,087 milhões, referentes à construção de sessenta galpões,
cuja entrega já houvera sido conclufda desde agosto
de 1992.
Em princfpio de setembro deste ano de 1996, a
CODISE contestou a referida ação, provando já ter
pago o que devia; mas, estranhamente, uns vinte
dias depois da contestação dessa dfvida, já às vésperas do primeiro turno, o Governo do Estado, por
intermédio dessa sua estatal, reconhece dever à referida construtora não os R$9 milhões cobrados,
mas, pasmem, quase RS43 milhões! Reconhecida
essa dfvlda, no acordo feito, a empresa credora, talvez até por considerar o montante devido uma exorbitância, satisfez-se com a matada: aceitou receber
R$ 24,2 milhões em dual! parcelas de R$ 12,1 milhões, com vencomentos previstos para uma semana
antes do primeiro e do segundo turno das eleições
respectivamente.
Para se ter uma idéia de como esse pagamento ioi danoso ao erário público: segundo cálculos
dos próprios técnicos da CODISE, para se construir
pelos preços aluais os 61 galpões, objeto do criminoso acordo, alcançar-sa-ia o montante máximo de
R$5 milhões.
Baseado em denúncia de alguém que presenciara um grupo de pessoas ligadas ao Governo festejando a liberação desse pagamento, que só de honorários advocatlcios alcançou a cifra dos R$606
mil, os auditores e fiscais do Estado entraram com
ação popuiar para suspender esse pagamento absurdo. o que foi conseguido por liminar, cinco dias
depois cassada pelo Desembargador Fernando
Franco, que também é Presidente do Tribunal Re-
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gional Eleitoral e parente próximo do Governador AI·
bano Franco.
Não satisfeitos, os auditores e fiscais do Estado, que louvavam a sentença do juiz, porque "estava
em jogo o interesse público que se sobrepõe ao particular", e já consideravam a sentença como "uma vitória da moralidade", declararam que entrarão com
nova ação, para que o dinheiro já pago seja devolvido, como houvera sido determinado pela liminar.
Como pode uma dfvida em real de 9 milhões,
contestada em jufzo de já ter sido paga a mais,
transformar-se, num passe de mágica, e em poucos
dias, num montante de quase R$43 milhões, aos
quais foi dada pelo credor uma redução para R$24
milhões, e tudo liquidado em duas parcelas, e a toque de caixa, uma em 25 de setembro e outra em 19
de outubro, quando a ação de cobranÇà iniciou-se
em julho deste ano? Em que lugar do mundo a justiça anda tão rápida em ações desse tipo? E por que
essa dfvida não foi cobrada em governos anteriores,
mas somente dez anos depois?
A sociedade sergipana aguarda uma explicação oficial ao que já se constitui num verdadeiro escândalo.
Não obstante tudo isso, ainda observamos o
caso mais esdrúxulo dessa campanha, que foi a
adesão clamorosa do comandante da polfcia militar,
que, além de convocar os seus comandados a votar
no Sr. Albano Franco, incitou a sua tropa a reprimir
com violência toda e qualquer manifestação de boca
de uma que não tosse favorável ao seu candidato.
Esse clima de insegurança e intranqüilidade aterrorizou e intimidou grande parte dos eleitores, principalmente os mais humildes, os idosos e mães de famflia, ocasionando, assim, uma das maiores abstenções eleitorais na história de Sergipe.
Entretanto, Sr"s e Srs. Senadores, mais violento do que a violência policial foi o uso e o abuso do
dinheiro público utilizado para aliciar prefeitos e lideranças municipais através de obras inexpressivas
conseguidas mediante a assinatura de 61 1 convênios firmados entre o Governo do Estado e Prefeituras, totalizando quase R$ 100 milhões, todos eles celebrados no dia 31 de julho e publicados no Diário
Oficial do Estado, que circulou somente 11 dias
após, com data retroativa. Esse ato indecoroso foi,
àquela época, denunciado nesta Casa pelo ilustre
Senador Antonio Carlos Valadares, seguido de interpelação judicial junto ao TRE, de Sergipe, uma vez
que a data da publicação dos referidos convênios feriu frontalmente a Lei Eleitoral, sem que nenhuma
providência fosse tomada contra tal abuso.
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O Governador Albano Franco passou a dispor,
com a venda da Energipe, pelo valor liquido de
R$440 milhões, de um montante de recursos do qual
nenhum outro governador teve sequer dez por cento, mas, lamentavelmente, perdeu a oportunidade
histórica de mudar o perfil sociOeconOmico do Estado. Preferfu dllapidar, na poeira de uma eleição, recursos que poderiam gerar, por exemplo, os 100 mil
empregos que ele prometeu em sua primeira campenha para o governo do Estado.
Aa gerações futuras certamente irão cobrar do
aluai governador esse prejulzo lamentável imposto
ao povo de Sergipe.
Imaginem que com esse dinheiro usado em
obras eleitoreiras e no pagamento de dividas de
compadres, o Governador Albano Franco poderia
construir o equivalente a três portos de Sergipe,
obra que se constituiu num sonho centenário dos
sergipenos. Poderia, também, se quisesse, irrigar 60
mil l'leclanls de terra. gerando 180 mil empregos
permanentes na agricultura. Poderia, a exemplo da
Bahia, utilizar os recursos provenientes do Programa
de Privatizaç.§o em projetas que promovessem a
renda e que tivesse maior a:nplitude social, como a
criação de um fundo de pensão para os servidores
pllblicos estaduais.
Seria passivei dobrar a extensão de adutoras
de Sergipe, que já é a maior do Nordeste, acabando
definitivamente com a falta de água, que é o principal problema das secas que ciclicamente atingem o
Estado de Sergipe.
Sr. Presidente, o Governador Albano Franco,
que tanta esperança representou para a nossa gente, ~u o governo do Estado numa situação de
desenvolvimento admirável, pois, segundo relatório
da ONU, passou a ser o Estado do Nordeste com o
melhor nlvel da qualidade de vida. E isso porque,
em 1995, o engenheiro João Alves Filho, com grande expectativa e entuSiasmo, entregou-lhe o governo do Estado com água tratada com a mesma qualidade consumida na capital, chegando a 90% das cidades e povoados com mais de 100 habitantes; com
a taxa de mortalidade infantil reduzida pela metade;
1.540 quilómetros de adutoras (80% das existentes
no Estado) haviam sido construldas; importantes
projetas na área de irrigação e fruticuttura irrigada
haviam sido desenvolvidos, como o PlatO de Neópvlis e os projetes Califórnia, Ribeira, Piauf, Jacarecica
e Jabiberi, somando-se mais de 12.000 hectares irrigados.
O Sr. GIIYIIm Borges (PMDB-AP) - V.Ex' me
concede um aparte, nobre Senador José Alves?
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O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE) - Com muito
prazer, Senador Gilvan Borges.
O Sr. Gllvsm Borges (PMDB-AP) - Nobre Senador José Alves, estou acompanhando atentamente o oportuno pronunciamento de V. Ex•. Julgo-o
oportuno, pois o processo eleitoral, não só nas pequenas e médias cidades, foi de uma profunda repressão ao uso da máquina administrativa nas campanhas. V. Ex•, quando assume essa tribuna para
falar sobre as qualidades e as condições do ex-governador, realmente o faz na condição de que tem
profundo conhecimento, pois tivemos noticias de
que em Sergipe o uso da máquina foi abusivo, tendo
sido o Erário o instrumento que converteu os votos.
V. Ex' está de parabéns pelo belo pronunciamento
que está fazendo, porque representa, tenho certeza
absoluta, o pensamento da grande maioria, que foi
vitima do mesmo problema. É muito diflcil disputar
uma eleição com um governador que tem a posse
da máquina. Os endividamentos triplicaram, e isso é
um absurdo. No meu Estado, a corrupção brincou de
pira, como se diz; o Governador usou de todos os
artifícios. E lá em Sergipe não foi diferente: um grupo de profissionais manipulou o Erário, transforman·
do isso em voto. Portanto, congratulo-me com V. Ex•
pelo belo pronunciamento que faz nesta manhã.
Quero dizer que, como colega, acompanho o seu
desempenho e as suas atividades nesta Casa. Sergipe está de parabéns por ter um Senador da estirpe
de V. Ex•. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE) - Agradeço a
V. Ex• pelo depoimento, Senador Gilvam Borges.
Digo a V. Ex' que votei favoravelmente ao projeto da
reeleição com a melhor das intenções. Não imaginava que, no Brasil, especialmente no meu Estado, fatos como o que agora denuncio acontecessem, mas
sei que não se trata de um isolado, e sim de uma tónica. E esta Casa deve repensar as suas autorizações.
Mas, continuando, só o tempo dirá quanto a
reeleição de Albano Franco custou a Sergipe e ao
povo sergipano e o que isso vai significar em termos
de atraso e retrocesso em nosso desenvolvimento,
já tão sacrificado pelos efeitos dessa crise geral que
vaga pelo mundo e também atinge o nosso Pais,
acarretando, conseqüentemente, mais dificuldades
para todos os Estados brasileiros, especialmente as
regiões mais carentes, como o Nordeste.
Finalmente, Sr. Presidente, solicito que seja
transcrrto nos Anais desta Casa. como parte integrante deste pronunciamento, a carta encaminhada
pelo ex-Governador João Alves Filho à revista JS..
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TOE e publiCada, na fntegra, como direito de resposta, na edição de 18111/1998, da qual permito-me
destacar os seguintes trechos:

·o Governador Albano Franco, aprovettando o momento elettoral a visando confundir a cabeça do eleitorado sergipano, tentou atingir a minha honra moral ao desenterrar, no segundo turno deste ano, o seu "baú
de denúncias" - apropriado seria dizer baú
de lntAmlas (reportagem
fim da diplomacia", da 28110191!, edição 1517). Esqueceu
de mencionar, no entanto, que todas as infâmias foram desmascaradas na Justiça por
provas irrafutáveis".
"Em 1990, o Governador Albano Franco e eu éramos aliados, ela era candidato
ao Senado e eu ao Governo do Estado.
Mantfnhamos um comttê conjunto, em que
as receitas e despesas de campanha e todos os recursos auferidos eram destinados
aos dois candidatos majorttérios. Como nunca mantive o menor contato polftico com o
Sr. PC Farias, devo supor que, pela fntima
ligação que Albano Franco mantinha com
ele e com Collor de Mello, de quem era amigo a correligionário, se alguém recebeu algum dinheiro do esquema PC, o beneficiado
foi exclusivamente ele.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, a honra e dignidade do
homem públiCo se tomam alvo fácil daqueles que usam de calúnia e de mentira para
atingirem, a qualquer custo, seus objetivos.
Mas tenho certeza de que a verdade prevalecerá a a História faré seu julgamento.

·o

O Sr. Antonio Carlos Valadarea (Bioco/PSBSE) -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE)- Ouço V. Ex",
com mutto prazer, Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadarea (Bioco/PSBSE) - Senador José Alves, enfrentamos essas eleições no Estado de Sergipe na base da desigualdade
desde o infcio. O Governador do Estado insistiu e
conseguiu a aprovação da Assembléia Legislativa, e
depois do Senado Federal, da permissão para vender a Companhia de Energia Elétrica, a Energipe.
Com essa venda arrecadou mais de meio bilhão de
reais. Esse dinheiro, para qualquer Estado brasileiro.
mesmo os mais ricos como São Paulo e Paraná,
representa uma enorme soma, que poderia, sem dúvida alguma, proporcionar mais bem-estar e mais
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desenvolvimento a sua população. Lamentavelmente, como afirmou V. Ex•, Sergipe jogou tudo fora, jogou fora uma oportunidade de ouro, porque amealhou tantos recursos, mas eles foram gastos de forma aleatória, em obras meramente eleitoreiras,
como praças, meios-fios, obras sem grande teor prod~IVo. Tudo em nome da reeleição do Governador.
Ahés, em se tratando da reeleição, posso falar de
fronte erguida, porque votei contra o projeto da reeleição para os cargos executivos - presidente, governador e prefe~o. Imaginava que o uso da máquina de forma tão vergonhosa nas eleições de praticamente todos os Estados do Brasil iria realmente
acontecer. E, no instante em que ouço V. Ex" falar
da eleição de Sergipe, chego à conclusão de que
efetivamente estava certo, quando trabalhei aqui no
Senado Federal, ao lado de tantos outros companheiros, no sentido de derrubar o instituto da reeleição. Aconteceu a reeleição, e quem sofreu os maiores prejufzos foi o Brasil. Basta olhar as empresas
que mais participaram do financiamento das campanhas dos executivos estaduais e do Presidente da
República para percebermos que hé quase uma sociedade, um "toma lá, dá cá". O financiamento de
campanha tem que ser consertado de qualquer maneira. Já existem projetas dessa natureza tramitando
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados no
intutto de introduzir o financiamento público de campanha, porque, se não nouver igualdade - dificilmente alcançaremos a igualdade entre governo e
Oposição -, pelo menos reduzirá o espaço da desigualdade, porque os mais pobres terão acesso aos
recursos públiCos para fazerem as suas campanhas.
Com relação ao Estado de Sergipe, foi lamentável
tudo o que aconteceu e que foi denunciado durante
a campanha eleitoral. Eu mesmo denunciei nos comrcios, no programa eleitoral gratuito na televisão,

eu participei ativamente daquela campanha e, até
hoje, não posso, Sr. Presidente, me conformar e ficar calado diante das arbttrariedades tão grandes
que toram cometidas no Estado em nome da reeleição do Governador Albano Franco. Ele ganhou a
eleição, mas a um preço muito alto para o Estado.
Não era necessário que ele vendesse a Energipe,
porque o Estado estava enxuto, todo o endividamento do Estado havia sido jogado para 30 anos, com
juros de 6% ao ano, de acordo com o que foi aprovado pelo Senado Federal. A nossa capacidade de
endividamento era grande, as obras poderiam ser
realizadas - como realizamos. V. Ex1 mesmo afirmou, todos os Governadores de Sergipe realizaram
obras, ora com verbas da União. ora com verbas do
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próprio Estado e nunca houve necessidade de vender uma estatal, mormente durante uma eleição,
para a garantia da realização das obras e fomentar o
desenvolvimento estadual. De sorte que lamento,
Senador Joeé Alws, tal como fiz durante a eleição,
que esse processo tão arbitrário tenha sido utilizado
no nosso pequenino Estado de Sergipe, que perdeu
a grande oportunidade de alavancar o seu desenvolvimento com a má utilização do dinheiro arrecadado
com a venda de sua maior empresa estatal, que serviu
a projeto& pessoais do Governador Albano Franco.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE)- Senador Antonio Carlos Valadares, agradeço sensibilizado a V.
Ex" pelo seu testemunho em relação à eleição em
nosso Estado.
Sergipe, em 1990, teve um momento de muita
euforia na sua eleição, quando elegeu o Governador
Albano Franco e que não esperava, de modo algum,
esse comportamento.
Reservo-me a agradecer e a dizer, no plenário
desta Casa, o que foi a participação de V. Exl nessa
campanha. V. Exl participou como postulante ao Governo do Estado e, no segundo tu mo, deu uma grande demonstração de honra, de lhaneza e de postura
politica ao apoiar o candidato João Alves Filho, não
aceitando os acenos milionários. V. ex•. Senador
Antonio Carlos Valadares, passou a ser uma referência de honra e de dignidade.
Agradeço o aparte de v. ex•.
O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- V. Ex• me
permite um aparte?
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE) - Concedo o
aparte ao ilustre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) - O discurso
de V. Ex" e os apartes que recebeu vêm se somar
ao depoimento de vários Parlamentares que já apresentaram uma análise das campanhas em seus respectivos Estados e devem nos levar à responsabilidade de analisar o que vem pela frente. Apresentei
um projeto, que não foi aceito porque a Casa achou
que não era oportuno, em que defendo que nas
campanhas polfticas só deva existir verba pública.
Não pode haver, a nenhum titulo, auxilio, para as
campanhas, de empresas, de autoridades civis. de
pessoas. E, caso o candidato seja muito rico, nem o
próprio dinheiro ele pode gastar na campanha eleitoral. Os candidatos devem ir para a campanha em
condições de absoluta igualdade - como acontece
na Alemanha -, sejam candidatos à Presidência da
República, a Governador, a Senador, a Prefeito, a
Deputado Federal, a Deputado Estadual ou a Vereador. Recebi muita critica porque falava em destinar

299

verba pública às campanhas eleitorais. Diziam: "Imaginem, tirar dinheiro público para financiar as campanhas eleitorais! Não faltava mais nada aos politicas! Fazer campanha com dinheiro público!" E eu
respondia: "Se queremos terminar com a corrupção,
se queremos ter ética e seriedade na vida pública
brasileira, temos que começar pela campanha eleitoral." Em duas CPis que fizemos - a do lmpeach·
ment e a dos anões do Orçamento -, verificamos
que toda corrupção no setor público começa na
campanha eleitoral, começa com a doação de dinheiro pelas empresas, que, posteriormente, buscam favores do candidato vitorioso. Eu não estou dizendo com isso que toda verba dada para campanha politica tenha essa finalidade. O que estou dizendo é que a corrupção começa, em parte, com a
doação de verbas para essa finalidade. Para termos
uma verdadeira democracia, tem que haver igualdade de condições para que os candidatos possam
aparecer perante a sociedade. Eu defendia que houvesse verbas públicas - e só verbas públicas - na
campanha eleitoral. Alguém apresentou uma emenda propondo que, para começar, haveria as verbas
públicas, e, depois, verbas particulares. Isso seria ridículo e, ai sim, a opinião pública não aceitaria. A
segunda proposta que fiz - e volto a fazer, para as
próximas eleições -, é que o espaço em televisão,
no qual se gasta uma parte muito grande das verbas
da campanha eleitoral, seja obrigatoriamente utilizado ao vivo pelo candidato, e não como vem acontecendo, com grandes campanhas de publicidade, em
que o marketlng transforma o candidato em praticamente um produto a ser vendido. Percebo que, agora, o Presidente da República e uma comissão que
tem o ilustre Senador Sérgio Machado corno Relator
estão vo~ando ao debate dessa questão, buscando
apresentar uma emenda que prevê exclusivamente
verbas públicas nas campanhas eleitorais. Que bom
aproveitarmos o importante pronunciamento de v.
ex•. um homem que, durante a nossa convivência,
aprendi a respeitar, pela dignidade e seriedade. Vejo
em seu semblante que não existe alegria, mas sim
uma tristeza muito grande por ter que cumprir o que
considera sua obrigação: apresentar a esta Casa
mais um exemplo - além dos muitos que já conhecemos - de improbidade na campanha eleitoral. Esperamos que esse exemplo sirva para que façamos
alguma coisa. Não podemos apenas falar, denun·
ciar, arquivar e deixar continuar tudo como está ai.
Somos responsáveis. Essas coisas acontecem por·
que não tomamos a medida correta na hora exala
Creio que, fruto de tudo o que aconteceu na campa·
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nha que passou, é hora de buscarmos a adoção de
medidas de democratiZação do ple~o. Já howe muitos avanços. V. Ex" se lembra de que não havia cédula única. Cada um imprimia sua cédula. Se o cidadlo linha condição de distribuir, ele a distribuis. Em
determinados municlpios perdidos por este Brasil
afora, só quem tinha condição econOmica de distribuir a cédula podia ser votado. Hoje, a cédula
llnica democratizou a campanha. Não havia os espaços etei!Draia gratuitos no rádio e na televisão; só
quem podia pegar fazia transmissão de propaganda
pelo rádio - ii época só havia rádio. Era uma situação de desigualdade. Havia candidatos que não tinham dinheiro e a população nem fiCava sab&ndo que
ales eram candidatos. Justiça seja feita, o processo
polftico.elaiiOral brasileiro está ssndo aperfeiçoado. O
próximo passo é terminar com o esbanjamento das
verbas, que vêm não sei de onde. na campanha ele~o
ral. As ca~anhas têm que ser curtas e fe~as exclusivamente com dinheiro pllblico. Meus cumprimentos e meu abraço muito fraterno a V. Ex•.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE) - Agradeço a
gentileza do seu aparte, Senador Pedro Simon. V.
Ex" levanta um ponto fundamental, de extrema importAncia para a democracia e para a cidadania brasileira, que é o do financiamento das campanhas públicas. Creio que o projeto de V. Ex" é de extrema
impor!Ancis e deverá voltar a ser discutido na próxima legisla1ura, porque é através de financiamentos
corretos, mais democráticos que iremos aperfeiçoar
a democracia.
O Sr. Odaclr Soares (PTB-RO) - Perm~e-me
V. Ex" um sparte?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) Eminente Senador José Alves. em que pese a impor!Ancla do pronunciamento de V. Ex", solicito que
seja esse o llllimo aparte a ser concedido, porque
tamos de iniciar a Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE)- Agradeço a
gentileza do Sr. Presidente.
Concedo um aparte ao Senador Odacir Soaras.
O Sr. Odaclr Soares (PTB-RO)- Fico também
grato a V. Ex", Sr. Presidente. Tenho a impressão.
nobre Senador José Alves, de que o pronunciamento de V. Ex" sobre as questões que pontilharam as
eleições de 1998, objeto inclusive de critica da imprensa, e os apartes aqui oferecidos enfatizaram a
importAncis do assunto. A desincompatibilização relacionada ao instituto da reeleição, o financiamento
público das campanhas eleitorais, as pesquisas eleitorais, tudo se constituiu em pontos que chamaram a
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atenção do povo e da imprensa brasileira, notadamente da classe politica. porque eles salientaram as
deformações do processo ele~oral de 1998. Outro
dia ouvi aqui um discurso muito importante, pronunciado pelo Senador Roberto Requião, sobra a questão do voto eletrOnico. O Senador, salvo melhor juizo, teria recebido, via lntamat. denllncia que chamava a atenção para a possibilidade de a eleição
por voto eletrOnico ser fraudada, uma vez que o TSE
contrata empresas para a instrumentalização do processo eletrOnico em cada Estado brasileiro. Os partidos politicas, a meu ver, não deram a devida importância à eleição por voto eletrOnico, não a fiscalizaram e ela ficou totalmente entregue aos Tribunais
Regionais Ele~orais, que, por sua vez, a entregaram
à sua infra-estrutura de recursos humanos e, no final, terminou havendo muitas dúvidas. Estou apresentando agora dois projetos sobre as eleições em
geral, um criando uma comissão de mldia vinculada
ao processo ele~oral, que se incumbirá. inclusive. do
abuso do poder econOmico via veiculO de comunicação social, e, o outro, criando uma comissão partidária que irá se vincular, a nível nacional, ao TSE e, a
nível regional, aos Tribunais Regionais Ele~orais,
para acompanhamento de todo o processo eleitoral
- e não apenas das eleições em si mesmas -. com a
presença do fiscal do partido, com a presença do
partido nas eleições. Será uma comissão das eleições que irá se acoplar ao Tribunal Superior Ele~oral e
aos Tribunais Regionais Eleitorais para lazer o
acompanhamento não apenas do dia da eleição,
mas de todo o processo eleitoral. De modo que cumprimento V. Ex" pelo discurso que faz e por trazer ao
Senado Federal uma matéria tão imporlante como
essa, que se retere ao instituto da reeleição e à prática da reeleição, em todos os Estados brasileiros,
nas eleições de 1998.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE)- Agradeço ao
Senador Odacir Soar"s a gentileza do aparte e peço
permissão ao ilustre Presidente, Senador Carlos Patroclnio, para que possamos escutar o aparte do Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - A
Presidência não vai privar esta Casa de ouvir o
aparte do eminente Senador Josaphat Marinho,
mesmo porque S. Ex" !em um excelente poder de
sintese.
O Sr. Joaaphat Marinho (PFL-BA) - Nobre
Senador José Alves. agradeço-lhe a bondade de
permitir-me o aparte. Não entrarei na análise dos
pormenores relativos aos fatos ocorridos em Sergipe. O discurso de V. Ex• confirma a tese de quantos
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sustentamos aqui a impropriedade do processo da
realelçio. Esta é que é o fanOmano. A seriedade com
que V. Ex" fala confirma tudo quanto se tem discutido
aqui. É preciso banir a reeleição, de presidente da república a prelailo. Não apenas quanto aos prelettos.
Os pnlfaltos nAo podam ser "bodes axpiatórios" da um
mal que é também astadual a fadara!. Parabéns a v.
Ex" pelo que traz da v.dada ao Pais, para que se el~
mine do qiBdro do Dlratto brasileiro a do processo po.
lltloo brasileiro o mal da reeleição.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL·SE) - Agradeço a
V. Ex", Sanador Josaphat Marinho, a gentileza do
sau aparte e a sinceridade com que V. Ex" tem trata·
do, durante todo o seu mandato, a coisa pública
nesta Casa.
O fenOmano da reeleição realmente nos deixou
pasmos em Sergipe, porque não imaginávamos que
o nosso paquano e honrado Estado tosse palco de
um espetéculo dantesco a antidemocrático, pela for·
ma como ocorreu a reeleição.
Multo obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ ALVES Elll SEU
PRONUNCIAMENTO:
CADERNO DE ELEIÇÃO 98

Em reepetto ao povo da Sergipe a ao ano concaHo da raYWia

lidDt em 1Ddo o Brasil. especialmente em nosso Estado, ve-

nho eedarecer:
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numa açlo que tinha por objat1vo ma prejudicar polttk:amanta. ficando daro, segundo a conelus.t.o judicial. que nunca dai sequer
um único dos tais telefonemas.
Terceiro: a fazenda Jund1atry. da minha propriedade, esté.

àa margens do lia SAo Frandsco, que banha seis "-'IIOmetroa da
sua axtanslo. Pe~VJnto: com tanta *gua para que um poço? Nlo
há, portanto, nenhum poço artesiano perfurado na Jundtahy pelo
DNOCS

ou

qualquer outra entidade pübUca ou prtveda. Também

é sem fundamento a aa.aaaçl.o da que desviei recuraoe da Sud•
na destinados ao flnandamento aa Jundlahy. A prOprla Sudane
(documento 31 em anexo) comprova que o nosso proJeto foi Implantado em

sua plenitude, da modO absolutamente raiPJiar.

Porüttimo:
Em 1990, eu e o governador Albano Franco éramos aliados, sendo ele candidato ao Senado e eu ao govemo. Mantinhamos um comitê conjunto, lndusive nas receitas a despesas da
campanha a todos os recursos autertdoa aram desUnadoa aos
doAs candidatos matorttários. Como nunca mantive o mlnimo contato poiCHco com o senhor PC Fanas. devo supor que, pela Intima
llgaçlo que Albano mantinha com ele a com ColkH" de Mello, de
quem era amigo correnglonério. se alguém recebeu algum c:lnhelro do esquema PC, o beneficiado foi axctustvamenta e...
Senhor diretor, por dever de justiça, venho sol6citar à revis-

ta tstoE Igual espaço e destaque à defesa que apreeento, para
que a verdade se}a restabelecida. a fim de que a populaÇAo brasi~ira,

em palticular a do mau Estado. não seja enganada por polft~Bputarem no campo das ldé\as, se va~

Hcos que, ao tnvés de

da mentira a da dlfamaçlo torpe.

Joio Atvee Filho - Ex-governador de Sergipe Aracaju - SE.

1'11molro:
O governador Albano Franco, api"'Y8itando o momento

alelknl a vtsando confundir a cabeça do eleitorado sargipano.
tentou alngW • minha honra moral ao desenterrar no aegundo turno c:NI8W ano o seu "ba&l da denúncias" - apropr111do seria d•zer
baLI de wtmu (reportagem ·o fim da dipkJmada", de 28·10.98.
ec1ç1o 1517). Eaqueceu da mencionar, no entanto, que todas as
lntam•• toram desmaec.ada.s na Justiça por provas irrefutavais.
Tentar me envolver, por exemplo, no aacAndalo denunca-

do peklar. Joaé

caoos é uma levklndade, a saber que, durante a

CPI do Orçamento. a ünica referência a mim tana era a de que fui
v6eto no gabinete do anilo deputado Joio AiYes. Como governador de um Estado pobre como Sergipe era minha obrigaçlo
acompanhar o encaminhamento das nossas emendas ao Orça-

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - V.
Ex" será atendido na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocfnio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.463-32, adota·
da em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o salário mfnimo para o perfodo de 1• de maio de 1996 a
30 de abril de 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução n•
1189-CN, fica assim constttufda a Comissão Mista in·
cumbida de emttir parecer sobre a matéria:

mento da Unllo. Que crtme há nisso? Contudo. para dirimir todas

SENADORES

aa dúvldu. levado ao STE. o meu processo tal considerado impi"OCeiCMntll pala unanim6dade dos seus ministros (doa.lm~.;to ~I
em aneJO). Ou seja, nunca deveria ter sido Iniciado.
Segundo: outra das inverdades do governador é a da que
det 9.497 telefonemas para empreiteiras. A Just:;:':' sergipana.

PFL
Francelina Pereira
Hugo Napoleão

anexo), cujos técnicos naviam falseado as contas talatOnicas.

José Bianco
Edison Lobão
PMDB

apóa ngoroea investlgaçl.o. deu ganho de causa 111 açlo lndanlza-

tória impetrada por m1m contra a Telargipa (documento 21 em

Suplentes

Titulares

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

•
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PSDB

SENADORES

Sergio Machado

Osmar Dias

Titulares

Suplentes
PFL

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

Sebastião Rocha
PPB

Leomar Quintanilha

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

José Bianco
José Alves
PMDB

Esperidião Amin
Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

SUplentes

Tltulllrn
PFL

Sergio Machado
VilmarRocha
Saulo Queiroz

José CarloS Aleluia
JoAo Mellão Neto

Osmar Dias

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

PSDB
Aéclo Neves
/4Mrfslo Nunes Ferreira

PSDB

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Leomar Quintanilha

Esperidião Amin
DEPUTADOS

Bloco (PMDB/PRONA)
Sandro Mabel

Sebastião Rocha
PPB

Jorge Wilson

Titulares

SUplentes
PFL

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
Benedtto Domingos

Arl Magalhães

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Caries Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.475-46, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do mesmo mês e ano, que "Dã nova redação aos
arts. 6° e 9° da Lei n• 8.019, de 11 de abril de 1990,
que altera 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 constttuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Casar Bandeira
Ursicino Queiroz

António Geraldo
Augusto Viveiros
PSDB
Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Bloco (PMDBIPRONA)
Udia Quinan

Elcione Barbalho
Bloco (PTIPDT/PCdoB)

Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

José Unhares

Arnaldo Faria de Sã

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.477-55, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do mesmo mês e ano, que 'Dispõe sobre o valor
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total anual das mensalidades escolares e dá outras
providências'.
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos tennoa dos §§ 4" e s• do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim const~ulda a Comissão Mista incumbida de emitir perecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulam
PFL

João Rocha
Romero Jucá

Guilhenne Palmeira
Edlson LobAo
PMDB

Até 19-12-96 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnlo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.5611-21, adotada em 19 de novembro de 1996 e publicada no dia
20 dO mesmo mês e ano, que 'Estabelece multa em
operações de importação e dá outras providências'.
De acorclo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emttir perecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
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PSDB
Sergio Machado

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

PPB
Leomar Quintanilha

Esperidião Amin

Sergio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

DEPUTADOS

Titulam

Suplentes

Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

PFL
Betinho Rosado
Marilu Guimarães

Paeslendim

José Lourenço

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)
lvandro Cunha Uma

DEPUTADOS

Bloco (PTIPDT/PCdoB)

PFL
Luiz Durão
Saulo Queiroz

Magno Bacelar
MussaDemes
PSDB

Fernando Ferro

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)

PPB
Augusto Nardes

Suplentes

Oscar Goldoni

Marcelo Déda

Esperidião Amin

Titulares

PSDB
Aéclo Neves
Aloyslo Nunes Ferreira

Leomar Ouintanilha

José Unhares

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98- designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo pera recebimento de
emendas e pera a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista

Edison Andrino

Confúcio Moura

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB
Francisco Dornelles

João Pizzolatti

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 - designação da Comissão Mista
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Ola 27·11·98 - instalação da Comissão Mista
Até 25-11·98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer
sobre a admisaibilidade
Até 4-12·98- prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocfnio) - O
Senhor Presidem& da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.579-27, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 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 § 41 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 de
1996 e 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 41 e s• do art. 2" da Resolução n•
1189-CN. fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emttir parecer sobre a matéria:
SENADORES
SUplentes

Titulares
PFL

Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro

Edlson Lobão
Romero Jucá
PMDB

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
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Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro

PPB
Márcio Reinaldo Moreira

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tremi·
tação da matéria:
Dia 26-11·98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11·98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11·98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emttir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12·98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Ce~os Patrocfnio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.605-30, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação aos
arts. 3° e 44 da Lei n• 4.771, de 15 de setembro de
1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da
conversão de áreas florestais em áreas agrfcolas 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 §§ 4° e s• 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

PSDB
Sergio Machado

PFL

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Bernardo Cabral
Edison Lobão

Romero Jucá
Jonas Pinheiro
PMDB

PPB
Esperidião Amin

Leomar Ouintanilha

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS

PSDB
SUplentes

Tltul-

MussaDemes
Laura Carneiro
PSDB

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)
Odacir Klein

Sergio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)

PFL
Costa Ferreira
Raul Belém

Felipe Mendes

Hélio Rosas

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy
PPB

Esperidião Amin

Leomar Ouintanilha
DEPUTADOS

Suplentes

Titulares
PFL
Rogério Silva
OsmirUma

Murilo Pinheiro
Luciano Pizzatto
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DEPUTADOS

PSDB

Aécio Neves
Aloyslo Nunes Ferreira

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)
Joiio Thomé MestrtnhO

Mário Martins

Titulares

Suplentes
PFL

Paes Landim
Elton Rohnelt

Aldir Cabral
Jairo Carneiro
PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Bloco (PMDBIPRONA)

Hugo Biehl

João Tota

Maurício Requião
Da acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Ola 26-11-98 - designação da Comissão Mista
Ola 27·11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98- prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patrocinio) - O
SenhOr Presidenta da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.607-24, adotada
em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia 20
do mesmo mês e ano, que ·Altera a legislação que
rege o Salário-Educação, e dá outras providências•.
Da acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução n•
1189-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

José Bianco
Romero Jucá

Djalma Bsssa
Francelina Pereira

Marcelo Déda

PSDB
Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Augusto Nardes

Eurico Miranda

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 -designação da Comissao Mista
Dia 7·11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de emerr
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Ca~os Patroclnio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.609-20, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o salário mlnimo para o período de 1° de maio de 1997 a
30 de abril de 1998".
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 constituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Suplentes

Titulares
PFL

Patrocinio
Bernardo Cabral

Ca~os

Gilberto Miranda
Jonas Pinheiro
PMDB

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
PSOB

PPB
Leomar Quintanilha

Fernando Ferro
PPB

SENADORES
Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Sergio Machado

Ojalma de Almeida Casar

Bloco (PTIPOT/PCdoB)

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Esperidião Amin

Sergio Machado

Osmar Dias
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Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

.Sebastião Rocha
PPB

Leomar Oulntanllha

Esperidião Amin

DEPUTADOS
Suplentes
PFL

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior
Sergio Machado

Bloco Oposição (PTIPDTJPSBIPPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Leomar Quintanilha

Valdomiro Meger
Hugo Rodrigues da Cunha

Joio Melllo Neto
Manoel Castro

Fernando Bezerra
Carlos BezerraPSDB
Osmar Dias

Esperidião Amin
DEPUTADOS

Titulares

PSDB

Aéclo Neves
Aloy&io Nunes Feneira

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)
Zaire Rezende

Suplentes
PFL

Paulo Gowêa
João Mellão Neto
PSDB

Sandra Mabel
Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Bloco (PTJPDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda
PPB

Gennano Rigotto

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCB estebelecldo o seguinte calendário para a tramitaçlo da matéria:
Dia 26-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 25-11·98 - prazo para recebimento de emellde& e para a Comissão Mista emitir o paracar sobre a
admissibilidade
Até 4-12-98- prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.610.16, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do 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 tennos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim conslilulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL
José Agripino
Hugo Napoleão

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)

Jofran Frejat

Enivaldo Ribeiro

Titulares

Lima Netto
Jorge Khoury

Guilherme Palmeira
Edison Lobão

Edison Andrino

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Herculano Anghinetti

Mário Cavallazzi

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
lica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.611-15, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do mesmo mês e ano, que "Altera 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 tennos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Com1ssão Mista Incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES

Suplentes

Titulares
PFL

Francelino Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB

Fernando Bezerra
Canos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
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20 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 §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

PSDB
Osmar Dias

Sergio Machado

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)

Hugo Napoleão
José Agripino

Bello Parga
José Alves
PMDB

Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PPB
Leomar Quintanilha

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Esperidião Amim
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL
Paulo Lima
Raul Belém

Júlio Casar
Eraldo Tinoco

Sergio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

Leomar Quintanilha

PSDB
Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

PSDB

Adroaldo streck
Jovair Arantes

Esperidião Amin
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco (PMDBIPRONA)
Maurício Requião

Maria Elvira

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Marcelo Déda

Vilmar Rocha
José Canos Aleluia

Emflio Assmar

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-911- designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98 - instalação da Comissão Mista
Até 25·11·98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 1!~·12·98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República env1ou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.614-25, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia

Casar Bandeira
Costa Ferreira
PSDB

Fernando Ferro
PPB

Cunha Bueno

PFL

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)
Neuto de Conto

Carlos Apolinário

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
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 trami·
tação da matéria:
Dia 26·11-98 -designação da Comissão Mista
Dia 27·11·98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
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Até 4-12·98 - prazo final da Comissão Mista
Até 1~12-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.615-35, adota·
da em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 dO meamo 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
dé outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 1 e s• do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
PFL

Hugo Napoleão
Joel de Hollanda

RomeroJucá
Edlson Lobão
PMDB

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
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De acordo com a Resolução n• 1, de 198~CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98- designação da Comissão Mista
Dia 27 -11·98 - instalação da Comissão Mista
Até 25-11·98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emHir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - O
Senhor PreSidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.637·11, adotada em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia
20 do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão dos mercadOs de tf.
tulos ou contratos de investimento coletjvp, e dá outras provid~ncias".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 1 e s• do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constHuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

PSDB
Sergio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Supllcy
PPB

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Esperidião Amin

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Canos Magno
Costa Ferreira

Sebastião Rocha
PPB
DEPUTADOS

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)

Suplentes

Titulares
PFL
Saulo Queiroz
Paulo Cordeiro

Paulo Bauer
Luiz Durão

Oscar Goldoni

AntOnio do Valle

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda

Esperidião Amin

Leomar Quintanilha

PSOB
AécioNeves
Aloysio Nunes Ferreira

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy

PFL
Saulo Queiroz
Lima Netto

PSDB
Sergio Machado

SUplentes

Titulares

PSDB
Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)

PPB
Carlos Airton

Bernardo Cabral
Canos Patrocínio

Jonas Pinheiro
Leonel Paiva

Enivaldo Ribeiro

Pedro Navais

Paulo Lustosa
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BlOco (PTIPDTIPCdoB)
Fernando Ferro
PPB
Jurandyr Paixão
Osmar Leitão
De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica astabelecido o seguinte calendário para a tramitaçlo da matéria:
Dia 26-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
~ 25-11-98 - pi8Zo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre
Marcelo Déda

a admissiblidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 9-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n1 1.64o.9, adotada
em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia 20
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 autOnorno de passageiros e ao
uso de portadores de deficiência ffsica, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4° e SO 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

THulern
PFL
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PSDB
Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Bloco (PMDBIPRONA)
Barbosa Neto

Neuto de Conto
Bloco (PTIPDT/PCdoB)

Marcelo Déda

PMDB

Fernando Ferro
PPB

Francisco Dornelles

Herculano Anghinetti

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 -designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimemo de emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 1 1.656-7, adotada
em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia 20
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre o salário
mínimo a vigorar a partir de 1° da maio de 1998".
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4° e
do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, lica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

s•

Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro

Leonel Paiva
João Rocha

SENADORES
ntulares

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
Sergio Machado

PFL

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Sebastião Rocha

Eduardo Suplicy

Suplentes

PSDB
Sergio Machado
Osmar Dias
Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha

PFL
José Canos Aleluia
Augusto Viveiros

Osório Adriano
Luiz Durão

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Esperidião Amin

DEPUTADOS

Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro
PMDB

PPB
Leomar Quintanilha

Suplentes

Djalma Bessa
Leonel Paiva

PSDB

ntulares

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

PPB
Leomar Quintanilha

Esparidião Amin
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Bloco Oposição (PTIPDT/PSBtrc ·: ••

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

Eduardo Suplicy

Sebastiao Rocha
PPB

PFL
Jairo Cameiro
Melqulades Neto

Jaime Fernandes
Mario Assad Junior
PSDB

Bloco (PMDBIPRONA)
Sandra Mabel

Esperidião Amin

DEPUTADOS
ntulares

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Leomar Quintanilha

Suplentes
PFL

José Lourenço
Hugo Rodrigues da Cunha

Confúcio Moura
Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Fernando Ferro

Marcelo Déda

PSDB
Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Bloco (PMDBIPRONA)

PPB
Carlos Airton

Eraldo Trindade

João Ribeiro
Samey Filho

Fernando Diniz

Lidia Quinan

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-1t-98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 1~ 12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Canos Patroclnio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n°1.661-9, adotada
em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia 20
do mesmo mês e ano, que "Altera a redação dos
arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei n• 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 1998".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n•
1/8~N. fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
ntulares

Suplentes
PFL
Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro

Djalma Bessa
Leonel Paiva

Marcelo Déda
PPB
Hugo Biehl

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra
PSDB

Sergio Machado

OsmarDias

Rommel Anízio

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 4-12-98 -prazo final da Comissão Mista
Até 1~ 12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Canos Patroclnio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.662-6, adotada
em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia 20
do mesmo mês e ano, que "Dá nova redação ao art.
9" da Lei n• 8. 723, de 28 de outubro de 1993, que
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes
por veiculas 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

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Ferro

Suplentes

Titulares
PFL
Jonas Pinheiro
Djalma Bessa

Hugo Napoleão
João Rocha
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Fernando Bezerra
Canos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior
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1/89-CN, fica assim constttulda a Comissão Mista incumbida de emüir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titularas

PSOB

Suplentes
PFL

OsmarDias

Sergio Machado

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
Sebastião ROCha

Eduardo Supllcy

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelina Pereira
Gilberto Miranda
PMDB

PPB

Leomar Quintanilha

Esperidillo Amin

Jader Barbalho
Nabor Jímior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

DEPUTADOS

PSOB
Suplentes

PFL

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Rogério Silva
Ayres da Cunha

José Carias Aleluia
Paulo Gouvêa

Sergio Machado
Eduardo Suplicy

Sebastião Rocha
PPB

PSDB
Aéclo Neves
Aloyslo Nunes Ferreira

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Bloco (PMDBIPRONA)

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Carlos Nelson

Marcelo Teixeira

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro

PFL
Átila Uns
Cesar Bandeira

Raimundo Santos
António Jorge
PSDB

PPB
Jorge Tadeu Mudalen

Esperidião Amin

Salatiel Carvalho

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramiJaçio da matéria:
Ola 28-11-98 - designação da Comissão Mista
Ola 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.712-3, adotada
em 19 de novembro de 1998 e publicada no dia 20
do mesmo mês e ano, que 'Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito extraordináriO no valor de R$
7.558.000,00, para os fins que especWica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 41 e 5° do art. 2" da Resolução n•

Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Aécio Neves
Aloysio Nunes Ferreira

Bloco (PMDBIPRONA)
Udia Quinan

Pinheiro Landim
Bloco (PT/PDTIPC do B)
Marcelo Déda

Fernando Ferro
PPB

Fetter Júnior

João Mendes

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-11-98 -designação da Comissão Mista
Dia 27-11-98- instalação da Comissão Mista
Até 25-11-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 4-12-98 -prazo final da Comissão Mista
Até 19-12-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carias Patroclnio) - Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - A
Presidência solicita aos Srs. Senadores e Senado·
ras que se encontram em seus gabinetes e nas Comissões que venham ao plenário para votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Es·
gotado o perlodo destinado ao Expediente.
Passe-se à

ORDEM DO DIA
llllm 1:
Quarto dia de discussão, em primeiro
tumo, da Pr~ de Emenda à Conatltulçlo n• 19, de 1997, tendo como primeiro
signatário o Senador AntOnio Carlos Valadares. que dispõe sobre a destinação de recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, para a implementação,
funcionamento e gestão do Sistema Único
de Saúde, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 504, de 1998, da Comissão de Const~uição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Esperidião Amin, favorável, com Emenda n• 1-CCJ (substitutivo),
que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358, do Regimento Interno, transcorre hoje o quarto dos cinco dias de discussão da matéria, em primeiro tumo, quando poderão ser oferecidas emendas assir.adas por um terço,
no mfnimo, da composição do Senado.
Discussão, em conjunto, da proposta e das
emendas substHutivas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE) - Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) Concedo a palavra, para discutir, ao eminente Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs" e Srs. Senadores, a Proposta
de Emenda Constnucional n• 19 tem como objetivo
proporcionar ao Sistema Úmco de Saúde recursos
obrigatórios, de fontes visíveis, tanto do orçamento
da seguridade social da União quanto dos Estados e
dos Municfpios.
Sabemos que esse setor se ressente dessa
obrigatoriedade, haja vista que. ao longo do tempo,
mesmo com a aprovação de recursos certos, como
os provenientes da CPMF, a saúde não saiu das
suas dificuldades. Ela continua no caos. Os pobres
continuam sofrendo nos hospitais, nas clínicas; são
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rejeHados, muitos deles, porque a remuneração concedida aos médicos e aos próprios hospitais não é
atraente e, lamentavelmente, o setor da saúde no
Brasil tomou-se um instrumento para ganhos exorbitantas de empresas privadas. Seria muno mais lucrativo para os hospüis e clfnicas particulares dedicarem-se ao atendimento dos segurados da iniciativa privada do que ao atendimento dos segurados da
Previdência Social, do SUS, porque, como disse, a
remuneração é insuficiente para os seus ganhos.
Sr. Presidente, como única solução, a fim de
garantirmos, de forma obrigatória e permanente, recursos para esse setor, somente podemos contar
com uma decisão do Congresso Nacional. Reclamavam os assessores do Governo que não Unhamos
nada para colocar no lugar da CPMF. Tendo sido,
como foi, uma proposta aprovada em caráter provisório, o Governo agora ter.de a tomá-la permanente.

Os jornais de hoje já nos dão a indicação de
que, na reforma tributária a ser encaminhada ao
Congresso Nacional, o Governo daseja incluir a
CPMF como imposto permanente. Recordo-me de
que na época em que foi proposta a sua criação,
quando a saúde pública se debatia em trágica situação, por fatta de recursos, o Governo Federal ficou
em dúvida, ficou renitente. sem querer atender ao
apelo do Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, que
entrou de boa-fé naquela luta e conseguiu o apoio
do Senado e da Câmara dos Deputados para que
fosse aprovada aquela contribuição. Logo depois,
uma grande frustração tomou conta do Ministro Jatene, por causa da falta de compromisso do Governo
Federal, que recebeu os recursos da CPMF e não
cumpriu a sua parte, que seria transferir, na sua totalidade, recursos orçamentários previstos na lei de
meios para o setor saúde. Decepcionado com o procedimento da equipe econOmica do Governo Federal, o Dr. Jatene pediu demissão do Ministério da
Saúde.
Hoje, estamos vendo que o novo Ministro da
Saúde, um Senador da República, José Serra, também foi a público, com uma nota, para tentar provar
que os recursos da saúde foram reduzidos nos últimos anos. Antes da CPMF, era destinado um montante de recursos para o setor da saúde da ordem
de 22% do orçamento da seguridade social; depois,
esse lndice baixou para 18%, o que significa dizer
que, lamentavelmente, fomos enganados no Senado
Federal. Nós, Senadores, com a nossa boa-fé,
apoiamos a iniciativa e a sugestão do Ministro Adib
Jatene e assinamos aquela emenda constnucional
na esperança de que a saúde no Brasil fosse atendi-
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da noa seus mfnimos detalhes, principalmente a
saúde dos mais pobres, das classes menos favorecidas, as que mais precisam dos recursos públicos.
O Sr. Jouphat Marinho (PLF-BA) -V. Ex•
me pennlla um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioca/PSB-SE)- Com multo prazer. concedo um aparte
ao Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Jouph8t Marinho (PFL-BA) - Nobre Senador, eu o acompanhei na votação da emenda, na
plena certeza de que os recursos da CPMF seriam
lnl1llnlrnente destinados à saúde. E o que é mais,
que seriam destinados como complemento. O que
se está praticando é fraude. Quando se paga a
CPMF, aublrai-se a verba orçamentária para o Orçamento da Saúde. Então, quero acentuar: do meu
ponto de vista, o que se está praticando é fraude.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioca/PSB-SE) - Senador Josaphat Marinho, agradeço
o aparte elucidativo de V. Ex<.
Afirmo a V. Ex' que o Senador da República
José Serra, que eventualmente está no Ministério da
Saúde, foi o prtmeiro a denunciar essa desfaçatez
do Governo Federal. Logicamente S. Ex• teve que
se calar para não ser demitido. Mas a nota é verdadeira, tanto que nunca foi desmentida. De uma nota
que repercutiu nacionaimente, ela se transformou
em uma nota técnica. Técnica ou não, é verdadeira.
Ou seja, simboliza a insatisfação reonante entre
aqueles Parlamentares que, como V. Ex<, votaram e
trabalharam de boa-fé, esperando do Govemo uma
resposta positiva e o cumprimento de sua parte.
Mas, de lonna trtste e lamentável, o Govemo Federal Iam outras prioridades.
Sr. Presidente, milhares de brasileiros deixam
de ser atendidos, hoje, nos hospitais e nas clínicas,
porque o SUS simplesmente não existe. A remuneração concedida ao médico, por uma consulta, não
chega a R$3, enquanto que no seguro privado pagase de R$20 a R$40 por consulta. Logicamente não
estamce aqui defendendo que se pague essa ou
aquela quantia ao médico, mas que se dê condições
de funcionamento às Santas Casas, que atendem à
pobreza por este vasto Brasil, e que estão impossibilitadas de fazê-lo, porque os recursos que chegam
do SUS são insuficientes não apenas para pagamento do corpo médico e paramédico, como também para o funcionamento mfnimo, tais como, uma
operação de apendicite, cuidar de um braço, fazer
uma radiografia. Muitos hospitais estão deixando de
lazer isso. Aliás, não têm remédio para dor de cabeça nem para dor de barriga, porque simplesmente os
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recursos, que são dirigidos aos Estados e Municípios visando atendomento ao setor saúde, não representam a realidade.
Por isso, Sr. Presidente, essa emenda constitucional, que obriga o Governo Federal, os Estados e
os Municlpios a tomarem uma posição em lavor da
saúde, tenho certeza, vai merecer o apoio do Senado Federal que, na hora H, ficou do lado do Ministério da Saúde, aprovando a CPMF. Agora, é hora de
substitui-la. É hora de implementar um programa de
saúde, garantindo 30o/o dos recursos da seguridade
social - 12"/o dos Estados e no mlnimo 1O% dos Municfpios - para o SUS. Alteremos a satisfação de dizer ao povo brasileiro que o Senado cumpriu a sua
parte, que o senado Federal esteve presente na
hora d~lcil do setor saúde. Falta uma resposta positiva do Governo, no sentido de apoiar essa iniciativa.
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, o Sr. Carlos Patroclnio, 2"
Secrettlrio, deixa a cadeira da presi~ncia.
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa.)
A discussão da matéria terá prosseguimento
na próxima sessão deliberativa de terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJios Magalhães)

-Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 34, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 573, de 1998 - art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 34, de 1998 (n•
4.576198, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de homepage na Internet,
pelo Tribunal de Contas da União, para divulgação dos dados e informações que especHica, e dá outras providências, tendo
Parecer, favorável, sob n• 591, de
1998, da Comissão de Educação, Relator ad
hoc: Senador Joel de Hollanda.
Passa-se à discussão do projeto, em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador Lucidio Portela.

É lido o seguinte:

314

ANAIS DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO, N" 578 DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 300, XV, combinado com o
art. 312, allnea b, do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado do art. 5° do
Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1998, para adequação ao art. 9" da Lei Complementar n• 95, de

1998.
Sela das Sessões, 20 de novembro de 1998. Joel da Holande.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Em votaçio o requerimento de destaque que aca·
ba de ser lido.
~ Sr"s e os Srs. Senadoras que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A parte destacada será votada oportunamente.
Em votação o projeto sem prejuízo do destaque.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o art. 5° do projeto destacado.
(Pausa.)
Chamo a atenção dos Srs. Lideres, por lavor.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redaçãolinal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Lucídio Portella.
~ lido o seguinte:
PARECER N• 620, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
c.tmara n• 34, da 1998 (n• 4.576, de 1998,
na Caaa da origem)
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1998 (n•
4.576, de 1998, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de homepage na Internet, pelo Tribunal de Contas da União, para divulgação dos dados
e informações que especifica, e dá outras providências, consolidando o destaque aprovado em Plenário
e procedendo adequações redacionais, em obediên·
cia à técnica legislatiVa.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhies, Presi-
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dente - Joel de Hollsnda, Relator - Geraldo Melo
- Carlos Patrocínio - Lucldlo Portela.
ANEXO AO PARECER N° 620, DE 1998
Dispõe sobra a criação de homepage
na Internet, pelo Tribunal de Contes da
Unlio, para divulgação dos dados e Informações que especifica, e dé outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Tribunal de Contas da União criará
homepage na rede de computadores Internet, com
o titulo "contas públicas", para divulgação dos seguintes dados e informações:
I - os montantes de cada um dos tributos arrecadados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, os recursos por eles recebidos, os valores de ongem tributária entregues e a
entregar e a expressão numérica dos critérios de ra·
leio (Caput do art. 162 da Constituição Federal);
11 - os relatórios resumidos da execução orça·
mentária da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios (§ 3' do art. 165 da Constituição
Federal);
III - o balanço consolidado das contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni·
cípios, suas autarquias e outras entidades, bem
como um quadro estruturalmente idêntico, baseado
em dados orçamentários (art. 111 da Lei n• 4.320,
de 17 de março de 1964);
IV - os orçamentos do exercício da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e os
respectivos balanços do exercício anterior (art. 112
da Lei n• 4.320, de 1964);
V - os resumos dos instrumentos de contrato
ou de seus aditivos e as comunicações ramicadas
pela autoridade superior (caput do art. 26, parágrafo
único do art. 61, § 3° do art. 62, arts, 116, 117, 119,
123 e 124 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993);
VI - as relações mensais de todas as compras
feitas pela Administração direta ou indireta (art. 16
da Lei n• 8.666, de 1993).
§ 1° Os dados referidos no inciso I deverão estar disponíveis na homepage até o úttimo dia do segundo mês subseqüente ao da arrecadação.
§ 2" Os relatórios mencionados no inciso 11 de·
verão estar disponíveis na homepage até sessenta
dias após o encerramento de cada bimestre.
§ 3° O balanço consolidado previsto no inciso
III deverá estar disponível na homepage até o últi·
mo dia do terceiro mês do segundo semestre do
exercício imediato àquele a que se referir, e o qua-
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dro baa.do nos orçamentos, até o último dia do pnmeiro mês do segundo semestre do próprio exercício.
§ 4° Os orçamentos a que se refere o inciso IV
deverão estar disponíveis na homepage até 3 I de
maio, e os balanços do exercício anterior, até 3 I de
julho de cada ano.
§ 5" Os resumos de que trata o inciso V deverao estar disponíveis na homapage até o quinto dia
útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do
contrato ou de seu aditivo, e as comunicações, até o
trigésimo dia de sua ocorrência.
§ 6" As relações citadas no inciso VI deverão
estar disponíveis na homepage até o último dia do
segundo mês seguinte àquele a que se referirem.
Art. 2" O Tribunal de Contas da União fiscaliza·
ré o cumprimento do disposto no parágrafo único do
art. I 12 da Lei n• 4.320. de 1964.
Art. 3" Para fiel e uniforme aplicação das pre·
santas normas, o Tribunal de Contas da União atenderé a consultas, coligará elementos, promoverá o
lntercêmbio de dados informativos e expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas.
Parégrafo único. Para os fins previstos neste
artigo, poderão ser promovidas. quando necessário.
conferências e reuniões técnicas com a participação
da representantes das entidades abrangidas por estas normas ou de suas associações.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publlcaçAo.
O SR. PRESIDENTE (Antorio Canos Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a
discussio.
Em votação a redação final.
As Sr"s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-ltllm 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 105, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 574, de 1998-art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n• I 05, de 1998 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n• 595, de
1998, Relator ad hoc: Senador Carlos Be·
zerra), que autoriza a efetivação de Contrato
de Confissão, Assunção, Consolidação e
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Refinanciamento de Dfvidas. celebrado entre a União e o Estado da Paraíba, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.
O SR. PRESIDENTE (Antorlo Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° Se·
cratário em exercício, Senador Lucldio Portella.

É lido o seguinte:
PARECER N" 621, DE 1998
(Da Comissão Diretora)
Redação final do ProJeto de Resolu·
ção n• 105, de 1998.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 105, de 1998, que autoriza a efetlvação de Contrato de Confissão, Assunção. Consolidação e Refinanciamento de Olvidas.
celebrado entre a União e o Estado da Paraíba, no
AmMo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de novembro de 1998. - Antonio Carlos Magalhiaa, Presidente - Joel de Hollanda, Relator - Geraldo Melo,
_ Carlos Patroclnlo.
ANEXO AO PARECER N" 621, 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"

, DE 1998

Autoriza a eteUvação de Contrato de
Confissão, Assunção, Consolidação e
Refinanciamento da Dividas, celebrado
entra a União e o Elltado da Paralba, no
imblto do Programa de Apolo à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Elltados.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• E o Governo Federal autorizado a celebrar, com o Estado da Paraíba, Contrato de Confis-

•
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aio, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de
Olvidas no Ambito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Att .2" As condições para a operação a ser
contratada serão as seguintes:
I - valor da divida a ser adquirida pela União:
R$266.313.611,15 (duzentos e sessenta e seis milhões, lniZeniOS e tnlze mil, seiscentos e onze reais e
quinze osntavos), fonnado pelas seguintes parcelas.
a) R$72.649.213,89 (setenta e dois milhões,
seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e traze
reais e oitenta e nove centavos), referentes à dívida
mobilialria do Estado;
b) R$18.551.507,75 (dezasseis milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e sete
reais e setenta e cinco centavos), relativos aos saldos devedores dos empréstimos junto à União, em
primeiro de dezembro de 1997, concedidos ao amparo do Voto CMN n• 212, de 1992;
c) R$1.964.166,15 (um milhão, novecentos e
- n t a e quatro mil, cento e sessenta e seis reaiS e
quinze centavos), relativos aos contratos firmados com
o Banco Central do Brasil, em primeiro de dezembro
de 1997, com amparo no Voto CMN n•154, de 1993;
d) R$1.246.187,71 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), referentes aos saldos devedores
dos contratos finnados juntos ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social - BNOES;
e) R$173.902.535,65 (cento e setenta e IrAs
milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e trinta e
cinco reais e sessenta e cinco centavos), referentes
aos saldos devedores junto à Caixa Económica Federal- CEF, em 31 de dezembro de 1997, relativos
às operações de Antecipação de Receitas Orçamentárias adquiridas de outras instituições financeiras e
ainda a parcela das dividas não financiadas ao amparo da Lei n• 8. 727, de 5 de novembro de 1993;
11 - valor do refinanciamento: do total das dividas a serem adquiridas pela União, serão deduzidos
R$22.057.852,13 (vinte e dois milhões, cinqüenta e
sete mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e treze
centavos), correspondentes a:
a) R$21.216.464,59 (vinte e um milhões, duzentos e dezasseis mil, quatrocentos e oitenta e
quatro reais e cinqüenta e nove centavos), relativos
ao subsidio concedidos pela União ao Estado da Paralba, nos termos do § 4° do art. 3° da Lei n• 9.496,
de 11 de setembro de 1997; e
b) R$841.367,54 (oitocentos e quarenta e um
mil , trezentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e
quatro centavos), relativo aos créditos de atualiza-
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ção monetária do !PI-Exportação do Estado da Paralba, junto à União;
c) remanescendo o valor a ser refinanciado de
R$244.255. 759,02 (duzentos e quarenta e quatro
milhões, duzentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e nove rais e dois centavos).
III - encargos:
a) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculada sobre o saldo devedor existente e debitado no
primeiro dia de cada mês; e
b) atualização do saldo devedor: variação positiva do IGP-01, ou, se este índice foi extinto, por outro que vier a substitui-lo;
IV- condições de pagamento:
a) amortização extraordinária: R$11.348.824,69
(onze milhões trezentos e quarenta e o~o mil, oitocentos a vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), correspondentes a 20% (vinte por cento) da divida mobiliária, deduzidas os créditos relativos à atualização do !PI-Exportação do Estado junto à União, com
recursos provenientes da alienação das ações da Sociedade AnOnima de Eletrificação da Paralba SAELPA e do PB-Tu r Hotéis S.A.;
b) amortização ordinária: R$232.906.934,33
(duzentos trinta e dois milhões, novecentos e seis
mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e três
centavos), que serão pagos em 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais, pela Tabela Prlce, limitada ao dispêndio mensal de 1/12 (um doze avos)
de 13% (treze por cento) da Receita Liquida Real do
Estado;
V - Garantias: as receitas próprias do Estado,
as transferências constitucionais e os créditos de
que trata a Lei Complementar n• 87, de 13 de setembro de 1996.
Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo ae duzentos e setenta dias, a contar
de sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Estando a matéria em regime de urgência, passase à imediata apreciação da redaç.ão final.
Em discussão a •edação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a
discussão.
Em votação a redação final.
As S,.s e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Gatlos Magalhães)
·Item 4:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n• 203, de
1997, de autoria do Senador José lgnácio
Ferreira, que acresce parágrafo ao art. 30
da Lei n• 8.7 42, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da Assis·
tência Social e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 573, de 1998, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Osmar Dias, pela prejudlcialidade.
A Presidência, nos termos do art. 334 do Regi·
manto Interno, a declara, assim, prejudicada.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-hemS:

317

ca, nos termos do art. 52, V, da Constrtuição
Federal, solicita autorização para contratação
de operação de crédito externo, com garantia
da União, entre o Estado do Maranhão e o
Banco Internacional para Reconstrução e OesenvoMmento-BIRD, no valor equivalente a
até setenta e nove milhões de dólares norteamericanos, de principal, destinada ao financiamento parcial de projeto para reabilrtação e
conservação de rodovias naquele Estado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercicio, Senador Lucidio Portella.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 579, DE 1998

luntária de serviços em programas de interesse social e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 581, de 1998, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Marluce Pinto, pela prejudicialidade.
A Presidência aceita o parecer, declarando
prejudicado o projeto.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 6:

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada
da Mensagem n• 135, de 1994 (n• 217/94, na origem), da pauta do Ordem do Dia de hoje, a fim de
que retorne ao exame da Comissão de Assuntos
Económicos.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1998. Senador Edlson Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaMos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
As Sr"s e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retoma à Comissão de Assuntos
EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaMas Magalhães)
-Item 8:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

MATtRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n• 76, de
1998, de autoria do Senador José lgnácio
Ferreira, que dispõe sobre a prestação vo-

Mensagem n• 72, de 1994 (n• 101/94,
na origem), pela qual o Presidente da República, nos termos do art. 52, IX, da Constitui·
ção Federal, submete à aprovação desta
Casa a proposta do Banco Central do Brasil
para a definição de crrtérios e mecanismo~
para o refinanciamento das dividas públicas
estaduais e municipais.
A Presidência, em atendimento ao Oficio n• 55,
da Comissão de Assuntos Económicos, declara prejudicada a mensagem.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 7:
MATtRIA A SER DECLARADA PREJUDI(.;ADA
Mensagem n• 135. de 1994 (n• 217194,
na origem), pela quai o Presidente da Repúbli-

Oficio n• S/65, de 1994 (n• 2.n8/94,
na origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando manifestação daquele Órgão
acerca da solicitação do Gowrno do Estado
de Sergipe no sentido de que possa contratar operação de crédito externo a ser realizada pela Empresa Energética de Sergipe
S.A. - Energipe, no valor de nove milhões.
trezentos e noventa e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, equivalente a
quinze milhões de marcos alemães, em 1•
de julho de 1994, cujos recursos serão desti·
nados ao Projeto de Melhoramento do Abastecimento de Energia Elétrica em Sergipe.
A Presidência, em atendimento ao Oficio n• 48.
de 1998. da Comissão de Assuntos Econõmrcos, declara prejudicado o oficio.
A matéria vai ao Arqu1vo.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio

Ca~os

Magalhães)

-llilm 9:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Oficio n• S/72, de 1994 (n" 3.340/94,
na origem), do Banco Cantral do Brasil, en·
caminhando manWestação daquele Órgão
acerca da solicitaÇão do Governo do Estado
de São Paulo no sentido de que possa emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Silo Paulo - LFTP, destinadas à liquidação
de precatórlos judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
O SR• .JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr.
Presidente, PBQO a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CMos Magalhães)
- Pois nAo, Exoalência.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, não sei exatamente porque
essa matéria foi considerada prejudicada. Sou o relator de um processo referente às Letras do Tesouro
de São Paulo, que deverá ser apreciado na próxima
reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Gostaria de saber o porquê de essa matéria ser declarada prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã·
as) - Evidentemente estou me baseando no oficio do
Presidente da Conissão de Assuntos EconOmicos,
por sinal, coneligionário de V. Ex". Senador Pedro
Piva, que diz que a matéria perdeu a sua oportunidade. Dai por que deve ser consid_erada prejudicada.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM)
Não seria melhor adiar essa resolução?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Mas V. Ex• pode recorrer ao Plenário, que poderá
seguir V. Ex• e a matéria não fic_:ará prejudicada.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM) Gostaria que não ficasse prejudicada até que eu
possa me esclarecer a respeito, se isso tem ou não
relação com a matéria que está na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" pode encaminhar à Mesa um requerimento
para a retirada dessa matéria da pauta de hoje.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - É o
que faço agora, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O que eu gosto em V. Ex• é a praticidade.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exercício, Senador Lucidio Portella.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 580, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada
do Oficio n• S/72, de 1994, da pauta do Ordem do
Dia de hoje, a fim de que retorne ao exame da Comissão de Assuntos EconOmicos.
Sela das Sessões, 26 de novembro de 1998. Senador Jefferson P6rss.
O SR. PRESIDENTE (/lr1DliJ Caros Magat1ães) Em votação o requerimento do Senador Jefferson Péres.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento sai
de pauta para retomar à Comissão de Assuntos
EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Requião para uma comunicação inadiável.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tratase de uma brevissima e urgente comunicação. Leio,
nos jornais de hoje:
·o Presidente Fernando Henrique Cardoso explicou ontem, por intermédio de seu
porta-voz, Sérgio Amarai, que defende uma
reflexão, por parte da imprensa, sobre o
"enorme" poder que ela possui. Na visão do
Presidente, os limites de atuação seriam fi·
xados pela própria imprensa, com uma autoregulamentação. Anteontem, em discurso
feito durante uma solenidade, o Presidente
acusou a imprensa de irresponsabilidade e,
mesmo ressalvando que não pregava a censura à mldia, sugeriu aos partidos QUe discutam com a opinião pública e os formadores de opinião pública regras sobre o que
pode e o que não pode' ser publicado.
O que o Presidente disse ontem é que
a imprensa precisa ter presente o enorme
poder que tem e por isso exercitar esse poder dentro de limites que cabem à própria
imprensa fixar', afirmou Amarai. A posição
do Presidente sobre isso é bastante conhecida e há algum tempo ele já manifestou
restrições à lei de imprensa, porque acredita
que uma lei pode levar, justamente, a cercear a liberdade de imprensa.
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Segundo Amarai, o Presidente é terminantemente', contra a censura. Não há ai
qualquer insinuação, por remota que seja,
quanto à idéia de censura', comentou."
Vejo aqui um antagonismo entre o que diz o
Presidente pessoalmente e o que vocaliza o seu
Porta-Voz oficial. Ele diz uma coisa e o Presidente
da República diz outra.
Mas quero apenas relacionar essa proposta de
auto-regulamentação, ou essa proposta vocalizada
pelo Presidente da República de discussão da sociedade e dos partidos para estabelecer o que a imprensa pode dizer e o que não pode dizer, com uma
outra noticia também da imprensa:
•As contas da campanha à reeleição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
aprovadas terça-feira pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), mostram que um dos maiores doadores foi o grupo La Fonte Investimentos, pertencente ao empresário Carlos
Jereissati. Integrante do consórcio que adquiriu a Tele Norte Leste, ele foi acusado
pelo eK-Ministro das Comunicações, Luiz
Cartos Mendonça de Barros, de ter grampeado os telefones do Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES). Numa das conversas grampeadas, Mendonça de Barros chama os participantes desse consórcio.. ." - num português
de péssima qualidade - •... de rataiada' e telegangue'. De acordo com o demonstrativo
do TSE, já no segundo tumo da campanha,
dia 20 de outubro, o grupo doou para a campanha de Fernando Henrique R$1 milhão."
Estabeleço um paralelo: não estaria na hora de o
Presidenta da República pensar num código de ética de
autocontenção? Como é que um grupo, denominado
patos seus Ministros de "rataiada" e "tetegangue", pode
cobrir os furos de caixa da campanha do Presidente da
República, enqlBntO Sua EKcelêncla propõe que o Congressc Nacional disaJia limitações à imprensa, ou, na
vocalização do seu Porta-Voz, Sérgio Amarai, propõe
que a própria ~nsa se autCHegUiamente?
Na minha opinião, quem precisa de uma auto-regulamentação é o próprio Govemo Federal e o Presidente da República. A •rataiada", depois de comer o
queijo da Tele Norte Leste, retribuiu o favor, cobrindo
furos de campanha do próprio Presidente da República. É um paradoxo diante do qual o próprio filósofo Miguel de Unamuno teria dificuldades de lhe dar forma.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.)Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, como Líder, ao Senador Eduardo
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.
Como Lfder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, juntamente com o Senador Roberto Requíão, o
Senador Antonio Carlos Valadares e Senador José
Eduardo Outra, a partir de diálogo que tivemos ao final da sessão, na última terça-feira, vimos aqui encaminhar o seguinte requerimento de informações:
"Requeremos, nos termos do art. 50, §

2", da Constrtuição Federal, do art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal e do
art. 2° da Lei n• 9.649, de 27 de maio de
1998, e considerando o disposto no art. 84,
inciso 11, do Texto Constitucional, sejam solicitadas ao Ministro Chefe da Casa Civil da
Presidência da República as seguintes informações, em face do diálogo entre Suas Excelências o Senhor Presidente da República
e o Ministro de Estado das Comunicações.
publicado na revista Época, edição de 23 de
novembro de 1998, ano I, n• 27, pp. 29-30.
1 - Por que a Presidência da República se absteve de sobrestar a realização do
leilão de desestatização da Telecomunicações de São Paulo S. A. - TELESP, ante a informação trazida à baila pelo Ministro das Comunicações de que a União poderia arrecadar
mais com a alienação de sua participação societária na TELESP Participações SIA, com o
engajamento da empresa BeN South no processo licitatório, caso houvesse adiamento do
leRão por cerca de duas semanas?
2- Por que a Presidência da República
permitiu a aquisição de património da TELESP Participações SIA, por preço inferior ao
que, de fato, se poderia apurar no mercado?
3 - Por que a Presidência da República consentiu, ao anuir à obstaculização do
"embaralhamento" na licitação da TELESP
Participações S/ A .. com a frustração da licitude do processo licitatório em tela?
4. Por que a Presidência da República
condescendeu a expedientes de confirmação
do referido leilão, ante a noticia de facilitação
e concurso para a incorporação do patrimõnio
particular de bens integrantes do acervo patrimornal da Telesp Participações S.A, objetáve1s
por meio de eventual participação da empresa
Bell South na licitação em questão?

...
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5. Na estrutura da SAE. de acordo com
a Lei n• 9.649/98 (art. 5°). foi criado o "Centro de Pesquisa e DesenvolVImento para a
Segurança da& Comunicações". Que funções e&&e órgão vem desempenhando? Como
é posslvel esse Centro, que alua junto ao
Palécio do Planalto, deixar que as conversas telefOnicas do próprio Presidente da República sejam difundidas como se fossem
discurso para a "Voz do Brasil"?
6. Em entrevista, na Venezuela, o Presidente da República disse que o Pais e os
parlamentares confundem "o que é um leilão
com o que é uma licitação" e que o Ministro
das Comunicações e o Presidente do
BNDES não poderiam se comportar como
juizes. Ora, o Decreto n• 2.546, de 14 de
abril de 1998, dispõe que o Ministro das Comunicações é quem deverá conduzir o processo de privatização das empresas do Grupo Telebrás. O art. s• do referido decreto determina que "o processo de privatização
obedecerá aos princlpios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade".
Sando assim, qual o embasamento legal
para a afirmação do Presidente da República de que o Ministro das Comunicações e o
Presidente do BNDES pudessem ter comportamento - orientando a ação dos potenciais compradores de empresas estatais no
leilão, realizando empréstimos oficiais a taxas subsidiadas, autorizando avais, coordenando a açio de fundos de pensões lig~:l.:>s
lls estatais - que conflitasse com os princlpios estabelecidos no caput do art. 37 da
Constituição da República?
Essas são as indagações que fazemos, Sr. Presiderta, para que o Miristro-Chefe da Casa Civil possa
esctarecer as declarações do Presidente da República
Sr. Presidente, diante da revelação que fez o
Senador Roberto Requião de que foram justamente
as empresas consorciadas do Grupo Telemar que
adquiriram a Tele Norte Leste que deram contribuições da ordem de R$3 milhões para a campanha
eleitoral do Presidente da República, aprofunda-se a
necessidade de apurarmos mais detidamente o que
é que aconteceu no processo de privatização das
empresas da Telebrás, pois isso soa estranho e contraria o bom senso.
Essa revelação, Sr. Presidente, certamente nos
fará lutar para que se tenha. daqui para a frente. financiamento público das eleições, e para que não se ad-
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mita mais a contribuição de empresas privadas em
tal volume para os cofres de campanhas eleitorais.
Especialmente quando há o direito de reeleição,
aquele que está disputando a reeleição pode decidir
situações como essa, em que centenas de milhões
de reais são colocados à disposição por instituições
oficiais de crédito, orientando o aval do Banco do
Brasil, decisões do BNDESpar, da Previ e de outros
fundos de pensão, que têm os seus diretores designados pelo Palácio do Planalto, seguindo, ainda, a
orientação de Ministros.
Ora, Sr. Presidente. estamos vendo uma relação de verdadeira simbiose entre os interessados no
processo de privatização e a maneira como o Governo conduz esse processo. Estamos chegando a um
fenômeno de concentração de renda e de poder nas
mãos de alguns grupos econOmicos que nuamente
se viu no Brasil. E é exatamente isso que aqueles
que assinaram o requerimento de instalação de CPI
sobre o processo de privatização querem ver investigado, apurado em profundidade.
Concluindo. Sr. Presidente, agradeceria se a
Presidência pudesse nos informar a respeito da
questão suscitada primeiramente pelo Senador Josaphat Marinho, depois pelo Senador Casildo Maldanar e por mim mesmo: o Senado Federal vai procurar assegurar o que está escrito na Constituição bras~
leira, ou seja, que compele privativamente ao Sanado
Federal autorizar as operações financeiras da interesse da União? Autorizar significa examinar preliminarmente operações como essa que o Governo Federal
está contratando junto ao Fundo Monetário Internacional e outras instituições multilaterais de crédito, como o
Bird, o BID, junto a nações do G7 e outras.
Agradeço se essa Presidência puder nos dar a
informação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em primeiro lugar, desejo responder a V. Ex" questão anterior, posteriormente examinaremos esta.
Na sessão deliberativa ordinária do dia 17 do
corrente mês, como questão de ordem, V. Ex" solicitou à Presidência do Senado que adotasse providências no sentido de que fosse encaminhado ao
exame desta Casa o Acordo de Ajuda Financeira assinado pelo Ministro da Fazenda Pedro Malan junto
ao Fundo Monetário Internacional - FMI - e outros
organismos internacionais.
Sobre a questão, a Presidência do Senado obteve de órgãos técnicos da Casa as informações ca·
biveis, que a seguir transmito a V. Ex• e ao Plenário.
1. As operações com o Banco de Compensa·
ções Internacionais (BIS). com o Banco Mundia
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(Bird) e com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID) serão materializadas em contratos de
abertura de crédito e, portanto, sujeitam-se à autorização do Senado, tal qual estabelecido no art. 52,
Inciso V, da Constituição.
2. A operação com o Fundo Monetário Internacional (FMI), por sua vez, não tem forma contratual e
-melha-sa mais a uma operação de troca de moedas do que a uma operação clássica de empréstimo.
Além disso, as diversas formas de operação
com o FMI já se encontram incorporadas ao Direito
Interno brasileiro, por força da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Convênio Constitutivo do organismo e alterações posteriores.
Em razlio dessa aprovação do Convênio Constitutivo do FMI, no passado prevaleceu o entendi·
manto de que não dependem da autorização senatorial as operações com o Fundo. Porém, no presente
caso, há expresso vinculo entre as operações com o
FMI, o BIS, o Bird e o BID, razão pela qual aquele
entendimento adotado em operações anteriores não
se aptic:a à situação atual.
Por isso, a Presidência do Senado obteve do
Ministério da Fazenda a garantia - peço a atenção
de V. Ex' para esta parte - de que o Poder Executivo enviará ao Senado Federal exposição de motivos
contendo a descrição do programa de apoio externo
ao ajUIIIII da economia brasileira e a documentação re1-*t ês operações com o FMI e o BIS. Também a
doamentaçAo relativa às operações com o Bird e o
BID será encaminhada ao Senado Federal, na forma
usual, IAo logo concluldas as negociações pertinentes.
Em razlio dessas informações, a Presidência
do Senado esclarece que tão logo o Poder Executivo envie ao Senado a documentação referente às
operações com os citados organismos intemacio·
nais, submeterá essa documentação à Comissão de
Assuntos EconOmicos, a fim de que sejam adotadas
as providências cablveis estabelecidas no inciso V
do art. 52 da Constituição, assim como nos arts. 389
a 392 do Regimento Interno e na Resolução n• 50,
de 1993, do Senado Federal.
Em poucas palavras, quando tivermos essa documentação, examinaremos na Comissão de Assuntos EoonOmicos e esse entendimanto da Mesa, que
não é rf!N!Ssé:io, no momento, poderá ser mod~icado
na comissão competente, na ocasião em que vier toda
documentação, porque entende a Mesa e também o
Ministério da Fazenda que apenas as operações do
BIRD e do BID são submetidas ao Plenário deste Senado. Mas se a cornssão revir esse entendimento, a
Mesa nada tem a fazer a não ser cumprir a decisão da
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comossao, na ocasião própria que vier a exposição
de motivos. Foco feliz que V. Ex" esteja satisfeito.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden·
te, gostaria de pedir a V. Ex" que encaminhe esse
documento à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para melhor exame e conhecimento de
pessoas como Senador Josaphat Marinho e outros
eminentes ...
O SR. PRESIDENTE (Arrtonio Carlos Magalhães)
- V. ex• será atendido. Após a Comissão de Assuntos EconOmicos irá para Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde ponmicam figuras eminentes, corno o Professor Josaphat Marinho, para que
possam também opinar.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP) Obrigado.
Sr. Presidente, pergunto sobre a outra questão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a outra questão, como foi muito longa, responderei a V. Ex" na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães) Conc:iedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pres~
dente, Sr"s e Srs. Senadores, a imprensa especializada tem noticiado maus presságios para o setor agrlcola na safra 98'99. Órgãos ligados diretamente ao ramo
e técnicos da área prevêem dias d~lceis para todo o
setor agropecuário, o que nos preocupa e muito.
Em matéria assinada por Paulo Soares, articulista da Gazeta Mei"CCIntll, foram publicados, no dia 24
deste mês de novembro, dados no mlnimo preocupantes em relação ao resultado estimado para 1999 para
a agropecuária brasileira, com destaque para o setor
agrícola, sobre o qual pesa a responsabilidade de suprir o País com alimentos e divisas de exportação.
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Nessa matéria, informa-se que, de acordo com a
CONAB - Co!T1)anhia Nacional de Abastecimento, o
valor bruto da produção de grãos e fibras, predominantemente de soja, milho, arroz. feijão e trigo, na safra
98199, deverá cair 6%, indo de R$16,7 bilhões, na ú~~
ma 15Bfra, para R$15,7 bilhões de reais, na safra seguinte. Se asses valores torem comparados com os da
aatra de 96197, de lá para cá terá havido até um ganho
de 5,3%, já que a race~a bruta daquele perlodo foi de
R$14,9 bilhões. Mas, como a necessidade e a expectativa aio sempre de crescimento, é imperativo que
essa situação se reverta para que o País possa vislumblar um futuro próspero para o setor rural.
A dellpeito de, naquele mesmo artigo, previsões
otimistas anW'darem que a safra agrlcola 98/99 será
de 85 milhões de toneladas da grãos, estudiosos no
assunto prenunciam que será um ano d~ícil para a
agricultura e ainda que a colheita nessa safra deverá
chagar a 78,7 milhões de toneladas, o que representa
um aumento da apenas 1% de uma safra para outra.
De acordo com outros dados citados, como por
exemplo os da OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, a receita bruta do setor agropecuário
deverá cair 4%, ficando em torno da R$55,5 bilhões.
Há uma previsão mais otimista de que a receita chegue a R$57,6 bilhões, enquanto foi, no ano passado,
da R$54,7 bilhões. Mais ou menos 70% desse montante são representados pelos 22 principais produtos
do setor. Este ano, os principais destaques na formação da receita do produtor são a soja, a carne bovina e a cana-de-açúcar, que movimentam sozinhos
um total de R$7,2 bilhões. R$7 bilhões e R$5,8 bilhOes, respectivamente.
Essa situação, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, deve-se ao fato de o setor agrlcola estar exportando
muito pouco dos nossos produtos. seja pelos obstáculos
que se lhe irrpõem lá de tora. seja pelas próprias atrofias internas que comprometam a nossa politica de exportação. Sem estimulo e sem condições para exportar.
o produtor rural cuidará de plantar prodLJos de consumo
interno, como arroz. feijão a milho, principalmente. A
oferta cras:erá, então, pelo menos um pouco. podendo
até exceder à procura e o preço, conseqüentemente,
cairá, forçado pelo próprio mercadO.
A nossa preocupação. sr. Presidente. Sr"s e
Srs. Senadores. reside especialmente ai. Com a
queda dos preços, a renda do produtor agrícola cairá e essa s~ação realimentará um ciclo vicioso que
então se desenhará. Sem dinheiro. o produtor não
investe, não planta a não paga as dívidas, muito manos aquelas contraídas com os órgãos financeiros
do Governo ou subsidiadas por ele.
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Num Pais da vocação eminentemente agrícola
como o Brasil, deixar que o sator vá à bancarrota é,
no mínimo. ser desleixado com a própria casa. Alguns órgãos do Governo já estão se preocupando
com a situação, como é o caso da Conab, cujo Presidente já se manifestou pela intervenção no mercado, se as previsões se confirmarem, quando então
comprará milho diretamente do produtor, para ev~r
que a sua cotação caia abaixo dos preços mínimos
de garantia do Governo.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB-MT) - Permita
V. Ex" um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Com
muito prazer. eminente Senador.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB-MT) - Ainda ontem. desta tribuna. nosso colega ex-Ministro da Agricu~ura tez um pronunciamento a respe~o desta
questão. Também nós usamos a tribuna para falar
do mesmo assunto. A situação da agricu~ura brasileira é dramática e vai continuar sendo assim, Senador Jonas Pinheiro, porque a agricultura não tem a
força politica que deveria ter no Governo. A agricultura não faz parte do tripé de poder no Brasil, pois o
setor econOmico do Governo olha para ela como
algo secundário. O mais importante para eles é o seter industrial de São Paulo e outros setores; a agricultura fica lá para o fim. Eu disse ontem aqui, e
quero repetir, que a agricultura é um setor fundamental para qualquer pais. Pafses altamente desenvolvidos e tecnológicos da Europa, por exemplo, não
abrem mão da agricultura. A Áustria não abre mão
da que seus pastores subam com as vacas para as
montanhas, para ficarem parte do ano lá, porque
isso gera emprego, cria uma ocupação via pecuária,
via agricultura. Aqui não valorizamos essa questão.
E o campo é o melhor gerador de emprego, porque
gera emprego mais fácil e mais barato. No entanto.
o Governo, a equipe econêmica não vêem assim. O
que V. Ex" está colocando é a pura realidade. Repito
que a FAO. no ano passado, disse que precisamos
de 100 milhões de toneladas de grãos só para alimentar a nossa população. Vamos produzir 78 milhões. sendo que grande parte é exportada, quer dizer. não produzimos o suficiente nem para alimentar
a nossa população. para atender a demanda interna.
E o que acontece com a agricu~ura? Quando tem algum recurso destinado ao setor, como o Plano deste
ano, que foi tão falado pelo Governo - ouvi, inclusive, V. Ex" fazer vários pronunciamentos a respeito
deste assunto. entusiasmado com este Plano ce Safra -, o recurso chega atrasado, tora de ~peca. IAmse que mendigar esse recurso, prer.1sa-se de interte-
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rência politica, para se mandar algum recurso para
alguma agência, para atender produtores. Isso é um
absurdo. Chega depois que o cidadão já plantou, depois que preparou a terra. De modo que o meu aparta é para ma solidarizar com V. Ex1 • Cada vez mais
vozes devam-se levantar para defender a agricultura
brasileira, o que V. Ex" faz com muita competência.
Estou totalmente solidário com o discurso de V. Ex"
a penso que este setor tem que se organizar melhor,
para conseguir ter, no jogo do poder, o papel que lhe
é destinado, o papel que merece, para equacionar
grandes a graves problemas. Agradeço a parabenizo V.Ex" pelos dados que está trazendo à tribuna sobre a agricuttura brasileira. Muito obrigado.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Muito
obrigado a V.Ex" pelo aparte, eminente Senador
Carlos Bezerra.
Aproveitando o ensejo, gostaria de pedir um
pouco da atenção do nosso Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, porque a agricultura no Brasil está a merecer o apoio de V. Ex". O nobre Senador recebeu. em resposta a um documento que enviou ao Ministério da Fazenda, informação de que a
complementação do recurso da agricuttura estaria
sendo resolvido entre os dias 20 a 30 de novembro,
com o aumento da exigibilidade bancária de 25 para
30% do depósito à vista reoolhido pelo Banco Central. Hoje, os agentes financeiros aplicam 25% daquilo que deVeria ir para o Banco Central. Pois bem,
a única solução para compensannos a falta de recurso, este ano, para a agricuttura, que seriam originados de recursos externos - que não existem, mas
caso existisse, está num custo altlssimo, o que não
dá para aplicar em agricultura - é essa exigibilidade
bancária, o aumento de 25 para 30%.
Estamos confiando, Sr. Presidente, que, mais
uma vez, V. Ex" nos ajude a interlerir junto ao Banco
Central, que está resistindo sob alegação de que
R$1,5 bilhão a mais iria prejudicar a expansão monetária no Brasil. o~. c:~ R$1 ..::; hilhAn v~i prttjudir,;u
a expansão monetária no Brasil, imaginem o que faltará para os nossos produtores! Ainda, hoje, um Deputado da Behia, da região produtora de Barreiras,
esteve no Ministério da Agricultura pedindo dinheiro
porque os produtores daquela região. assim como
de todo o resto do País, principalmente de Mato
Grosso, estão com terra preparada e não podem
comprar semente e adubo. Se essa situação continuar, só em Mato Grosso, perderemos um milhão de
toneladas de grãos, pela área preparada que deixará de ser plantada e pela tecnologia adequada que
deixará da ser aplicada.

Portanto, entendo, Senador Carlos Bezerra,
que, se as vozes são poucas, vamos aumentar as
vozes a, muito mais do que isso, vamos agir. Temos
que conseguir esse recurso para a agricultura brasileira este ano, porque está ai o Ministro anunciando uma
safra de 85 milhões de toneladas de grãos quando, na
verdade, não há isso; estaremos em torno de 78 milhões. E, se não chagar esse recurso, vai diminuir
mais ainda a safra, no Brasil, no próximo ano.
Creio qua está nas mãos do Congresso Nacional, sobretudo desta Casa, a possibilidade de dar ao
Brasil esse recurso para a nossa sofrida agricultura,
que, mais uma vez, está a merecer o apoio dos Srs.
Congressistas nacionais.
O Sr. Leomar Qulntanllha (PPB-TO) - Penniteme V. Ex" um aparte, nobre Senador Jonas Pinheiro?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Com
muito prazer, ouço o aparte do nobre Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Laomar Qulntanllha (PPB-TO)- V. EX'
tem razão quando afirma que o crédito agrlcola só é
eficiente se for suficiente e tempestivo, o que não se
observa aqui no Brasil há muito tempo. Nem é suficiente nem é tempestivo, para uma atividade que é
ligada à cronologia, que tem ligações Intimas, estreitas com os fatores climáticos; d~erentemente da indústria em que, se faltar meios, se faltar recursos
pode parar os motores, as máquinas, pode se reiniciar a produção em 30 ou 60 dias sem perder o produto. Na agricultura, uma vez começaao o processo
de amanho da terra, de preparo da terra, uma vez
iniciado o plantio, o produtor não pode interromper,
sob pena de perder o investimento feito. ~ lamentável, nobre Senador, que a agricultura ainda seja tratada com o descaso que está sendo tratada no Brasil, pois é uma atividade económica que, pelo menos, deveria merecer o respeito que as demais atividades económicas merecem. A agricultura, além de
ser uma atividade económica como outra qualquer,
t. um~ ;:ttivict~rtp nobn:o, fl')rq•.l~ ~ responsável por colocar na mesa o elemento essencial à vida, o alimento. Por isso deveria merecer também a atenção
do Governo porque é estratégica: o alimento precisa
ser colocado em todos os quadrantes do País e nem
todas as regiões têm facilidade para produzir. Vemos um constrangimento pennanente em cima do
produtor, do agricultor brasileiro, sem encontrar uma
solução. E há ainda as atitudes predatórias que ainda são adotadas contra a agricultura: a importação
desabrida, diferente do que ocorre em outros países
que estabelecem não só barreiras tarifárias como
também barreiras sanitárias para proteger os seus
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:ldutol'IIS e os seus produtos. Enquanto no Brasil
as fronteiras estão escancaradas, numa concorrência desigual e desleal com os nossos produtores, já
que a agricultura é subsidiada nos outros pafses e
os produtos chegam a preços extremamente mais
balxos do que aqueles que conseguimos produzir
aqui. é uma concorrência nefasta ao produtor brasileiro. E wja, nobre Senador, desde o ano passado,
o Brasil é ca~o em produção de arroz, elemento
eaeenclal à mesa do mais humilde ao mais importante doa brasileiros. Já importamos muito algodão,
agora também milho e feijão e ficamos sem saber
come é que não temes os recursos necessários para
estiiTl.llar a produção a~amente •tecnificada" já existente hoje no Brasil, que poderá gerar empregos, um
dos mais graves problemas que a sociedade brasileira
entrenta, mas temos que encontrar dólares para pagar
o produtor de outro pais, que vai gerar emprego fora
do Brasil, enquanto não temos os recursos para est~
mular, para sustentar, para prestigiar a produção agrícola brasileira. Solidarizo-me com V. Ex" pelo alerta
que faz a esta Casa, pelo apelo que faz ao Presidente
Antonio Carlos Magalhães, que, com a sua condição,
a sua voz forte, o seu comando firme, poderá dar uma
contribuição muito grande ao estabelecimento de uma
polftica agrlcola para o País, a um novo norte para a
agricu~ura brasileira. Muito obrigado.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Muito
obrigado pelo aparte. Senador Leomar Ouintanilha.
Lembrei-me de uma máxima que usamos na agricultura: crádito rural é igual a remédio, deve ser dado
na dose certa e na hora certa.

A politica agrícola no Brasil é ITl.lito perversa e,

neste momento, precisamos tratar com muito mais seriedade um dos fatores da política agrícola, que é o crédito I\JIBI. Hoje são 26 de novembro e o prazo adequado
do plantio na região centro-sul termina no dia 15 de dezembro. Estames sem te~ hábil para que esse remédio seja dado na dosagem certa e na hora certa.
Outras medidas têm de ser tomadas o quanto
antes, porque o setor não pode ficar a deriva, aguardando que a situação se recomponha por si mesma,
pela ação do mercado. Não é justo com o homem do
campo e não é próprio de um país que se pretende
moderno. Num país continental como o nosso, com
terras férteis e em grande quantidade, com clima
ameno e previsível durante todo o ano, não se pode
nem imaginar escassez de comida para seus habitantes. A produção de alimentos em quantidade suficiente para o povo deve ser prioridade em qualquer
plano de governo e de uma nação e o Brasil não
pode fugir à re!lra. Não teria desculpa e nem perdão.

..
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No entanto, a produção desse alimento, como
requer o momento atual do desenvolVimento tecnológico, exige gastos e investimentos que, na maioria
das vezes, o produtor rural está economicamente
impossibilitado de fazer. é ai que o Governo deve
ter ingerência. Por intermédio dos seus órgãos, o
Governo tem o dever de apoiar o produtor rural, financiando-lhe o custeio dessa produção. Mas as notícias que nos chegam são desanimadoras: primeiro,
a elevação dos juros no mercado Interno que acarretou uma diminuição na oferta de crédito rural em algumas fontes ao que estava inicialmente previsto e
que deixou o produtor rural se debatendo para não
esmorecer de vez; segundo, ainda, agora, recentemente, a intransigência das instituições governamentais que administram o dinheiro da Nação, nas
quais não têm encontrado eco os apelos dos órgãos
ligados à agricu~ura, os quais conhecem, como ninguém, a capacidade do campo, mas também as
suas imensas d~iculdades muito mais provocadas
pela falta de uma política agrícola consistente e de
fOiego do que pela sua inoperáncia no campo.
Em vista da exigüidade de dinheiro e para poder cumprir o prometido pelo Presidente da República quando do lançamento do Plano de Safras
1998/99, que está sendo solicitado das autoridades
competentes - são esses os apelos - a elevação de
25 para 30% de exigibilidade bancária para ser utilizado no financiamento agrfcola e, assim, garantir o
montante dos recursos destinados ao crédito rural.
Defendem essa idéia a Federação Brasileira dos
Bancos - Febraban, a Confederação Nacional da
Agricultura -CNA, a Frente Parlamentar da Agricultura, o Ministério da Agricultura, por intermédio de seu
próprio titular, o Senhor Ministro Francisco Turra e o
Senado Federal, na pessoa do nosso Presidente.
Entretanto, as autoridades monetárias do Banco
Central estão resistentes a essa proposta, considerando-a inviável, já que ela provocará, de acordo
com seus cálculos, uma expansão da base monetária, uma vez que seria colocado à disposição do crédito rural cerca de R$ 1,1 bilhão.
E como argumento, segundo fonte da área económica citada em artigo do Jornal de Brasllla, em sua
edição de ontem, a previsão de uma sal!a da ordem de
85 milhões de toneladas em 1999 revela que o setor
agrícola deve estar capitalizado e, por isso, não deve
merecer um maior volume de recursos para financiamento. Uma alegaÇão absolutamente absurda, que só
pode ter sido teita por pessoa que jamais deve ter saído
dos ambientes refrigerados urbanos e desconhece
completamente a realidade do campo brasileiro. A
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essa citada fonte da área económica convido a visitar o Interior do Brasil, sobretudo o meu Estado de
Mato Groeso, eminentemente agrícola, para ver a
falta de recuniOS e o desespero dos agricultores,
que, no llmtte do prazo, não conseguem sequer pagar os adubos, as sementes e as operações de
plantio. Somente em Mato Grosso, a demanda de
, _ para financiar a presente safra agrícola é
ainda da ordem de 150 milhões de reais.
Se. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, se essa
declalo sobra os recursos para crédito rural for retaroada. então será tarde querer fazer alguma coisa,
poli o celendário agrícola exige o plantio imediato.
Diante disso, precisamos continuar a nossa luta para
conseguir financiar a produção rural, para que o Brasil nlo sucumba sob a sua própria incapacidade de
adolar medidas óbvias e de trabalhar global e racionalmente seus problemas mais básicos.
Sr. Presidente, o retrato que faço da situação rural
nlo é nlloceda nem é uma caricalura. É a situação crua
e verdadeira, que me constrange e me preocupa, jé que
me e1rto com ela comprometido e engajado na sua luta
1Dda a minha vida profissional e polftica. Por isso exponho o filio antes que ele se torne imM!rsível, e para que
esta Casa nlo se tome omissa e possa influenciar, no
que lhe ccxber, as deCisões do Podar Executivo para o
setor agrfcola e em beneficio do Pais.
Antes que seja irremediavelmente tarde e para
que nlo nos lamentemos depois.
Mutto obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C&r1os Magalhães)
- EsUl franqueada a palavra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP)Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR.PRESIDENT"E (Antonio C8r1os Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco/PDT-AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s.-s e Srs. Senadores, na semana que passou, os Uderes, sobretudo governistas, decidiram por assinar um requerimento de urgência, sollcttando a votação do PLC n•a, de 1991,
que trata da reforma psiquiátrica. Esse projeto é de
autoria do Deputado Paulo Delgado, foi aprovado na
CAmara dos Deputados, e tramita no Senado hé.
aproximadamente sete anos, já tendo passado por
vários relatores. Recebeu, recentemente, parecer favorável, na forma de um substitutivo, apresentado
pelo Senador Lucidio Portella.
Posterionnente, em função de apresentação de
emendas de plenário, fui designado, pelo Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais, relator dessas
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emendas. Esse projeto, na sua essência, propõe a
extinção dos hospttais psiquiátricos, denominados
no projeto de manicómios e propõe ainda que não
haja destinação de recursos públicos para construção de novos hospttais psiquiátricos no Pais nem a
contratação de novos leitos pelo SUS em hospttais
privados.
Trata-se de um projeto extremamente polêmico, porque existem no Brasil duas correntes muito
dHerenciadias, com encaminhamentos ideologicamente bastante divergentes. De um lado, a proposta
do Deputado Paulo Delgado deseja a substituição
desses hospttais psiquiátricos por outras unidades
de saúde que visem humanizar, cada vez mais, o
tratamento das pessoas portadoras de transtornos
mentais, por outro lado, há uma corrente vinculada
aos proprietários de hospitais, a Federação Brasileira de Hospttais que defendem exatamente o contrário: a continuidade do modelo assistencial; que o
modelo de atendimento predominante continue sendo a internação da pessoa portadora de transtorno
mental em hospttal especializado, portanto, em hospital psiquiátrico. Se bem que já houve - e é importante que se reconheça um mérito no relatório do
Senador Lucfdio Portella -. de certa forma, um avanço no sentido da humanização dos serviços e da
proposição de implementação de novos serviços assistenciais, como o hospita~dia, como o hOspital-noite, como a pensão protegida, entermarias psiquiátricas em hospttais gerais e emergência psiquiátrica
em prontos-socorros gerais.
De fato, esses pontos se constituem em avanços, mas não resolvem a questão central da discussão, do debate, da polémica, que é exatamente saber
se os hospttais especializados, se os hospitais danem~
nados psiquiátriCOS devem ou não continuar corno modelo, corno um dos estabelecimentos de atendimento à pessoa portadora de transtorno mental.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, vim à tribuna para manifestar o meu desacordo com relação
a esse pedido de urgência. Entendo que não há nenhuma motivação, do ponto de vista legislativo, do
ponto de vista de atendimento ao interesse público,
ao interesse público que se justifique com relação a
esse requerimento de urgência dos Uderes, sobretudo dos partidos governistas no Senado. Nesta oportunidade, eu gostaria de pedir aos Lideres que refletissem e revissem sim a decisão de requerer a urgência para esse projeto. Informo que já hav1a decidido convocar audiências públicas para que pudéssemos, mais uma vez, ouvir os dois segmentos, que
têm pensamentos extremamente divergentes, como

326

ANAIS DO SENADO FEDERAL

já mencionei, a respeito do assunto; mas, sobretudo.
owlr o Ministério da Saúda e o Governo. Como se
trata de um projeto de interesse da sociedade brasi·
leira, não posso conceber que o Governo, por inter·
médio do Ministério da Saúde principalmente, deixe
de manifestar-se a respeito da matéria.
O que está aoontecendo7 Sobretudo na época
do Ministro Carlos César AlbuQuerque - estive duas
vezes no Ministério-, procurai obter uma posição of~
cial do Minlatllrio a respeito do assunto. Isso não foi
posalvel. Depois que o Ministro Sena assumiu o Ministério da saúde, em algumas oportunidades, conversamos com o Ministro a respeito, mas, também, não houve ainda uma poeiçio definitiva, não há um consenso
dentro do Ministério a respeito dessa matéria, que é
fundamental para que se possa estabelecer no Pais a
chamada reforma psiquiátrica. Acredito que o Ministro
da Saúde, que o Governo não pode ficar de fora desse
debate, não pode ficar isento da discussão.
Ainda há pouco, questionado na ComiSsão de
Assuntos Sociais, onde o Ministro da Saúde está
prestando um depoimento, participando de um deba·
te, o Ministro José Serra, mais uma vez, disse que
nem sequer teve conhecimento dessa solicitação,
dessa urgência; que não coube ao Ministério qualquer solicitação aos Uderes para que esse requeri·
mento de urgência pudesse ingressar nesta Casa,
pudesse ser apresentado pelos Lfderes.
Portanto, creio que seria extremamente importente se o Senado tivesse a oportunidade, sobretudo
a ComissAo de Assuntos Sociais, mais uma vez, de
debater essa matéria e que o Governo pudesse ofi·
clalmente se posicionar, haja vista que a reforma
psiquiátrica foi implantada em outros países por iniciativa do próprio governo. Portanto, é matéria de interesse do Poder Executivo, em especial do Ministério da Saúde, que não pode, de maneira nenhuma,
deixar de opinar, até para orientar os Senadores governistas SObre a posição que devem adotar quando
da votação do projeto. Particularmente, não tenho,
na condição de Relator, nenhuma posição mais radical SObre o assunto.
O objetivo de aprofundarmos o debate por intermédio de audiências públicas seria, certamente,
para tentar extrair os pontos de convergência das
duas correntes que divergem acentuadamente sobre
a matéria. Então, ouvindo especialistas, representantes desses dois segmentos e, sobretudo, o
. Ministério da Saúde, poderíamos, finalmente, ter um
projeto condizente com os reais interesses da sociedade. da coletividade; das pessoas portadoras de
transtornos mentais e de seus familiares.
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Não tenho nenhuma intenção em radicalizar.
Na verdade, queremos agregar tudo de bOm, tudo
de positivo que já foi produzido durante o período
em que o projeto tramita no Senado e caminhar para
um modelo assistencial que priorize a pessoa portadora de transtornos mentais, os seus familiares e o
restante da sociedade. O que não pode, de forma
nenhuma, é prevalecer o interesse econOmico, o interesse apenas dos proprietários, digamos, dos hospitais. Espero que não seja esta a ênfase a ser dada
quando da discussão, quando do debate desse projeto, porque não seria de forma nenhuma condizente
com o espírito democrático, com o espírito que esta
Casa tem demonstrado de preservação dos interesses da sociedade como um todo.
Portanto, esse é o apelo que deixo no Senado,
para que haja uma reflexão dos Lidere&, a fim de
que esse projeto seja votado no ano que vem. Poderá haver um aprofundamento dos debates na Comissão de Assuntos Sociais, com a realização das audiências públicas, o que, no meu entendimento, são
fundamentais para que possamos ter em mão um
projeto isento de qualquer deformidade, sobretudo
no intuito de nos aproximarmos de um consenso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Não
há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Bernardo Cabral, Júlio
Campos, Carlos Bezerra, Odacir Soares a Sr" Senadora Benedita da Silva e o Senador TeotOnlo VIlela
Filho, enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadoras, vo~o a ocupar esta
tribuna para tratar da questão que representa uma das
maiores preocupações de meu mandato de Senador.
o desenvolvimento da Amazónia. A insistência com
que o faço justifica-se, além das razões originárias do
meu compromisso regional, pelo sistemético desprezo
dos grandes empresários e dos governos federais em
relação ao potencial económiCO da Região, num desses casos de cegueira geral dfffceis de entender. Nessa região süvestre, que é a ma1or e uma das mais belas do mundo, os hotéiS são ruins e escassos, o turismo é uma atividade marginal, menos importante do
que a extração predatória de madeira, e as atividades
capazes de preservar a mata e gerar renda. como a
caça e a pesca esportivas, são inexistentes! As reservas minerais da região são enomnes e poderiam ser
exploradas sem que se arrasasse a terra, com o uso
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de tecnologias modernas de mineração, mas é o ga~~~ desorganizado e poluidor que predomina. A
pesca comercial, óbvia vocação da Amazônia, está
sendo prejudicada pelo desmatamento das várzeas.
O fato é, Sr"s a Srs. Senadores, que se pode
preservar a Amazônia sem devastá-la, mas só agora
e8888 opções começam a ser discutidas a sério e,
mesmo -im, entre grupos pequenos de ecologistas a funcionários do Governo. Até há pouco, apremiass de explorar economicamente a AmazOnia ara
a derrubada da mata. Há attemativas inteligentes
que precisam ser testadas.
A opçio mais evidente é o turismo ecológico,
modalidade de viagem que eslé na moda entra turistas americanos, japoneses e europeus, que já se
cansaram de fotografar a Torre Eiffal. Em 1996, o
ecoturismo movimentou 260 bilhões de dólares, dinheiro gasto em caminhadas pelo Himalaia, passeios em lombo de camelo no nona da África, visita
a crateras de vulcão na ilha de Bali. As viagens ecológicas astAo crescendo e, agora, abre-se uma oportunidade única para o Brasil. Os acoturistas mostrem-se interessados como nunca em selvas tropicais. A Amazônia é a maior delas, mas o turismo na
região é pffio. Em 1996, turistas estrangeiros gastarem 2,3 bilhões de dólares no Brasil, mas apenas
3% dessa quantls foi despendida em passeios pela
natureza, divididos entre Pantanal, AmazOnia a parques nacionais, como o de lguaçu. no Parané..
~ incrlvel, mas só nas salvas da Costa Rica,
pais da América Central quase do tamanho do Estado do Espfrito Santo, o ecoturismo rendeu 600 milhões de dólares, em 1996. CalCula-se que a Amazônia, 98 vezes maior do que a Costa Rica, tenha
recebido apenas 40 milhões, 7% do dinheiro endereçado à Costa Rica.
Para o seu terTilório de 5 milhões de quilOmetres quadrados, a AmazOnia é servida por apenas
dezasaata hOtéis dedicados ao ecoturismo, a maioria montada nos úttirnos anos. ~ mutto pouco. Hé. espaço pare instalar outros trinta hOtéis, desde que
seja falta uma boa divulgação dos atrativos que a
floresta proporciona.
Felizmente, Sr"s e Srs. senadores, nem tudo
se resume às mé.s noticias. Como se sabe, em razAo de sua relevAncia, o turismo vem ocupando
cada vez mais as atenções dos maios de comunicação. A revista Nawawaek, de 03.08.98, acaba de
dedicar um artigo da capa às dfficuldades que o turista experimenta quando deseja desfrutar um agradável periodo de férias, em face da escassez de lugares adequados. No final da matéria, são aponta-
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dos sete lugares exclusivos que têm condições de
satisfazer ao mais exigente turista.
Surpreendentemente, incluso na reduzida lista,
escolhida pelo rigoroso crivo de experientes jornalistas de uma das mais concettuadas e importantes revistas de circulação mundial, aparece um ponto isolado em plena floresta amazOnica, próximo de Manaus, à margem diretta do rio Negro - o maior tributé.rio do lado norte da bacia hidrográfica do Amazonas: o hotel Ariaú Jungle Towers.
A reportagem da Nawawllllk colocou o cenário
bucólico do Ariaú ao lado dos encantos de Paris e de
mais cinco locaiS excepcionais, sugeridos na reportagem como destinos turfsticos de excelência. Mais do
que um hOtel de selva, o Ariaú é um complexo turístico
que se aproxima do conce~o de 'resort", tendo a natureza como atração principal. Construido em perfetta
harmonia com a exuberante florasta pluvial, a integração à paisagem e o absoluto respetto à ecologia foram
regras básicas que nortearam sua idealização.
O Ariaú iniciou suas atividades abrigando 1O
hóspedes/mês, em 1990. Praticamente dobrando a
cada ano sua ocupação, atingiu o patamar aluai de
1.800 pessoas/mês, em sua maioria estrangeiros.
Recebeu, nos otto anos de sua existência, cerca de
60.000 pessoas.
Distante 60 quilOmetres de Manaus, chega-se
ao Ariaú de helicóptero, hidroavião ou barco. São
21 O quartos, distribuídos em torres de madeira de 40
metros de attura. que ficam juntas à copa das árvores. Macacos, aves e outros animais costumam circular pelas áreas comuns do hotel.
O segmento do turismo vottado pare a proposta do Ariaú não é o do turismo de massa. Pelo contrário, o hotel é, por definição, um produto de custo
elevado. Seus clientes se encontram entre pessoas
de boa formação intelectual, com preocupação ecológica, além de sensibilidade suficientemente desenvolvida para perceber e apreciar a beleza sutil dos
ecossistemas. Desfrutam boa situação econOmica e
social, destacando-se entre eles chefes de governo,
polfticos, professores, cientistas, jornalistas, pesquisadores, artistas e empresários.
Num tempo em que a Amazónia está sendo
atacada por formas de atividades econOmicas irresponsáveis, que sugam a riqueza da selva sem repor
nada em troca, a iniciativa do complexo turfstico do
hotel Ariaú Jungle Towers é um exemplo eloqüente
da criatividade, do poder de realização e da responsabilidade social da iniciativa privada brasileira.
O reconhecimento da melhOr imprensa intemacional vem fazer jus, portanto, ao presidenta do Ariaú
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Amazon Towers Hotel, Dr. Francisco Rilla Bernard~
no, porta voz do SIIC8SSO de uma experiência que, além
de coo 1lP ovar as possibilidades aoonOmicas do ecoturismo na AmazOnia. demonstra, exemplarmente, que há
soluções ra:ionais para a exploração da mata.
Por essas razões, Sr"s e Srs. Senadores, não
pude abster-me de eletuar, com alegria e esperança, o registro desse leito.
Multo obrigado.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL·MT) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este Plenário aprovou,
em março do corrente ano, o Projeto de Lei do Senado n" 87, de 1996, na forma do substitutivo apresentado pelo relator na Comissão de ConstHuição,
Justiça e Cidadania, eminente Senador José Fogaça. Trata-se, como recordam-se os ilustres Pares,
de medida que vem preencher uma lacuna em nossa legislação, dispondo sobre a proteção, pelo Estado, de vitimas ou de testemunhas de crime.
De fato, tanto a pessoa que dispõe de direHos
por ter sido atingida pela violação das normas penais, quanto aquela que exerce a louvável função de
colaborar com a apuração desses casos encohtramse na situação paradoxal de poderem, ao concorrer
para o estabelecimento da justiça, tornar-se alvo de
novos detHos. Em Inúmeros casos, a ameaça por
parte do inlrator, seja ao património, à integridade tisica ou à própria vida daquelas pessoas, Impede a devida eh ric!açllo do crime ocorrido, bem como a merecida sançlo do culpado. Há, nesses fetos, algo que
afronta e ofende às mais elementares noções de dire~
to e de cidadania. Por essa razão, o projeto que intenta
pOr um termo a tão inaceHável realidade mereceu o
apoio e a colaboração dos nobres Senadores.
Nilo bastasse a evidente validade universal de
uma medida com tal objetivo, temos uma situação
histórica que torna ainda mais imprescindfvel a defesa das vitimas e testemunhas de crimes. Estabeleceu-se em vários locais do Brasil a odiosa "Lei do Silêncio", por meio da qual organizações criminosas
procuram impedir a reação das pessoas e comunidades que sofrem as conseqüências de seus atos.
cei1D que silo os cidadãos pobres os mais atingidos pela opi
Ao desse verdadeiro Poder Paralelo,
oorstituldo pelo rrundo do aime organizado. Sua pceserça no dia-a-da dos trabalhadores e dos excluidos torna-se um tormento constarte e corriqueiro, incorporandose ao plano da normalidade. Tais organizações instalam
um estado de terror coertitivo que dificulta ou impossibiIHa a apuração dos seus crimes, perpetuando um
inaceHável dominio sobre suas vítimas reais ou potenciais. Pior ainda é a sorte dos cidadãos quando
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se encontram entre quadrilhas de maHeitores à margem da sociedade e hordas de maus policiais, igualmente contraventores, igualmente tacinoras, mas
acobertados pelo distintivo de uma instituição estatal
que tem como missão, por dolorosa ironia, proteger os
cidadãos honestos.
Ainda que tantos calem quando muHo tinham o
que contar ou que reclamar de seus direHos ofendidos, silo também numerosos os casos dos cidadãos
prejudicados porque decidem superar o temor e
afrontar a injustiça. Esta é a maneira pela qual a sociedade premia a sua coragem e seu empenho em
lazer prevalecer a verdade: deixando-os entregues à
própria sorte, o que significa muHas vezes lançá-los
à senha vingativa dos criminosos. Vários desses cidadãos destemidos, ou que suplantaram o próprio
temor pelo sentimento da honra ou do dever a cumprir, já não estão entre nós, foram alijados deste
mundo, levando consigo aquilo que sabiam.
Sr"s e Srs. Senadores, para suprir essa lacuna,
para corrigir esse defeHo de nossa realidade juridica,
com graves repercussões na vida da sociedade,
apresentei nesta Casa, ainda em 1994, um projeto
de lei. Dois anos depois, tomei a iniciativa de reapresentá-lo, em versão aperfeiçoada, consistindo no
mencionado Projeto n• 87196, o qual, mais uma vez
aperfeiçoado - desta feita pelo substitutivo resunante do diligente trabalho do Relator José Fogaça -.
vem de ser encaminhado à Câmara dos Deputados.
Em que consiste, afinal, a proteção oferecida
pelo Estado aos cidadãos vitimas ou testemunhas
de crimes, tal como é disposta pelo Projeto de Lei
em questão? Trata-se de medidas que devem ser
requeridas pela Policia Judiciária ou pelo Ministério
Público à autoridade judicial, visando resguardar a
vida, a integridade tisica e mental e o património da
vitima ou testemunha de crime, sempre que estiverem ameaçados em razão do exercicio dos seus direHos de ofendido ou da sua colaboração com a Justiça. A proteção, que pode ser estendida a familiares
e afins da vítima ou testemunha, compreende, entre
outras medidas. a vigiiAncia e proteção policial, a
hospedagem em local seguro, a mudança de domicmo e a assistência social, assim como a assistência
económica temporária, visando ao custeio de despesas de subsistência e moradia.
FICa ainda assegurada a preservação de sigilo
dos dados pessoais durante e após a instrução criminal, podendo ser promovida, em casos de maior risco,
a mudança de identidade da pessoa ameaçada. Torna-se também obrigatória "a diligência de reconhecimento do acusado em local e condições que não per-
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m1tam a quebra da sigilo da identidade do proteg~
do", evitando-sa, tanto durante a instrução como na
fase p!cpllamente process•IAI, o seu confronto com o
aa IS!!do, seus familiares e testemunhas da defesa.
A proteção será prestada por até dois anos,
podendo ser prorrogada por igual período, mod~ica·
da. ou revogada, sempre por meio de decisão judi·
clal. Os dados pessoais do protegido, bem como os
atos realiZados em virtude da proteção serão decla·
rados segredo de Justiça, incorrendo em crime
aquele que os violar. Como forma de viabilizar a implementaçlo do programa da proteção, a União fará
previaio orçamentária dos recursos necessários, podendo também, para o mesmo fim, realizar convênios com os Estados e o DistrHo Federal.
Acredito que, com a sanção desse Projeto de
Lei, dá o Brasil um grande passo no sentido de aperfeiçoar a sua Justiça criminal, não só tomando-a
mais eficaz, como também instHuindo um novo padrto de respeito à dignidade das vitimas e testemunhas. Reitero não ser admissivel que a vitima seja
de novo penalizada, em decorrência do processo criminal, nem tampouco que a testemunha se torne
alvo de violência, de maneira por vezes irreversível,
pelo si~es lato de colabOrar com o estabelecimento da venlade e o cumprimento da justiça.
Slo oe cidadãos comuns, os cidadãos desprov~
dos de maiores recursos financeiros, os grandes beneficiérioe de uma tal medida. Já não se encontrarão
~e desprotegidos quando tiverem de arrostar o poderio da força bruta, de onde quer que ele
provenha. Já não serão vitimas inertes diante das atrocidades dos celerados, mais perigosos quando se organiZam em bandos ou quadrilhas. Poderão, com menos riscos, saciar sua sade de justiça, ajudando a
identHicar os verdadeiros culpados de crimes que a
sociedade brasileira não deve permHir nem aceitar.
A certeza da impunidade constitui inegável estimulo para a ocorrência de muHos dos crimes que
vemos ocupar as manchetes dos jornais. Basta de
chacinas, seja na Candelária, em Carandiru, em Vi·
gário Geral ou em qualquer recanto do Pais! O povo
brasileiro já não admite ver cenas em que cidadãos
de bem são humilhados e espancados covardemente, como em Diadema e na Cidade de Deus. Ao garantir a devida proteção às testemunhas e vitimas de
inlrações penais, ao propiciar um mais eficaz luncio·
namento da Justiça cnminal, o Projeto de Lei de que
tratamos contribui, de modo concreto, para a diminuição de nossos elevados índices de criminalidade.
Por todas essas razões, exortamos os nobres
Deputados que devem examinar e votar o Projeto de
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Lei em questão que o laçam com a maior urgência
possível. Se julgam que a proposta pode ser melhora·
da, que oxerr..am esse incontestável direito. Penso, no
entanto, que a sociedade muito tem a ganhar com
uma tramitação rápida do Projeto recebido pela Câmara dos Deputados, na mesma medida em que cidadã·
os desvalidos podem perder muno com o seu atraso.
Sr. Presidente, entendo que o Projelo de Lei que
vai ~rar a proteçio de vitimas e tsstemunhas de
cri~ a ocontra-se em plena sintonia com o anseio de
justiça da sociedade, sendo desejável que o Congresso
Nacional possa correspondê-lo no mais breve tempo.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desde o inicio
deste ano, a imprensa brasileira tem denunciado a
existência de autêntica "mália do combustível" que,
utilizando numerosas "firmas-fantasma·, vem obtendo enormes lucros com o transporte dos diversos
produtos das refinarias brasileiras. Trata-se de ação
criminosa que acarreta grandes danos à Fazenda
dos Estados, em lace da sonegação de impostos, à
qual se soma, ainda, o gravíssimo risco com o transporte inadequado de produtos perigosos. O meu Estado, de saúde financeira notoriamente combalida,
vem arcando com pesadas perdas de ICMS decorrente da distribuição de combustlveis, nem sempre
saldos do próprio Estado em que se situa a refinaria.
A extinção das Delegacias do Ministério de Mi·
nas e Energia, que acompanhavam e fiscalizavam a
distribuição de derivados de petróleo, GL e outros
combustfveis, determinada pelo Decreto n• 2.826,
de 19 do mês passado, agravará ao máximo o problema decorrente da atuação dessa poderosa mália,
mu~iplicando os prejulzos à Fazenda dos Estados.
Desde então, consumidores, distribuidoras, revendedores, transportadores, retalhistas e outros envolvidos
nesse segmento começaram a sentir-se inseguros
pela falta de uma estrutura mínima da atendimento. O
Estado de Mato Grosso, por sua extensão e localização estratégica e devido à fiscalização desenvolvida
pela Agência Nacional do Petróleo no eixo Rio-São
Paulo, tomou-se a maior vitima dessa ação criminosa.
Essa a razão principal de, juntamente com os nobres Senadores Júlio Campos e Jonas Pinheiro, termos dirigido ao Diretor Geral da Agência Nacional do
Petróleo, Dr. David Zylbersztajn, offcio em que, com o
máximo e~nho, reivindicamos urgência na criação de
unidade daquela Agêrr.ia em meu Estado. irnpresclndivel para que se possa dar eficaz corrbate à ação criminosa dessa máfia. que vem acarretando pesados prejuízos a um Estado já em graves ddiculdades financeiras.
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hoje, esta lriblnl para dirigir nCJ\10 apeiO ao
Dlnllllr-Geral da Agência NaciOnal de Palnlleo a fim
de que a medida unanimemente pedida pela bancada mato-grossense seja adolada sem maior perda
de terq10. Cabe assinalar, ainda, os imensos riscos
daooo1erias do tJansporte de ll/O(Uos perigosos
sem aa medidas de segurança datenninadas em lei.
Sr. Praaidente, o assunto a que me refiro é de
~lo conhecimento da opinião pública graças ao
grande destaque que tem ocupado. desde o inicio daste ano, em toda a imprensa nacional. Basta mencionar
amp1aa reportagens, plblieadas nas revistas latoÉ e
Veja, bem como cardentaa denúncias sobre a ação da
'méfta dos combu&tfveis' em todo o tenilório nacional,
divulgadas pelo Jornal Nacional da Rede Globo de
Televisão. De igual fonna, essa grave questão é do
pleno conhecimento do Judiciário e de todos os órgãos
do Executivo relacionados com o problema. Cabe salientar que a Justiça Federai chegou a detenninar a
prisão preventiva do responsável pela Refinaria de
Paullnla. Sr. Joaquim Pedro Melo e Silva, acusado de
envolvimento em diversas falcatruas.
A lisclllização do transporte de combustíveis
pela imensidão de nosso território é. evidentemente,
dWioil, proporcionando ocasiões para abusos os mais
diversos. A extinção das agências estaduais do Mi·
nistério de Minas e Energia torna a questão extremamente grave, inclusive porque praticamente impede a ação fiscalizadora hoje atribuída, pela lei, à
Agência Nac:ional de Petróleo.
É inadmisslvel que os golpes dessa mafia
prossigam impunemente, acarretando pesados prajuizos sobretudo ao meu Estado, que já perdeu cerca de R$ 18 milhões em receitas ao deilear de arrecadar o ICMS nos últimos 6 meses. Sem falar na exposição de sua população 110 perigo do transporte inadequado de material explosivo e. portanto, de alto risco.
Há que salientar que tal ação criminosa e amplamente
exercida em quase todo o território nacional prejudica
as mudanças adotadas pelo Governo Federal, entre as
quaiS a que resuttou na criação da Agência Nacional
do Petróleo. Mais que iSSo, é a própria credibilidade do
Governo que está em questão, pelos inconvenientes a
que os brasileiros estão expostos, bem como pelos
eno~ prejuízos acarretados aos Estados, em lace
da sonegação do ICMS que lhes toca.
Desnecessário continuar, Sr. Presidente, pois
evidente a necessidade da providência que. com o
apoio de meus colegas de bancada nesta Casa, solicitei 110 pniSidente daquela Agência, Dr. David Zylbersztajn, que ora reitero, com o máximo de empenho.
Mutto obrigado.
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O SR. ODACIR SOARES (PTB-RO) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço referência ao
PLC n. 54198, de iniciativa do Poder Executivo e em
tramrtação nesta Casa onde aguarda aprovação.
O projeto propõe mudança de disposrtivos da
Lei n. 9 .620, de 02 de abril de 1998, 1ransforrnando
os cargos de Engenheiros AgrOnomos, Qulmicos,
Farmacêuticos e Zootecnistas do Ministério da Agricu~ura em Fiscais de Defesa Agropecuárie.
A razão da proposta de mudança funda-se na
neces~idade de corrigir distOrção causada pelo citado
instrumento legal. Essa Lei não contemplou as supramencionadas categorias, abrindo espaço para o surg~
manto de problemas na aplicação da tarefa de fiscalização dos produtos nacionais de origem agropecuária.
O lapso, se não corrigido em tempo oportuno.
prejudicará as atividades conduzidas por esses profissionais junto aos produtores rurais, aos exportadores, aos importadores e aos empresários agroindustriais. Tal situação sem dúvida trará reflexos negativos à economia nacional e à população diretamente
interessada ou necessitada do assessoramento e da
orientação desses técnicos.
A preposição em referência representa uma iniciativa importante para o fortalecimento das atividades
da defesa agropecuária nacional, especialmente para
propiciar a esse segmento um patamar de igualdade
em relação aos parceiros comerciais do nosso Pais.
Isso é particularmente in,Jortante nos terql()S atuais,
tempos de indiscutlvel competrtividade. A entrada de
produtos brasileiros em mercados externos depende
fortemente de rigorosos procedimentos de controle
de qualidade, o que é tarefa especifica dos fiscais
agropecuários do Ministério da Agricultura.
Vale ressaltar que o volume das exportações
de produtos agropecuários e agroindustriais, em
1997, rendeu ao Tesouro Nacional 20 bilhões e 300
milhões de dólares. O setor é o único no Brasil a ter
saldo liqüido na balança comercial de aproximadamente 13 bilhões somente nesse ano.
A aprovação do Projeto de Lei em apreço criará a oportunidade de fortalecimento da Carreira de
Fiscal de Defesa Agropecuária. devendo abranger.
já de inicio, cerca de 1.900 técnicos do Ministério da
Agricuttura. que atualmente prestam serviços como
integrantes do aparelho fiscalizador do Ministério.
Devo sublinhar também a importância da fiscalização agrcpecuária em relação à segurança alimentar da população do Pais. O controle e a profilaxia de doenças de vegetais e de outras doenças
transmissíveis ao ser humano via produtos alimenticios. a fiscalização dos produtos industriais como os
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agrolóxlcos sAo igualmente outras indispensáveis
atlvldades de proteçio à saúde humana, de responsabiHdade do Ministério da Agricultura.
Em atenção à importância que possui a atlvidade, quero expressar meu apoio à proposta e requerer desta Casa sua urgente aprovação. Trata-se de
urna Iniciativa de extrema importância para o Brasil.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ)
- Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a proposta
de IOmllr comum os diplomas de nlvels superiores
entra os palses membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), ao lado de Chile e Bollvla, representa um granda avanço no sentido de
por lim às barreiras de atuação laboral de profissionais formados em qualquer um desses palses.

Esse acordo firmado pelos Ministros e representantes das pastas de Educação, no último dia 20,
em Brasllia, prevê a criação, até 2001, de agências
encarregadas de definirem os critérios comuns para
que os diplomas universitérios obtidos em um dos
seis palses sejam aceitos em todo o Bloco. O Brasil
e a Argentina sslram na frente. Já contam, cada um,
com o seu Conselho Nacional de Educação, que
será o órgão responsável pelo reconhecimento dos
diplomas. Isso poré a baixo as barreiras, hOje existentes, que impendem que profiulonais exerçam
suas atlvldades, pelo simples fato de seus diplomas
nio serem reconhecidos legalmente nos palses
onde se encontram. Isso evitará num, futuro próxi·
mo, que se repitam situações como as dos dentistas
brasileiros em Portugal, que eram proibidos de exercerem suas atividades profissionais pelo não reconhecimento de seus diplomas universitários.
Para dar inicio ao processo, numa fase exper>mental, foram escolhidos os cursos de agronomia. engenharia e medicina, por serem considerados de maior
interesse para a região. Com isso, esses profissionais
podenlo sslr da clandestinidade e atuar como agente
cooperador do desenvolvimento no Meroosul.

Isso propiciará urna maJor integração de conhecimento técnico-cientifico entre os palses membros. As
trocas de experiências bem sucedidas ajudarão a
aperfeiçoar a qualidade desses profissionais e, por
conseguinte, contribuirão para aumentar a qualidade e
a produtividade dos respectivos serviços.
No que diz respeito ao tempo de implantação,
a previsão para o reconhecimento pleno de todos os
diplomas universitários, entre os palses membros, é
de aproximadamente uma década. A principio, esse
tempo não é longo, haja vista que são necessários
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estudos pormenorizados e adaptações curriculares
para uma Integração desse porte.
Por fim, quero também ressaltar que nos próximos dois meses, os seis palses enviarão projeto de
estimulo à difusão de cursos de llngua portuguesa e
espanhOla ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID). Isso será de vital importância para o
sucesso do intercâmbio entre essas nações.
Obrigada.
O SR. TllOT'ONIO VILELA FILHO (PSDB - AL)
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadoras, faz amanhA 15
anos da morta do velho Serador TeotOnio VIlela, do velho menestrel de Alagoas que a generosidade de mu~
tos, como o Senador Pedro Simon, desaei/8U nio apenas como o maior orador que conheceu, mas sobretudo
como um incansável paladino da liberdade. Completamse amanhã 15 anos que a doença encenou uma vida,
mas não seus sonhos; que a morte sepUiou um corpo,
sem destruir suas bandeiras. Porque os sonhos de TeotOnio são os sonhos do Brasil, e estes serão permanentes para não dizer imortaiS, enquanto eJCistlrem I18Sse
Pais um só homem, uma só consciência comprometida
com a causa da Uberdade e da justiça. Faz amanhA 15
anos que nos deixou o 118lh0 TeotOnio das Alagoas, que
bem poderia tantlém ser chamado de T eotOnio do BrasUou TeotOnio da liberdade.
Pois não haveria outro termo mais oportuno
para definir o hOmem que chegou em cadeira de rodas a Porto Alegre, e proclamou para urna muttidAo,
"que os médicos me aconselharam a ir para a Europa, com minha famllia, para usufruir os últimos dias
de vida que me pennitem os quatro focos de câncer
que me atacam. Mas não. Quero estar com meu
povo, para pedir aos que podem andar e aos que
podem viver, para que lufem pela liberdade".
O Teotonio de cadeira de rodas, IDCilindo na calvlcie absoluta as c:onseqüências da quimioterapia, gritava
em sua voz cansada que a doença queria calar, que
este Pais não se submeteria à opressão, nem este po110
se sliljugaria à servidão. Mais do que sua wz cansada,
o que gritava TeotOnio era o exemplo de sua vida, era a
IOfÇ8 de sua prática. Ele era Gollemo, num cenário de
quase partido único, tal era a supremacia da Arena, mas
caminhou para a Oposição e para a resistência, por discordar daquele Brasil amordaçado e manietado pelas
leiS de exceção, mas sobretudo paralisado pela mais
funda e contagiante tlesesperança.
E só quem viveu ou conheceu aqueles anos de
chumbo pode dimensionar toda a importância da pregação de TeotOnio, para vencer a desesperança que a
muitos silenciou, mas sobretudo para alimentar e fortalecer os anseios e a crença que a muitos sustentou.
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Ocouem-me, hoje, algumas rellexOes iMViláveiS:
a primeira, que emerge da análise da figura e do trabalho de TeoiOnio, que hoje o distanciamento histórico
ajuda a avaliar com mais isenção, mesmo para
quem o 88llgU8 1Dma a isenção inalcançével: mais
peasam os anos e mais se valoriza sua rTiSsão primor·
clal de prcfvla da esperança. A resistência dernclCiética, a racuaa à cooptação, a própria cruzada peta anistia alo 11111118 desdobramento dlreto dessa crença interior que COIIIIIIIJ.IIu 1191'1C8r a própria deacraiÇL
O~ hoje se ~ é como ae pOde enxergar
algLm alrlll da a11001 em melo a noll8111o cerrada? Mais

aRia, ~ aetnl'lhll e fcrlilidiMII re · ct da lrálrior num
homem que jil nlo tinha qualquer i I ·p ICil agAncia?
Cerno - tilo b1e um homem tilo fraglizado peta doença? Cerno alinenar tão ltnlas esperanças um homem
a quem Já n1o IIObravam horizontes de vida?
A recoidação de TeotOnio nos ajuda a avaliar
melhor o pniSIInte e o próprio futuro do Pafs.
Mais se recordam aqueles anos de desencan·
to, mais se fortalece a crença no Brasil e na torça de
seu povo. Há poucos anos, só um visionário ou um
profeta como TeotOnio imaginaria vitoriosa a cruzada pela anistia, que em seus primeiros momentos
até pareceu romanticamente quixotesca. Meros três
anos depois de uma anistia penosamente negociada,
certaman1a acanhada. mas a possfvel para as ciiCUII&t4nclas da época, o Rio elegia Brizo1a Governador;
Pernambuco consagrava Arraes como o Deputado Federal mala votado; GlllgÓrio Bezena ganhava as praças em campanha. À anistia seguilHIII a Constituinte,
depois vieram as diratas. Em dez anos, o Brasil saiu
de uma ariatia consentida para uma Constituinte com
man::as tio vl&fveis de cidadania que nem seus equfIIOCOS couseguiram ofuscar. TeotOnio morreu seis
anos antes de ver candidato à presidência da República o lfder sindical que ele tirara de um presidio esccncldo na mela de seu carro oficial, mas o Brasil inteiro
pOde viver a lmportància do que representaram as lutas sindicais do ABC Paulista para o avanço demociático e para as ccnqui&tas SOCiais de nosso povo.
Ease quadro nos leva a uma conclusão animadora sobre a fantástica capacidade de transformaçio desse Pafs, que muda a uma velocidade que
nos deixa perplexos até mesmo a nós, brasileiros.
Há pouco mais de dez anos, só visionários ou profetas, como TeotOnio poderiam vislumbrar ou antever,
em profunda abrangência, todas as mudanças que vivarramos nesse Pafs.
Essa homenagem nos leva, inevitavelmente, a
um exen:fcio teórico de imaginar que cruzadas enfrentaria hoje o velho TeotOnio? Como seria a relei-
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tura atualizada de seu Projeto Brasil e das cinco famosas dividas com que fustigava a consciência nacional, cismando por seu resgate?
Não parece diffcil imaginar que, vencida a etapa da anistia politica, T eotOnio se jogaria, na compulsão com que se atirava às questões politicas e
sociais, na pregação de uma anistia econOmica e
social ainda mais abrangente para os milhões de
brasileiros, ainda mutilados em sua cidadania e violentados até em seu direito à esperança. TeotOnio,
um conquistador de liberdades politicas, seria, hoje,
um guerreiro dos direitos sociais.
A realdade de transtonnação, melhor ainda,
eese estado de constante e permanenta mutação polf·
tica e socioeconOIT'ica do Pafs, nos peiTTlite hoje, sonhar como o velho TeotOnio, com o rJtsgate dessa div~
da social. Depois da anistia polftic:a, depois da divida
politica resgatada, depois do equacionamento de
questões que antes pareciam Incontornáveis, como a
dfvida externa, e de conquistas que antes soavam inalcançáveis, como o controle da inflação, é a divida social que mais enodoa de vergonha o mapa nacional.
Muito já se caminhou, é vaidade. O Plano Real
inegavelmenta, tem distribufdo renda, tam peiTTl~ido a
mühões de brasileiros o acesso não apenas a bens
elementares e indispenséveis como a comida, por
exemplo, mas a ekJtro.eletrOnicos e a outros bens de
consumo. O Real já anancou 15 milhOes de brasileiros
da linha da miséria. Mas é tarR!ém inegével que a dfv~
da social, ainda desafiadora em sua dimensão e inquietadora em seus desdobramentos, agride a cidada·
nia e, mais que Isso, a consciência de todo cidadão.
Ouso dizer que o Brasil esté condenado a re·
solvê-la e resgatá-la, pois o IIJ*Ihekl econOmiOO que
divide e separa regiões e o 8piUtlheld social que dis·
tancia as pessoas, já comprometem a unidade territorial e politica da Nação. A m.J~os parecaiá utopia ina~
cançável. Quem viveu TeotOnio, quem conheceu TeotOnio, quem sonhou TeotOnio, aprendem que não se
trata de nenhum sonho de visionário. Pode ser, no má·
ximo, o grilo de um profeta, na antevlsAo de seus sonhos de esperança, em sua luta pela democracia polf·
tica, econOmica e SOCial. O Brasil pode aprender em
sua história recente que nem a no~e mais longa e
sombria sufocam a madrugada.
sonho de T eotOnio
selá esperança do Brasil e conquista de seu povo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocfnio) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando a realização de sessão deliberativa ordinária na próxima terça-feira, às
14 horas e 30 minutos, com a seguinte:

o
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) Está enoerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 40
minutos.)

26-11-98
Quinta-feira

1O- Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
15h30 - Dep. Est. Paulo Kobayashi, Presidente d'l.
Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

18h- Culto Nacional de N;ão de Graças, Catedral
Metropolitana de Brasília
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Ata da 1251 Sessão Não Deliberativa,
em 27 de novembro de 1998
4.1 Sessão Legislativa Ordinária da SQI Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Edison Lobão
(lnici,a-se a sessão às 10 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro
aberta a aeasio.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Nabar Júnior, procederá à leitura do Expediente.
(:lido o seguinte:
EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

N' 259, de 1998 (n• 1.422198, na origem), de
20 do comtnte, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei de Conversão n• 17, de 1998, que dispõe sobre
a racuperaçAo de haveres do Tesouro Nacional e do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a utilizaçAo de Tftulos da Divida Pública, de responsabilidade do Teeouro Nacional, na quitação de débitos com
o INSS, altera dispositivos 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, 8.213, de 24 de
julho de 1991, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e
9.639, de 25 de maio de 1998, e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n• 9. 711, de
20 de novembro de 1998.
N' 260, de 1998 (n• 1.427/98, na origem), de
25 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara n• 67, de 1996 (n• 1.803196, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que aHara dispositivo da Lei n• 6.450, de 14
de outubro de 1977, a dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n• 9.713, de 25 de novembro de 1998.
(Será feite a devida comunicação à
Cflmara dos Deputados.)

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO
NR 130, DE 1998
(NR 808197, Da Cimara doa Deputadoa)
Aprova o ato que renoYII a conceado ela Ridlo Educadora Trabalhlata Ltda.
para explorar serviço ela radlodlfudo aonora em onda m6dla na cidade de Ubá,
Eatado de Mlnaa Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o alo a que se refere o
Decreto sln•, de 16 de maio de 1997, que renova a
concessão da Rádio Educadora Trabalhista Lida.
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1°
de maio de 1994, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Ubá, Estado de Minas Gerais
Ar!. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 583, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 16 de maio de 1997, que "Renova a concessão da Rádio Educadora Trabalhista Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais".
Brasília, 21 de maio de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM n°71/MC
Brasília, 7 de maio de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso Processo Administrativo n" 50710.000102194,
em que a Rádio Educadora Trabalhista Lida. solicita
renovação da concessão para explorar serviço de
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radiodlluúo sonora em onda média, na cidade de
Ubé, Estado de Minas Gerais, outorgada conforme
Portaria MVOP n• 339, de 15 de abril de 1953, renovada pelo Oecreto n• 89.821, de 20 de junho de
1984, publicado no Dl6rlo Oficial da Uniio em 22
seguinte, por dez anos, a partir de 1• de maio de
1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Oecreto de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
IIJ11lllrado juridicamente, considerando as diposiçõee conlldu na L.al n• 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto n" 88.088 de 26 de janeiro de 1963,
que a regulamentou, que consideram corno deferidoe os pedidos de ranovaçio requeridos na fonna
devida e, nio decididos ao término do prazo da vigência da conceeaio ou permisaio, sendo, por isso,
admitido o funcionamento pracério das estações,
meemo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, llctto é se concluir
que a tanninaçl.o do prazo da outorga ou a pendência
de sua ranavaçio, a curto ou a longo prazo, nio deternina, naCeeaariamante, a extinção do serviço prastado, podeudo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato comsspondente deverá assinalar que a ranovaçlo ocomtrá a partir de 1• de maio de 1994.
5) Nessa confonnidade, e em obsevlncia ao que
dillpõem a Lai n" 5.785, de 1972 e seu Regulamento,
deci&ID n" 88.088, de 1963, submeto o assunto à superior consideraçilo de Voassa Excolêucia para deci·
sio e aboli alo de matéria ao Congrasso Nacional,
am ~nto ao § 3" do artigo 223 da Constttuiçio.
Respeitosamente, - !Wrglo Moita, Ministro de
Estado das Comunicações
DECRETO DE 16 DE MAIO DE 1997
Renova a Concueio da ~dto Educadora Tl'llbalhlata Ltda., pel'll explorar
. . . - . de l'lldlodlluúo 80IIOnl em onda
...-cila, na cidade de Uba, Estado de Mi,..Gerala.
O Prasidente da República, no uso das atribuiç6es que lhe conferem os arts. 64, inciso IV e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do Decrato n" 88.088, de 26 de janeiro de 1963, e tendo
am vista o que consta do Processo Administrativo n•
50710.0001 02/94,
Oecreta:
Ar!. 1° Foca renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da L.ai n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anoe, a partir de 1• de maio e 1994, a conces-
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sio da Rádio Educadora Trabalhista Lida., outorgada pela Portaria MVOP n• 339, de 15 de abril de
1953, e renovada pelo Decreto n 89.821, de 20 de
junho de 1984, sendo mantido o prazo da outorga
conforme decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra·
diodifusio em onda média, na cidade de ·uba, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto reger-se-é pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3° este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasflia, 16 de maio de 1997, 176" da lnde·
pendência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- Sérgio Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Consultaria Jurldica
PARECER CONJURIMC N°164197
Refelilncla: Processo n• 50710.000102194
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais
lntareaaada: Rádio Educadora Trabalhista Lida.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de
radiodilusio sonora em onda média, cujo prazo teve
seu tenno final em 1° de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regularas a situaçio técnica e a vida societária.
Conclueio: Pelo deferimento do pedido
A Rádio Educadora Trabalhista Lida. concessionária do serviço de radiodifusão sonooa em onda
média, na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais, requer a ranovaçio do prazo de vigência de suq conces·
são, cujo tenno final ocorreu em 1• de maio de 1994.
2) Mediante Portaria MVOP n• 339, de 15 de
abril de 1953, foi outorgada peomissão à Rádio Educadora Trabalhista Lida, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ubá, Estado de Minas Geoais.
3) A outorga em questão foi objeto da renovação promovida, a partir de 1• de maio de 1964, con·
forme Decrato n• 89.821, de 20 de junho de 1964,
publicado no Dl6rlo Oficial da Uniio de 22 seguinte,
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cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decrato de 10 de maio de 1991.
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instiluldo pela lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1862, eatabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderio ser renovados por perlodos sucessivos e iguais
(ArL 33 - § 3"), perfodos esses mantidos pela atual
ConstitulçAo (an. 223- § 5").
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radlodiluslo, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1863, declara:

•Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serio de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão.•
6) De acordo com o artigo 4° da lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro)
mês, anteriotes ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 1°-5-94, sendo que o pedido da
ranovaçAo foi protocolizado na Delegacia do MC no
Estado de Minas Gerais em 26-1-1994, tampestivamente portanto.
8) A renovação deverá ocorrer a partir da 1• da
maio de 1994.
9) A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 80/95, de 1O de
maio de 1995, com as seguintes composições:
cotooo

F11111Cioco_P_ra

21.000

Poulo- Penlra

7.500
1.500

Claudlnor Cindido de 56

30.DDO

Diretor Presidente: Francisco Xavier Pereira
Diretor Administrativo: Paulo Xavier Pereira
10) Vale ressaltar que, durante o período da vigência da outorga a entidade não sofreu qualquer
penalidade na execução do serviço da radiodifusão,
conforme verificação de seus dados cadastrais.
11) A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuldas (fls. 35)

..
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12) E regular a situação da concessionéria perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL consoante intonnação de lls. 36.
13) A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na lonna devida, no prazo legal e com a documentação hébil.
14) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á corno
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hébil, concluindo-e, desta forma, que a terminação do prazo da
concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm". Sr. Ministro da Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Oecrato - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
16) Posteriormente, de acordo com o artigo
223, § 3°, da Constituição, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer "sub censura".
Bras ma, 24 da março de 1997. - Zllde Beatriz
Silva Campoa de Abreu, Assistente Jurfdico.
De acordo. À consideração da Sra. Coordenadora de Comunicações.
Brasília, 24 de março de 1997. - Maria de Glória Tuxl F. Santos, Chefe de Divisão.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consuttor Jurfdico.
Brasília, 24 de março de 1997. - Adalzlra
França Soaras de Lucca, Coordenadora da Comunicações.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•131, DE 1908
(N• 609197, na Clmara dos Deputados)
Aprova o ato que ..-va a perml•
aio outorgade • R6dlo Capital do Som
Lida. para explorar ..-viço de radlodlfuaio aonora em fraqüincta modutade na
cidade de Campo Grande, E-do do
Mato Groaao do Sul •
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O Congi'88SO Nacional decreta:
Art. 1° FICa aprovado o ato a que se refere a
Portaria n" 63. de 22 de junho de 1992, que renova
por dez anos, a partir de 15 de outubro de 1990, a
perrnissio outorgada à Rádio Capital do Som Uda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de nadiodifusão sonora em freqOência modulada na
cidade de Campo Grande, Estado do Meto Grosso
do Sul.
Art. 2" Este Decrato Legislativo entra em vigor
na data de sua publicaçlo.
MENSAGEM N°329, OE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Noa tannos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 11 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado dos Transportes e das Comuni·
CBQOes, o ato constante da Portaria n" 63, de 22 de
junho de 1992, que renova a permissão à Rádio Capital do Som Lida., para explorar serviço de radiodifu&Ao sonora em frequência modulada, na cidade de
Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
Brasnia, 23 de julho de 1992. -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E
DAS COMUNICAÇÕES
E.M. N" 23192 - SNC

grasso Nacional, a quem encareço se digne Vossa Ex·

celência de encaminhar a anexa portaria, BC01T11Bflha·
da do processo administratiVo que lhe deu origem.
Respeilo~~amente, Affonao Alves de Camargo
Netto, Ministro de Eslado dos Transportes e das Co·
municações.
PORTARIA N1 63, DE 22 DE JUNHO DE 1992
O Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações, no uso de suas atribuições e de acor·
do com o disposto no an. 6", inciso 11, alínea d, da Lei
n• 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo em vista o
que consta do Processo n• 29112.000201/90, resolve:
I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 1O (dez)
anos, a partir de 15 de outubro de 1990, a permissão
outorgada à Rádio Capilal do Som Lida., Portaria n•
224, de 8 de outubro de 1980, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em lreqúência modulada, na cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.
11 - A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-S&-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos.
III - Este ato somente produzirá efeilos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do§ 31 do art. 223 da Constiluição.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Affonso Alves de camargo Netto.
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
PARECER CONJURIRR/CGEICOTIDNPV/MINFRA
N1 13/90

Brasília, 22 de junho de 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa Portaria n• 63, de 22 de junho de
1992, pela qual renovei a permissão da Rádio CapiIBI do Som Uda., para explorar serviço de radiodifu·
são sonora em frequência modulada, na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se &obre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 31 do art.
223 da Constituição, o ato de renovação· somente
produzirá efeilos legais após deliberação do Con-

Refenlncla: Processo n• 29112.000201/90
Origem: RRICGEA::oordenação de OuiiJrgas/DNPV
Aaaunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodi1usão sonora cujo prazo tem seu termo final
em 15·1 0.90.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a sduação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela edição de Portaria renovando
o prazo da permissão.
Rádio Capital do Som Uda. permissionéria do serviço de radiodifusão sonora em freqiiência modulada, na
cidade de Calf1)0 Grande, Estado de mato Gmsso do
Sul, requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo final ocorrenl em 15-10.90.
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1) Mediante Portaria n• 224, de 8 de outubro de
1980 foi autorizada permissão à Rádio Cap~al do
.Som Uda, para explorar, por 1O anos, o serviço de
radiodifuslo sonora em freqilência modulada, na ci-

d â de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul.
2) A outorga em apreço começou a vigorar em
15-10-80, data de publicação da portaria de permisBio no Dl*lo Ollcllll.

11 - Do M6rlto

3) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituldo pela Lsl n• 4.117, de 27 de agosto de
1982, estabelece os prazos de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusio sonora e de 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser re•·.ovados por perlodos sucessivos e iguais {art. 33- § 3").
4) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Rediodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:

•Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o ae televisão. •
5) De acordo com o art. 4 1 da Lei n• 5. 785, de
23 de junho da 1972, as entidades que desejarem a
renovaçlo do prazo de sua outofga. deverão dirigir
requertmento ao órgão competente, no perlodo compntendido entre o 8" (sexto) e o 3° (terceiro) mês anlerior ao término do respectivo prazo.
6) O prazo da vigência desta permissão tem
seu termo final dia 15 de outubro da 1990, porquanto
a outorga começou a vigorar em 15-10-80, com a
publicaçio do ato correspondente no Dlirlo Oficial
de 15-10-80 e o pedido ora em exame foi protocolizado nesta unidade regional no dia 11-7-90, dentro,
pois, do prazo legal (11. 1 ).
7) A requerente tem seus quadros societério e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria n•
211/86, com a seguinte composição:
--------~C~o~~~--------~com.~~--~V~alorCRS
Wz ....... Reynoao de Faria
135.000 • :.5.000.00
Joo6 Rodr!gueo do Faria SObrinho

T-

15.000

15.000,00

1so.oon 1so.ooo,oo
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8) Cumpre ressaltar que, durante o último perlodo de vigência da outorga, a entidade sofreu penas, conforme se verifica na infonnação procedente
do Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações, resultantes de processos de apuração
de infração instaurados na forma da legislação em
vigor.
Por infração, pena de multa, estabelecida em Processos n•s 29112.000163/89;

29112.000218189;
29112.00001190.

29112.000221/89

e

9) De acordo com informação do mencionado
Departamento Nacional de Fiscalização das Comunicações, as multas foram recolhidas, conforme
comprovantes cujas cópias se encontram arquivadas
nos referidos processos.
1 O) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracterlsticas técnicas que lhe
foram atribuldas, conforme mencionado à n. 33, pelo
Setor de Engenharia desta Regional.
11) É regular a s~uação da permissionéria perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, consoante informação de tis. 33.
12) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
15-10-90, tendo em vista a data de publicação da
portaria de permissão, no Dlirlo Oficial.
III - Conclueio

Em lace do exposto e estando o processo instruido com as peças adequadas, opinamos pela procedência do requerido e submetemos a matéria em
pauta à consideração superiOr, acompanhado do ato
pertinente e sua consolidação, para anélise e decisão do Sr. Secretário Nacional das Comunicações.
É o parecer, aub ceneu111.
Campo Grande, 6 de agosto de 1990.- Amaido Vlllaa, Advogado.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGfSLAT1VO
Nt 132, DE 1998
(N" 6111197, na Clmara dOa DeputaCioe)

Aprova o ato que - a a conceseio da Sociedade R6dlo Peperl Ltda. para
explorar serviço de radlodlfuaio 110nora
em onda m6dla na cidade de Sio Miguel
do Oeeta, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto eln•, de 13 de maio de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concesslo de Sociedade Rádio Peperi Lida. para explorar, sem diretto de exclusividade, serviço de radiodifuiiAo sonora em onda média na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina.
Art. ~ Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de suá publicaçAo.
MENSAGEM N" 567, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3" do art. 223, da Constttuiçio Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 13 de maio de 1997, que "Renova a concesslo da Sociedade Rádio Peperi Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa
Catarina".
BrasOia, 16 de maio de 1997. - Fernando
Henrique C.rdoao.
EMN"68/MC
Brasília, 7 de maio de 1997
E~~ralentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
Processo
Administrativo
n•
o
incluso
50820.000082/94, em que a Sociedade Rádio Peperi
Uda. solictta renovação da concessão para explorar
o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa
Catarina, outorgada originariamente à Rádio Colméia Lida. confonne Portaria MVOP n• 729, de 6 de
setembro de 1955, transferida para a requerente
pela Portaria n• 932, de 31 de outubro de 1975, cuja
última renovação ocorreu nos termos do Decreto n•
90.278, de 3 de outubro de 1984, publicado no D.._
rio Oftcllll da União do dia subsequente, por dez
anos, a partir de 1° de maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo decreto de 1O de
maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro 1983, que a
regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na fonna devida e
não decididos ao ténnino do prazo de vigência da
concaeiiAo ou pennissão, sendo, por isso, admttido o
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funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, llctto é se concluir
que a tenninação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo não
detennina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1° de maio de 1994.
5) Nessa confonnidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constttuição.
Respeitosamente, - Sérgio Moita, Ministro de
Estado das Comunicações
DECRETO DE 13 DE MAIO DE 1997.
Renova a concesaiio da Sociedade
Rlldlo Peperl Ltda. para explorar aervlço
de radlodlfuaio aonora em onda média,
na cidade de Sio Miguel do Oeate, Eetado de Santa Catarina.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constttuição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n• 50820.000082194,-42 Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão outorgada originariamente à Rédio Colméia
Lida. pela Portaria MVOP n• 729, de 6 de setembro de 1955, transferida para a Sociedade Rádio
Peperi Lida. pela Portaria n• 932, de 31 de outubro
de 1975, e renovada pelo decreto n• 90.278, de 3
de outubro de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 1O de maio
de 1991, para xplorar, sem diretto de exclusividde
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa
Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações leis subsequentes e seus regulamentos.
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Art. 2" Este eto somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Consmuição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brunia, 13 de maio de 1997; 176" da Independência e 109" da República, - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Presidente. Urglo Mona,
Ministro de Estado das Comunicações.

A entidade obteve aumento de potência para
sua emissora em 9 de julho de 1985, conforme Portaria n• 283, publicada no DOU de 24 de julho de
1985, passando à condição de concessionária.
Cumpre ressa~ar que, durante o último período
de vigência da Outorga, a entidade sofreu pena e foi
advertida, confonne se verifica na infonnação procedente do Departamento Nacional de Fiscalização
das Comunicações, a Fls. 52.

MINISTt:RIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia em Santa Catarina

11- M6rlto

Parecer n• 061/SEJUR/DRMCISC
Rllfllt'tncl8: Proc. n• 50820.000082/94
Origem: SECOMIDMCISC
Aaaunto: Renovação de Outorga (
Ementa: Concessão para executar serviço de
Radiodifusão Sonora cujo prazo leva seu termo final
em 1-5-94, pedido apresentado Iampestivamente.
Regulares a s~o técnica e a vida socielária.
Conclualo: Pelo deferimento.
Sociedade Râdio Pepari Uda, concessionária
do 84HViço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa
Catarina, requer renovação de prazo de vigência de
sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1° de
maio de 1994.'

l-Os Fatos
Mediante Portaria MVOP n• 729, de 6 de setembro de 1955, foi autorizado pennisslo a Rádio
Colméia Uda a instalar a titulo precário uma Estação
radiodifusora de ondas médias, na cidade de São
Miguel, Estado de Santa Catarina.
A Outorga em questão começou a vigorar em
27 de satembro de 1955 data publicação da Portaria
de permissão no Dl6rlo Oficial.
A Outorga em apreço foi renovada por 2 (duas)
vazes, conforme Portaria MC n• 932, de 31 de outubro de 1975- DOU de 6 de novambro de 1975 e
Decreto n• 90278, de 3 de outubro de 1984 - DOU
de 4 de outubro de 1984.
A concessão em tela foi objeto de transferência
de aconlo com o art. 94, n• 3, letra b do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decrato n• 52795, de 31 de outubro de 1963, à sociedade
Râdio Pepari Lida, na Outorga renovada pela Portaria
MC n• 932, de 31 de outubro de 1975- DOU de 6 de
novembro de 1975 e de transferência indireta da sua
concessão, mediante E.M n• 41/85- GM, de 1 de
março da 1985 - DOU de 8 de março de 1985.

•

O Código Brasileiro de Telecomunicações, insmufdo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 1o (dez) anos pare o serviço
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos pare o serviço de Televisão, que poderão ser renovados por parlodos sucessivos e iguais (art. 33 § 3"), período esses
mantidos pela atual const~uição (art. 223 § 5").
Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52795, de
31 de outubro de 1963, declara:
•Art. 27. Os prazos de concessão e
pennissão serão de (dez) anos para o serviço de radiofilusão sonora e de 15 (quinze)
anos o de Televisão. •
De acordo com o art. 4° da Lei n• 5. 785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverio dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
A outorga originária da concessão em apreço
foi renovada automaticamente, conforme detenninado nos incisos I, 11 e III do art. 1° da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, até o dia 1° de maio de 1974,
motivo pelo qual, o prazo da vigência passou a ser
contado a partir de 1° de maio, por mais um perfodo
de dez anos.
Por conseguinte, a renovação aqui ple~eada
deverá ocorrer a partir de 1° de maio de 1994 e os
efe~os jurfdicos da outorga foram mantidos pelo prazo residual, confonne disposto em decreto de 1O de
maio de 1991, publicado no Dilirlo Oficial no dia 13
subsequente.
O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 311-94 dentro, pois, do prazo legal (11. 1).
A Requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria n•
274, de 19-10.a9, com a seguinte composição:
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A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracterlsticas técnicas que lhe foram
atriluldas, conforme mencionado em Informação n•
1194 a fie. 50151.
E regular a situação da conce88ionária perante
o Fundo de F'IIICBlização das Telecomunicações FISTEL, consoante informação da Secom/DMCISC.
Consultado o cadastro nacional de radiodiluslo, verificou..se que a entidade, seus sócios e diri·
gentes nlo ultrapaaaanun os limites lilloa pelo art.
12 e . _ parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de 28
de fevereiro de 1987.
no • ••-. obelll.a as ~ o prazo da outorga devenl- i8nCIIIIKio a partir da 1"-5-94, tando em vida a rrei"UBnçiio da odOiga por Decralo da 10 da maio da 1991.
Conc1ualo

Do exposto, conclulmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação-Geral de Outorgas, da SFO, para sub·
misslo do 888Unto ao Senhor Secretário de Fiscalização e Outorga.
E o Parecer eub censura.
Florianópolis, 29 de setembro de 1994. - S0z
nla Mera AraúJo ela Coata, Assistente Jurfdico.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO
NO 133, DE 11188
(NO 611/97,.,. CAmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a conceBz
alo ela T...,_-taio BandelrantM do Parai'Yi
Ltcla. para uplorar ..viço de radlociHu,
alo de e lmagena 1"111 cidade de Curl,
tlbe, Eatado do Parai'Yi.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
decreto s/n", de 16 de maio de 1997, que renova,
por quinze anos, a partir de 27 de dezembro de
1994, a concessão da Televisão Bandeirante do Paraná Lida. para elCplorar, sem direito de 8lCCiusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2" Este Decralo Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 590, DE 1997
Senhores Membros do Congrasso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII combinado
com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Ellcel-encias,
acompanhado de Ellposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decralo de 16 de maio de 1997, que "Renova a concessão da Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda., para elCplorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná".
Brasília, 21 de maio de 1997. -

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 81/MC, 7 DE MAIO
DE 1997, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Ellcelentíssimo Senhor Prasldente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência
o incluso Processo Administrativo n" 53740.000736194,
em que a Televisão Bandeirantes do Paraná Lida.
solicita ranovação da concessão para elCplorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, outorgada
conforme Decrato n• 84.119, de 24 de outubro de
1979, pubfiCBdo no Dltlrlo Oficial da União, em 25
subseqüente, por quinze anos, a partir de 27 de dezembro de 1979, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo decreto de 1O de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de julho de 1972,
e no Decralo n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de ranovação requeridos na forma
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devida e nAo decididos ao término do prazo de vigência da conc:eaAo ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observaç6es, licito é se concluir
que a terminação do prazo de outorga ou a pendência de sua renovação a curto ou a longo prazo, não
determina, ~a. a extinção do serviço
prastado, processo de renovaçio ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deveré assinalar que a renovação oconará a partir de 27 de dezembro de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispOem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento. Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão a submissl.o da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do an. 223 da
Constituição.
Respeitossmente, Sérgio Motlll, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 16 OE MAIO DE 1997

Renova a conc·n 1 '0 de Televláo
Bandelranllea do Paran6 Lida., para explorar ..viço de radlodHuáo de sons e
Imagens (televlsio), na cidade de Curltlba, Eataclo do Paran6.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os ans. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do an. 6" inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n•
53740.000736/94 decreta:
An. 1• Foca renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
quinze anos, a partir de 27 de dezembro de 1994, a
conoessl.o da Televisão Bandeirantes outorga foi
mantido pelo decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar sem direito de exclusividade serviço de radiodHusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão cuja outorga é renovada por este decreto, rager-se-á pelo Código Brasileiro de TelecomiJni·
cações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2• Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3• Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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Brasma. 16 de maio de 1997; 176" da independência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO -Sérgio Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia no Estado do Paraná
PARECER N• 015/SEJUR/ORMc-PR

Rel'ertncla: Processo n• 53740.000736/94.
lnt8reesada: Televisão Bandeirantes do Paraná Lida.
Auunto: Renovação da outorga
Elllllllta: Concessão para executar o serviço
de radiodHusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em 26 de dezembro de 1994. Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluáo: Pelo deferimento.
A Televisão Bandeirantes do Paraná Lida.,
concessionária do serviço de radiodHusão de sons e
imagens (TV), na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, requer renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo final ocorreu em 26 de dezembro de 1994.
Dos Fatos
1) Mediante Decreto n• 84.119 de 2 de outubro
de 1979, foi autorizada concessão à Televisão Bandeirantes do Paraná Lida., para explorar o serviço
de radiodHusão de sons e imagens (TV), em Curitiba, Estado do Paraná.
2) A outorga em apreço começou a vigorar em
27 de dezembro de 1979, data da publicação do
contrato de concessão no Dl6rio Oficial.
3) Cumpre ressaltar que, durante o periodo de
vigência de outorga, a entidade foi penalizada e adver·
tida, conforme se verifica na Informação de fls. 56157.
Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os.prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radioddusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que podarão ser
renovados por perfqdos sucessivos e iguais (art. 33,
§ 3"), periodos es~s que foram mantidos pela aluai
Constituição (art. 22. § 5").
5) Por sua velz, o Regulamento dos Serviços
de Radioddusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro dd 1963, determina que:
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"Art. 27. Os prazos de concessão e de
permiedo serAo de to (dez) anos pera o
serviço de radiodifuslo sonora e de 15
(quinze) pera o de televisão.'
6) De acordo com o art. 4" da Lei n" 5. 765, de
23 de junho de 1972, aa entidades que desejarem a
renovaçlo do prazo de sua outorga, deverAo dirigir
raquertmento ao 6rglo co~ente, no perfodo compraendldo en1n1 o 6" (sexto) e o 3" (terceiro) mês anteriOr ao 16rmino da vigência de outorga.
7) O pedido de renovaçio de outorga, ora em
exame, foi protocolizado neata Delegacia em 6 de
setembro de 1994, dentro, pois, do prazo legal, e o
prazo de vigência de concessão deverá ser renovado a pertlr de 27 de dezembro de 1994.
6) A raquerente têm seus quadros societário e
diretlvo aprovados pelas Portarias n08 322183,
019190 e 153194, com as seguintes composições:

--T~

.-.c.--

c-•

Velarem RS

371.250

371.250.00

303.750

303.750,00

178.1110

~00

Diretor-Presidente: João Carlos Saad.

Diretor-Geral: Joel Malucelli
9) A emiasora se encontra operando regularmente, dentro daa caracterfsticas técnicas que lhe
foram alribuldas, corrtonne mencionado às fls. 55.
1O) É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel, corrtorme demonstrado às fls. 55 - verso.
11) Consultando o Cadastro Nacional de Radlodifusêo, verificou-se que a entidade, seus sócios
e dirigentes não ulbapassam os limites fixados pelo
art. 12 e seus parágrafos, do Decreto-lei n• 236, de
26 de fevereiro de 1967.
Concluüo
Pelo exposto, conclulmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação Geral de Radiod~usão e Afins, para
prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Sr" Delegada.
Curitiba, 17 de janeiro de 1995. - Alvyr Pereira de Um11 Jr., Chefe do Serviço Jurídico.

De Acordo.
À CoordenaçAo Geral de Rediodffusão e
AfinsiDPUT/SFOJMC, para prosseguimento.

343

Curitiba, 17 de janeiro de 1995. - Terua Fla-

lroald Deoqueclte, Delegada Regional.

(A Comissão de Educa~o.}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 134, DE 1818
(N" 8121117, na Clm11ra dos Depullldos)

Aprova o ato que renova a pennlsslo outorgada ê R6dlo AIBnaa Uda. para
explorar MIVI~o de radlodlfuslo sonora
em fnqQincfa modulada na cidade de AIr-a, Estado de Mlnaa Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11 Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 147, de 11 de março de 1997, que renova a permissio outorgada à Rédio Atenas Lide. para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 9 de
março de 1989, sem direito de exclusividade, serviço
de radiod~usão sonora em fraqOência modulada na
cidade de AHenas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 738, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso Xll,combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub·
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n• 147, de 11 de março de 1997, que reno·
va a permissão outorgada à Rédio Atenas Lida.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de rsdiod~usão sonora em fraqOência modulada, na
cidade de AHenas, Estado de Minas Gerais.
Braallia, 1• de julho de 1997.- Fernando Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 132/MC, DE 25 DE
JUNHO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 147, de 11 de março de 1997,
pela qual renovei a permissão outorgada à Ré.dio
Atenas Lida., pela Portaria n• 257, de 2 de março de
1979, publicada em 9 seguinte, para explorar serviço
de radiodoosão sonora em fraqüência modulada, na
cidade de AHenas, Estado de Minas Gerais.
2) Os órgãos competentes deste Ministério man~estaram-se sobre o pedido, considerando-o ins-
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truldo de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento da renovação.
3) Esclareço que, nos tennos do § 3° do art.
223 ·da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá afeitos legais após deliberação do Congraaso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nO 29104.000152189, que lhe deu origem.
Respeitosamente,- S6rglo Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA N•147, DE 11 DE MARÇO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, confonne o disposto no art.
6", inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n• 29104.000152189, resolve:
Art. 1• Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 da agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 9 de março de 1989, a permissão
outorgada 11 Rádio Atenas Lida., pela Portaria n•
257, de 2 de março de 1979, publicada no Diário
Ollcllll da União em 9 seguinte, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de AWenas.
Estado de Minas Gerais.
Art. 2" A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-seá pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subeeqiientes e seus regulamentos.
Art. 3• Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do§ 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
&«glo Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultaria Jurídica
PARECER CONJUR/MC N° 637196

Rói.1cla: Processo n• 29104.000152189.
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais.
lntalw8ada: Rádio Atenas Lida.
A8eunto: Renovação de outorga.
Ell*lta: Pennissão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, cujo
prazo teve seu tenno final em 9-3-79.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societá.ria.
Conclueão: Pelo deferimento do pedido.
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A Rádio Atenas Lida.. pennissionária do servi·
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Ailenas, Estado de Minas Gerais, requer a renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo tenno final ocorreu em 9 de março de
1989.
2) Mediante Portaria n• 257, de 2 de março de
1979, foi outorgada pennissão à Rádio Atenas Lida,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre·
qiiência modulada, na cidade de AWenas, Estado de
Minas Gerais.
3) A outorga em questão começou a vigorar
em 9 de março do 1979, data de publicação da portaria de pennissão no Diário Oficial da União.
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações.
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 3°), períodos esses mantidos pela aluai
Constituição (art. 223, § 5").
5) Por sua vez o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão sonora, aprovado pelo Decreto n•
52.795, de 31 de outubro de 1963, declara:
• Art. 27. Os prazos de concessão e
pennissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão. •
6) O prazo de vigência desta pennissão teve
seu tenno final dia 9 de março de 1989, porquanto
começou a vigorar em 9 de março de 1979, com a
publicação da correspondente Portaria no Diário
Oficial da União.
7) A requerente tem seus quadros societário e
diretivo autorizados pelo Poder Público pela Portaria
n• 137, de 10 de outubro de 1994, com a seguinte
composição:
Codlltllo
Edson AntOnio Velano
Maria dO Rosário AraUjo Velano
TOIIII

19.800
200

20.000

Diretor-Gerente - Edson Velano
Substituto - Maria do Rosário Araújo Velano
8) Vale ressaltar que, durante o período de vigência aa outorga a entidade não sofreu advertências nem qualquer penas de multa ou suspensão.
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conforme se verifica de seus assentamentos cadastrais.
9) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracteristieas técnicas que lhe
foram atribuldas, conforme indica o setor de engenharia às fls. t05.
10) É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Foscalização das Telecomunicações
- FISTEL, consoante informação de lls. 106.
11) Tendo a outorga em questão entrado em
vigor em 9-3-79, o perlodo de requerimento da sua
renovação, nos termos da legislação especifica, se
completeria entre 9 de setembro a 9 de dezembro de

1988.
12) Conforme consta dos autos, o citado pedido foi apresentado na DRMC/MG em 1O de março
de 1989, excedido, pois o prazo legal.
13) No que respeita à intempestividade do pedido, mencionada no presente parecer, tecemos aigumes considerações.
14) A legiSlação que trata da renovação das
concessões e permissões está consubstanciada na
Lei n• 5. 785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
15) Nos termos da legislação citada, "as entidades que pretenderem a renovação do prazo de
concessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgio competente do Ministério das Comunicações no perlodo compreendido entre o 6° (sexto) e o
3" (ten:eiro) mês anteriores ao término do respectivo
prazo". (art. 4° da Lei n• 5. 785/72 e art. 3° do Decreto n• 88.066183).
16) O citado Decreto n• 88.066/83, em seu artigo 1", assim dispõe:
•Art. 1" A perempção da concessão ou
permissão será declarada quando, terminado o prazo:
I - A renovação não for conveniente ao
interesse nacional;
11 - verificar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamentares aplicé.veis ao serviço, ou não observou
suas finalidades, educativas e culturais."
17) Este Ministério, ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação, formulando exigências
compatíveis à espécie, assentiu na continuidade do
processo, reconhecendo-o sanável, admitindo, de
modo indireto mas inequívoco, que os estudos inerentes se concluíssem no sentido da renovação, inviabilizando, desta forma, a conversão do processo
de renovação, nesta fase, em processo de revisão,
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visando a parempção, diante da não oposição expressa deste órgão ao trâmite processual iniciado,
na forma em que foi iniciado.
18) O procedimento de perempção da outorga
deveria partir de iniciativa deste Ministério, até porque as cláusulas baixadas pele ato administrativo
que consubstancia a permissão - portaria ministerial
- determinam que "lindo o prazo da outorga, salvo
procedimento tempestivo de renovação e respectivo
deferimento será a mesma declarada perempta, sem
que a permissionária tenha direito a qualquer indeni·
zação".
19) assim, é que medidas administrativas, ati·
nentes á declaração de perempção da outorga, já
deveriam ter sido consumadas por este Ministério,
não se justificando, agora, tal providência, estando a
emissora em funcionamento cumprindo, pois, sua finalidade.
20) No caso em tela, houve, isto sim, uma manifestação da vontade deste órgão - a formulação
de exigência - presumindo-se o reconhecimento do
Ministério na normalidade do processo, porquanto
não arguida a perempção no momento apropriado e
conduzido o processo, devidamente saneado, para o
procedimento normal de renovação.
21) Diante do concurso das circunstãnc·•as que
envolvem a presente renovação, deve o processo
seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente,
que se autorize a postulada renovação, por 1O anos,
a partir de 9 de março de 1989.
22) Estando cumpridas as praxes processuais,
no que se relere a análise técnico-jurldica da matéria
proponho o encaminhamento dos autos acompanhedos de minutas dos atos próprios, á consideração do
Exm• Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.
23) Posteriormente, a matéria deverá ser objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos do § 3° do Art. 223 da Constituição.
É o Parecer "sub censura•.
Brasília, 12 de dezembro de 1996. - Zllda
Beatriz Silva de Campos Abreu, Assistente Jurídico.
De acordo. À consideração da Sr' Coordenadora de Comunicações.
Brasília, 12 de dezembro de 1996. - Maria da
Glória T. Ferreira dos Santos, Chefe de Divisão.
Aprovo Submeto ao Senhor Consunor Jurídico
Brasília, 12 de dezembro de 1996. - Adaizira
França Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicações.
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DESPACHO CONJURIMC N• 820/96
Adoto o Parecer CONJURIMC N• 6a7/96, que
c:onclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da pennissão outorgada á Rádio
Atenas Lida., para uplorar seoviço de radiod~usão
sonora em frequência modulada na cidade de AKenea, estado de Minas Gerais. Remetam-se os autos,
acompanhados de minutas dos atos próprios, à conllkleração do Exm" Sr. Ministro das Comunicações
para decltlo.
BraaRia, 1a de dezembro de 1996.- Ant6nlo
Domii"'IIM T.txell'll Beclran, Consultor Jurfdico.

(À Comissão de EducaçAo.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"135, DE 1998
(N" 8141118, 1111 Clmal'll doa Deputadot)
Aprova o ato que renova a concesLtda., pal'll explorar - •iço ela racllodllualo &onol'll am
anda mlklla na cidade da Cachoeira do
Sul, Eatado do Rio Gl'llnde do Sul.

ÃO da Rllcllo Meridional

O Congrasso .Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln", de 1a de outubro de 1995, que renova
a conceselo da Rádio Meridional Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1• de maio
ela 1994, sem direito de exclusividade, seoviço de radlodHualo sonora em onda média na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do RiO Grande do Sul.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 68/MC DE 9 DE OUTUBRO DE 1995. DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES INTERINO
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n" 53790.000166/94,
em que a Rádio Meridional Lida., concessionária do
seoviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, solicita renovação do prazo de vigência de
sua concessão por mais dez anos.
2) Esclareço que o seoviço foi inicialmente outorgado, mediante pennissão, à Sociedade Radiodi·
fusora Passo Real Lida., confonne Portaria MVOP
n• 280, de 16-4-45, renovada a partir de 1° de maio
de 1984, pelo Decreto n• 91.669, de 20 de setembro
de 1985, tendo sido a outorga, posterionnente trens·
ferida à Rádio Meridional Lida., nos tennos do Decreto n• 94.586, de 10 de julho de 1987, cujos efeitos jurídicos foram mantidos pelo prazo residual,
confonne decreto de 1O de maio de 1991.
a) O pedido de renovação encontra-se devida·
mente instruido de acordo com a legislação em vigor
e a emissora está funcionando dentro das características técnica a ela atribuídas por este Ministério.
4) Nos termos do § a• do art. 22a da Constituição, o ato de renovação, somente produzirá efeitos

legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo adminis·
trativo pertinente, que a esta acompanha.
Respe~osamente, - Joeé Lucena Dantas, Ministro de Estado das Comunicações Interino.
DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1995
Renova a conceasio da Rédlo Meri·
dlo11111 Ltda., pare explorar serviço de ra·
dlodHusio aonore em onda média, 1111 ci·
dade ela Cachoell'll do Sul, Estado do Rio
Gl'llnde do Sul.

MENSAGEM N•1.159, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do art. 22a, de Constituição Federal, submeto á apraciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
ela Estado das Comunicações, Interino, o ato constante do Decreto de 1a de outubro de 1995, que
"Renova a concessão da Rádio Meridional Lida.,
para explorar seoviço de radiodifusão sonora em
onde média, na cidade de Cachoeira do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul".
BraaRia, a1 de outubro de 1995. - Fernando
Henrique Cardoto.

'"-•
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O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Const~uição, e nos tennos do art.
inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo

s•.

em

vista

o

que

consta

do

Processo

nQ

5a790.000166/94, decreta:
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art. a3,
§ a•. da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a
concessão originariamente conferida à Sociedade
Radiodifusora Passo Real Lida., renovada pelo Decreto n• 91.669, de 20 de setembro de 1985, e, pos·

I
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leriormente, transferida pera a Rádio Meridional
Uda., pelo Decrato n• 94.586, de 1 O de julho de
1987, cujos eleitos jurldicos foram mantidos pelo
prazo residual da outorga pelo decreto de 1O de
maio de 1991, alterado pelo decreto de 14 de outu·
bro de 1994, pera executar, sem direito de exclusivi·
dada, serviço de radiodHusão sonora em onda média, na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de ra·
diodilusão, cuja outorga é ranovada por este decra·
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni·
caçOes, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2" Es18 ato somente pn:xluzirá eleitos le·
gsis após deliberação do Congresso Nacional, nos
lennos do § 3" do art. 22a da Constituição.
Art. 3" Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasllia, 13 de outubro de 1995; 174° da lnde·
pendência e 107" da RepúbliCa. -

···--

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia no RS
PARECER N° Oa7/94- SEJUR/DRMCIRS
Referincla: Processo n• 5a790.000166194

Origem: DRMC/STR/RS
ln181'118Nda: Rádio Meridional lida.
Aaaunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodHusão sonora cujo prazo tem seu termo final
tm 23-9-95.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técniCa e a vida socielária.
Conclusão: Pelo deferimento.
Rádio Meridional Ltda. concessionária do servi·
ço de radiodHusão sonora em OM na cidade de Ca·
choeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, requer
renovação do prazo de vigência de sua concessão
a~jo termo ocorrerá em 2a-9-95.
1) Mediante Decreto n• 91.669 de 23 de selem·
bro de 1985 foi autorizada concessão a Rádio Meri·
oional Lida. para explorar, por 1O anos o serviço de

347

radiodHusão sonora em OM na cidade de Cachoeira
do Sul Estado do RS.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 18-4-45, data de publicação do contrato de con·
cessão no Dlllirlo Oficial.
a) A outorga em apreço foi renovada por uma
vez, conforme Decreto n• 91.669 de 20 de setembro
de 1985 publicado no Dlllirlo Oficial, de 2a·9·85.
4) Cumpre ressaltar que, durante o perlodo de
vigência da outorga, a entidade sofreu pena, conforme se verifica na informação procedente do Departamento de FISC8iização das Comunicsções, a fls. a1.

DoM6rlto·
5) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos
pera o serviço de televisão, que poderão ser renovados por perlodos sucessivos e iguais (art. 33 § a•),
períodos esses mantidos pela aluai Constituição.
6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de a1 de outubro de 196a, declara:
Art. 27. Os prazos de concessão e permissão serão de 1O (dez) anos para os ser·
viço de radiodifusão e de 15 (quinze) anos
para o de televisão.
7) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5. 785,
de 2a de junho de 1972, as entidades que deseja·
rem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no perio·
do compreendido entre o 6° (sexto) e o a• (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
8) O prazo de vigência desta concessão, tem
seu termo final dia 2a de setembro do 1995, pois começou a vigorar em 23·9-85, com a publicação _do
extraio do correspondente contrato de concessao,
no Dllliirlo Oficial de 2a-9-85.
9) O pedido do renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 28·
1·94, dentro, pois do prazo legal (fi. 1).
1O) A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria n•
02a1 de 23-6·89 com a seguinte composição:
Cotl.taiAclonlataa

Cot. .I A -

V•loremcrS

Pedro de Los Santos

33.872

Arnaldo Ballvé Noto

12.256

122.560.00

Ricardo da Mattos Concais!Q

33.872

338.720.00

80.000

aoo.ooo,oo

T-1

338.720.00
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11) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, confonne mencionado a 11. 25.
12) É regular a situação da concessinária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, consoante infonnação de 11. 28.
13) Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixos pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de
28 da fevereiro da 1967.
14) Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
23-9-95.
Concludo
Do exposto concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao
Departamento de Outorga- DPOUT, para submislio do assunto ao Exmo. Sr. Presidente da República.
É o parecer auba-cenaur.
Porto Alegre, 12 de julho de 1994.- Alexandre
Danton Gorald Rodrigues, Chefe do Serviço Jurídico OABIRS 33.541.
De Acordo.
Ao. Sr. Delegado, na fonna proposta.
Porto Alegre, 12 de julho de 1994. Yapir Ma- · Chefe de Divisão das Comunicações.
Senhor Diretor do DPOUT.
Sendo o assunto de competência do Exmo. Sr.
Presidente da República, encaminhamos a V. Sa., o
processo em epígrafe, para as providências desse
Departamento.
Porto Alegre, 13 de julho de 1994. - Joio Jacob Bettonl, Delegado.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•136, DE 1998
(N• 615198 na Clmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a permlsdo da Andr6meda Radlodlfuaio Ltda.
para explorar aervlço de radlodlfuaio aonora em freqüincia modulada na cidade
de Pelotaa, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 2.072, de 16 de dezembro de 1996, que
•nova a pannissão da Andrómeda Radiodifusão
Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
• 8 de maio de 1994, sem direito e exclusividade,
•rvico de radiodifusão sonora em frequência modu-
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lada na cidade de Patotas. Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 384, DE 1997
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Consmuição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n• 2.072, de 16 de dezembro de 1996, que
renova a pannissão outorgada à Andrómeda RadiodHusão Lida., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.
Brasília, 3 de abril de 1997. - Femado Henrique Cardoso.
EM n°2851MC
Brasília, 16 de dezembro de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto a apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 2072 de 16 de dezembro de 1996
pala qual renovei a pennissão da Andrómeda radiodifusão Ltda., outorgada originariamente à Rede Riograndense de Emissoras Ltda, pala Portaria n• 100,
de 4 de maio de 1984, e transferida para a requerente confonne Portaria n• 243, de 29 de novembro de
1989, publicada no Diário Oficial da União de 4 de
dezembro de 1989, para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Patotas, Estado do Rio Grande do Sul.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos tennos do § 3° do art.
223 da Const~uição, o ato de renovação somente
produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solic~o seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n• 53790.000085/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Sérgio Mota, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA N• 2.072,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
O Ministro de Estado das Comunicações no
uso de suas atribuições confonne o disposto no art.

'
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6", inciso 11 do Decreto n• 88.066. de 26 de janeiro
de 1983, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n• 53790.000085194. resolve:
Art. 1• Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°
de Lei rf' 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 8 de maio de 1994, a pennissão para
uplorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodifuaiio sonora em lreqüência modulada na cidade
de PalotaS, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
originariamente à Rede Riograndense de Emissoras
Lida., pela Portaria n• 100, de 4 de maio de 1984, e
transferida para a AndrOmede Radiodifusão Uda., conforme Portaria rf' 243, de 29 de novembro de 1989.
Art. 2" A eJCPioração do serviço, cuja outorga é
renovada por esta Portaria, reger-se-é pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 3• este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 4• Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Sérgio Mota.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultaria Jurídica
PARECER DO CONJURIMC N• 593196
Refer6ncla: Processo n• 53790.000085194
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul
lntereaaada: Andrómeda Radiodifusão Ltda.
~unto: Renovação de outorga
Ementa: Permissão para executar sel'liço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo
prazo teve seu termo final em 8 de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.
Concluaio: Pela ratificação do Parecer Jurídico n• 50194-DRMCIRS, que concluiu favoravelmente
ao requerido.
1) A Andromeda Radiodifusão Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora em lreqüência modulada na cidade de Pelotas. Estado do Rio
Grande do Sul, requer a renovação do prazo de vigência de sua permissão. cujo termo final ocorreu
em 8 de maio de 1994.
2) Mediante Portaria n• 100, de 4 de maio de
1984, publicada no 016rlo Oficial da União de 8
subseqüente. foi autorizada permissão à Rede Riograndense de Emissoras Lida., para explorar o sel'li·
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ço de radiodifusão sonora em freqQência modulada,
na cidade de PeiOtas, Estado do Rio Grande do Sul.
3) Posteriormente, pela Portaria n• 243, de 29
de novembro de 1989, foi autorizada a transferência
direta para Andrómeda Radiodifusão Lida.. atual detentora da permissão.
4) O assunto foi objeto de análise pela Delegacia do MC no Estado do Rio Grande do Sul, tendo
aquela Delegacia concluldo favoravelmente ao pleito, consoante Parecer Jurídico n• 50194-DMC/RS,
ns. 31/33, dos auto•
5) O Código l sileiro de Telecomunicações,
instituldo pela Lei n- 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o sel'liÇO de radiodifusão sonora. e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisl.o, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33, § 3°), período esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223, § 5").
6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
Art. 27. "Os prazos de concessão e
permissão serão de 1 O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".
7) De acordo com o art. 4° da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outotga, deYetl.o dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6° (sexto) e o 3° (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo.
8) O prazo de vigência desta permissão teve
seu termo final em 8 de maio de 1994, sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia
do MC no Estado do Rio Grande do Sul, 14 de janeiro de 1994. tampestivamente, portanto.
9) A renovação deverá ocorrer a partir de 8 de
maio 1994.
1O) A peticionária tem seus quadros societério
e diretivo aprovados pelas Portarias n"s. 011, de 6
de junho da 1994, 413 de 18 de outubro de 1980 e
029194 de 21 de junho de 1994, respectivamente,
com ª8 seg••jntes cnmposjções·
Rol>erlb 5aucedo Prado

1

Otávio Oumil Gadrat

8

Rafael Alvare.t Gadt8l

o, 5

Rooar doS Reis

0.5

I
I
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Quadro Diretivo
Diretor: Rogar dos Reis
Dirator: Otávio Dumit Gadret
11) Vale ressaltar que, durante o período de vig6ncia da outorga a entidade sofreu 5 (cinco) advertências, conforme se verifica da pasta cadastral da
perrnissionáría.
12) A emissora se encontra operando regularmente dentro das caracterlsticas técnicas que lhe foram atribufdas (fls. 36).
13) É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, consoante informação de fls. 29.
14) A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei n• 5.785, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovsção foi apresentsdo na forma devida e no prazo legal e com a documentação hábil.

15) Nos termos da lei, o pedido ter-se-á corno
deferido porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e nAo renovados em tempo hábil, concluindo
desta forma, que a terminação do prazo da permisslo ou a pendência da sua renovação, a curto ou a
longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
t 6) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos,
acompanhados da minuta dos atos próprios, ao
Exm" Sr. Ministro de Estado das Comunicações, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
17) Posteriormente, de acordo com o art. 223,
§ 3", da Constituição, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de
rellOVIIÇAo possa produzir seus efeitos legais.

É o Parecer "sub censura".
Brasflia, 2 de dezembro de 1996. - Maria Eli·
Rbetlt Porto de Noronha, Advogada.
Aprovo. Submeto ao Sr. ConsuHor-Jurídico
Brasflia, 2 de dezembro de 1996. - Adalzlra
França Soarea de Lucca, Coordenadora de Comunicações.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°137,1998
(N• 1134198, na Cimara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão da Rllidlo ltapema FM de Porto Alegre
Ltda. para explorar serviço de radlodHusio sonora em freqllêncla modulada na
cidade de Porto Alegre, Eftado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se relere a
Portaria n• 2.084, de 16 de dezembro de 1996, que
renova, por dez anos, a partir de 1• de maio de
1994, a permissão da Rádio ltapema FM de Porto
Alegre Lida., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fraqüência
modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 273, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3° do art. 223, da Constituição Federal. submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações. o ato constante da Portaria n•
2.084, de 16 de dezembro de 1996, que renova permiasão da Rádio ltapema FM de Porto Alegre Lida..
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasma, 4 de março de 1997. - Fernando
Henrique Cardoao.
EM N°2!MIMC
Brasília, 16 de dezembro de 1996
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 2.084, de 16 de dezembro de
1996, pela qual renovei a permissão para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, originariamente outorgada à Rede Popular de Comunicações Lida., mediante Portaria MVOP
n• 837, de 4 de outubro de 1955, renovada pela Portaria MC n• 66, de 28 de março de 1984 e transferida para a Rádio ltapema FM de Porto Alegre Lida ..
conforme Portaria n• 67. de 18 de março de 1986.
publicada no Dillirlo Oficial em 19 subseqüente.
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2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobt8 o pedido, considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclaraço que, nos termos do § 3"do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Coograsso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Adminilltralivo n• 53790.000024194, que lhe deu origem.
Respeitosamente, _ SMglo Moita, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA N° 2.084,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, confonne o disposto no art.
6", inciso 11, do Decreto n• 66.066, de 26 de janeiro
de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo
n" 53790.000024194, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1° de maio de 1994, a permissão
para explorar, sem direitos de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, outorgada originariamente à Rede Popular de
Comunicações Lida., pela Portaria MVOP n• 837, de
4 de outubro de 1955, renovada pela Portaria MC n•
66, de 28 de março de 1984, e transferida para a
Rádio ltapema FM de Porto Alegre Lida., conforme
Portaria MC n• 67, de 18 de março de 1986, publicada no Dlllirlo Oflcllll de 19 subsequente.
Art. 2" A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se' pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do § 3" do ert. 223 da Constituição.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
S6rglo Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Consultaria Jurídica
PARECER CONJURIMC N° 498196
~III:

Processo n• 53790.000024194.

Ortgem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul.

•
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lnteres. .da: Rãdio ltapema FM de Porto Alegre Lida.
Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, cujo
prazo teve seu termo final em 1•-5-94. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societãria.
Concluaio: Pelo deferimento do pedido.

I - Relatório
A Rãdio ltapema FM de Porto Alegre Lida.,
permissionãria do serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, requer a renovação do
prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final
ocorreu em 1° de maio de 1994.
2) A permissão foi originariamente outorgada à
Rede Popular de Comunicações Lida., mediante
Portaria MVOP n• 837, de 4 de outubro de 1955,
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
3) A outorga foi renovada da última vez pelo
prazo de dez anos, a partir de 1° de maio de 1984,
conforme Portaria MC n• 66, de 28 de março de
1984, publicado no Dl6rio Oficial da Unlio de 30
seguinte. tendo sido procedida a sua transferência
direta para a Rádio ltapema FM de Porto Alegre
Lide .. através da Portaria n• 67, de 18 de março de
1966, publicada no Dl6rlo da Unlio de 19 seguinte.
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituldo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece prazos de outorga de 10 (dez)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais
(art. 33 - § 3"), períodos esses mantidos pela atual
Constituição (art. 223 - § 5•).
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:
Art. 27. "Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão."
6) De acordo com o artigo 4" da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no perío-
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do compreendido entre o 6° (sexto) e o 31 (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7) O prazo de vigência desta concessão teve
seu tenno final de 11 de maio de 1994, sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado naquela delegacia em 7 de janeiro de 1994, tempestivamente
portanto.
8) A ranovação deverá ocorrer a partir de 1° de
maio de 1994.
·
9) O ato original da outorga está amparado juridicamanta nos tannos do que dispõem a Lei n•
5.785, de 1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis
que o pedido de sua renovação na forma devida, no
prazo leal e com a documentação hábil.
1O) Nos termos da lei, o pedido ~r-se-á corno
deferido, porquanto não decidido ao ienno da respectiva concesaão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo, desta fonna, que a terminaç4o do prazo da
concesslo ou a pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina necassariamente, a extinção do serviço outorgado.
11) A peticionária tem seus quadros societários
e direlivo aprovsdos pela Portaria n• 63, de 19 de
marQO da 1988 e 003, de 8 da janeiro de 1992, com
. aa seguintes oomposiçõas:
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acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Portaria - com vistas ao encaminhamento ao Senhor Ministro das Comunicações,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.
16) Posteriormente, de acordo com o artigo 223,
§ 3°, da Constituição Federal, a matéria deverá ser
aptliCiada pelo Congrasso Nacional, a fim de que o ato
de ranovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer aub censura.
Brasma, 29 de outubro de 1996. - lná Gurgel
Ro. .do, Assistente Jurldico.
De Acordo. A consideração do Sr. ConsuHorJurldico.
Brasília, 29 de outubro de 1996. - Adalzlra
F111nça Soares de Lucca, Coordenadora.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N' 138, DE 111118
(N' 836198, na Cima111 dos Deputadoa)

Aprova o ato que renova a parmlasio da Ultra RsdlodHusio Lida. pa111 explorar serviço de radlodlfusio sonora em
treqüincla modulada na clclacle de Rio
G111nda, Estado do Rio G111nde do Sul •

O Congresso Nacional decreta:
2.450.000
2.450.000
100.000

s.ooo.ooo
Quadro Oiretivo
Gerente: Melson Pacheco Sirotsky
José Pedro Pacheco Sirotsky
12) Vale ressaltar que, durante o perlodo de vigência da outorga a entidade sofrau advertências e
várias penas de multa e suspensão, conforme se ve-

rifica às !Is. 27.
13) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracterfsticas técnicas que lhe
foram atribuldaa (fls. 26).
14) É regular a situação da concessionária perante o Fundo da Fiscalização das Telacomunicaçõas-Fistal, consoante informação de fls. 33.
15) Mediante o exposto, opino pelo deferimento do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos
ao Exm• Sr. Ministro de Estado das Comunicações,

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 299, de 21 da maio de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de maio da 1994, a per·
missão da UHra Radiodnusão Lida. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodnusão
sonora em fraqüência modulada na cidade de Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N°861, OE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motillos do Senhor Mi·
nistro de Estado das Comunicações, o ato constante
da Portaria rf' 299, de 21 de maio de 1997, que renova
a permissão outorgada à Ultra Radiodifusão Lida. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodnusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasilia, 4 de agosto de 1997. - Fernando
Henrique Csrdoso.
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N° 154/MC, DE 29 DE
JULHO DE 1997, SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Inclusa Portaria n• 299 de 21 de maio de 1997, pela
qual 1'81101181 a permiss.!lio outorgada a Uttra Radiodifualo Lida. originariamente deferida à Sociedade
Emillaoraa Minuano Uda., pela Portaria n• 458, de 1°
de maio de 1951, transferida para a requerente e renovada pela Portaria n• 224, de 29 de agosto de
1986, publicada no Dl6rlo Oficiei da União de 3 de
aetambro aubeaqüente, pare explorar o serviço de
radiodilualo sonora em frequência modulada, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifeataram-ee sobre o pedido, considerando-o instruido de acordo com a legislaçAo aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço, que, nos termos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solic~o seja encaminhado o referido ato acompanhado do Processo Administrativo n• 53790.000082194, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - !Wrgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA N" 299, DE 21 DE MAIO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições conforme o disposto no art.
6" inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta no Processn
Administrativo n• 53790.000082/94, resolve:
Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°
da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1° de maio de 1994, a permissão
para explorar, sem dire~o de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Rio Grande Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada originariamente à Sociedade Emissoras
Minuano Lida. pela Portaria MVOP n• 458, de 1• de
maio de 1951, transferida para a Uttra Radiodifusão
Lida., e renovada pela Portaria n• 224, de 29 de
agosto de 1986, publicada no Dl6rlo Oficial da
União de 3 de setembro subsequente.
Art. 2" A exploração do serviço. cuja a outorga
é renovada por esta Portaria, reger-se-é pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Const~ição.
Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
!Wrglo Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no RS
PARECER N" 52194 _ SEJURIDRMCIRS
Referincia: Processo n• 53790.000082194
Origem

: DRMC/STRIRS

Aa.unto : Renovação de Outorga
Ernerrta : Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 1°-5-94
Conclusio : Pelo deferimento
Uttra Radiodifusão Lida., permissionária do
serviço de radiodifusão sonora em FM, na cidade de
Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, por transferência direta da permissão, conforme Portaria n•
224 de 29 de agosto de 1986, publicada no Dlllrio
Oficial de 3-9-86, requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo final ocorreu
em 1°-5-94.
1- Doa Fatoa

1) Mediante portaria n• 224 de 3 de setembro
de 1986, foi autorizada permissão à Ultra Radiodifusão Lida., para explorar por 1O (dez) anos serviço de
radiodifusão sonora em FM na cidade de Hio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
2) A outorga em questão começou a vigorar
em 3-9-86, data de publicação da portaria de permissão no Dbirlo Oficial.
3) A outorga em apreço foi renovada por uma
vez, conforme Portaria n• 224, de 29 de agosto de
1986, publicada no Dllirlo Oficial de 3-9-86.
4) A permissão em tela foi objeto de transferência direta, mediante Portaria n• 224, de 29 de agosto
de 1986 ,publicada no Dlérlo Oficial de 3-9-86.
5) A entidade passou a se chamar Uttra Radiodifusão Uda., CGC n• 90.576.04210001-68.
6) Cumpre ressaltar que, no período posterior à
transferência da outorga, a entidade sofre pena e/ou
foi advertida, conforme se verifica na informação
procedente do Departamento de Fiscalização das
Comunicações, a fls. 25.
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Conclueio

7) O Cócigo Brasileiro de Telecomunicações, instituldo pela Lai rf' 4.117, de 27 de agosto de 1962, estab ala ce oe prazoa de 1O (dez) anos para o serviço de
radloclif1.8io 80rlOfB e 15 (quinze) anos para o serviço
de tale\•io, que poderão ser renovados por pariodos
s•o:
"108 e iguais (art. 33 § 3"), perfodos esses mantidos pela aluai Constituição (art. 22 - § 5").

Do exposto, conclulmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao
Departamento de Outorgas - DPOUT, para submissão do assunto do Exm• Sr. Ministro das Comunicações.
É o parecer sub censure.
Porto Alegre, 9 de setembro de 1994. - Aleundre Danton Gorekl Rodrigues, Chefe do Serviço Juridico, OABIRS n• 33.541.

8) Por sua vez. o Regulamento dos Serviços
de RadiodifusAo, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, declara:

•Att. 27. Os prazos de concessão e perrrisalo serão de 1O (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos
para o de televisio."

9) De acordo com o art. 4° de Lei n• 5. 785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovaçlo do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compnaendido entna o 6" (sexto) e o 3° (terceiro) mês anterior ao término do naspectivo prazo.
1O) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame. foi protocolizado nesta Delegacia no dia 14 de
janeiro de 1994, dentro, pois, do prazo legal (ft. 01).
11) A naquerente tem seus quadros societário e
dinativo aprovados, respectivamente, pela Portaria n•
397, de ~1()-90, com a seguinte composição:

Ct:dl....

c..taa llllla[ am Cd
55,00
2,00
2,00

Otávio DumH Gadnat
Rogar dos Reis
Roberto Saucedo Prado

55
02
02

Rafael Alvarpz Gadret

01

100

Tntel

80

6000

De Acordo.
Ao Sr. Delegado, na forma proposta.
Porto Alegre, 9 de setembro de 1994. - Sidney
Ochman, Chefe de Divisão das Comunicações.
Sr. Diretor do DPOUT.
Sendo o assunto de competência do Exm• Sr.
Ministro das Comunicações, encaminhamos a V. S•,
o processo em epigrafe, para as providências desse
Departamento.
de setembro de 1994. - João
Porto Alegre,
Jacob Bettonl, Delegado.
COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA
A sociedade possui 2 únicos sócios:
WW> 0\oniiGadnlt. bniSileiro,
..,..mo. &:i•WMid:A de empresas. porllldor da c:al1aira da
ida•lidade nv 2002018519, 8f1'i.
- !*' - d a ldaiillca;ãl
do RGS.
no CPF n•
009.840.730-611.

Rafael Alvantz Gadrot. bnlsiloOro, eofteiro, ai•Wistl&jOI da an-

mente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionado a fls. 30.

13) É nagular a sHuação de permissionária perante o Fundo de Foscalização das Telecomunicações FISTEL, consoante informação de lls. 31.

14) Consu~ado o Cadastro Nacional de <>adiodHusio, verificou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não u~rapassam os limHes lixos pel-:o art.
12 e seus parágrafos, do Decretc>-Lei n• 236, de 28
de fevereiro de 1967.
15) Fonalmente, observa-se que o prazo :te vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 1"-5-94.

1 cota

da car1Bil8 da
iloi-porllldor
n' 8019546483. arritl-

-

12) A emissora se encontra operando regular-

-

999COIBS

do p8o lriiiU> do lei& iltLa;ã> do
CPF ri'
R>S.
832.001.56000.

..,

T_do_do _ _

1.000 cotas

Rio Grande, 16 de outubro de 1997. - Otévio
Gadret, Diretor.
Contrato Social arquivado -na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o n•
43.201.000.160 em sessão de 5-2-86.
Primeira Aneração Contratual arquivada na MM
Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o n•
815.031 em sessão de 4-3-86.
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Segunda Afteração Contratual arquivada na
MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o n•
1097.453 em sessão de 25-10-90.
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Uftra Radiodifusão Lida., sociedade com sede
,_ta Capital, na Rua Orfanatrófio n• 711, inscrita no
CGC MF sob o n• 90.576.04210001-68, com seu
COiltlato social arquivado na MM Junta Comercial do
Rio Grande do Sul sob o n• 43.201.000.160, pele totalidade de seus cotiatas que sAo: Otávio Dum~ Gadret, brasiletro, separado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Cap~l. na Rua
Chiriguano n" 92, portador da carteira de identidade
n• 2002018519 SSPIRS, inscrito no CPF n•
008.840.730-68; Roberto Saucedo Prado, brasileiro,
casado, radialista, rasidente e domiciliado nesta Ca~1. na Rua Marcelo Gama n• 230, portador da carteira de identidade n• 9006231808 SSP/RS, inscrito
no CPF n" 219.471.470-72; Rogar dos Reis, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado nesta
Cap~l. na Av. Guaiba n• 3500 apt" 401, portador da
carteira de identidade n• 6033316016 SSP/RS, inscrito no CPF n• 094.274.300-82 e Rafael Alvarez
Gadret, brasileiro, solteiro, maior, radialista, residente e domiciliado nesta Capül, na Rua Chiriguano n•
92, portador da carteira de identidade n•
8019546483, inscrito no CPF n• 632.001.550-QO, resolvem de comum acordo atterar o contrato social o
que fazem da seguinte forma:
a) A sede da Sociedade passa a ser na Rua
Duque de Caxias n• 197 - 5° andar, na cidade de
Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, com
foro igualmente naquela cidade.
b) O cap~al social que é de CR$60,00 (sessenta cruzeiros) representados por sessenta cotas, tendo em vista as reformas monetárias, passa a ser de
R$0,01 (um centavo de real).
c) Fie& aumentado o capital social para
R$1.000,00 (hum mil reais) que será dividido em 1.000
(mil) contas no valor unitário de R$ 1,00 (hum reaQ.
d) O aumento do cap~al de R$999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove cen·
tavos) é integralizado neste ano, pelos cotislas na
propoiÇiio de sua participação, em moeda corrente
nacional, ficando assim distribuído entre os sócios.
Otávio Dum~ Gadret, 995 cotas
Rogar dos Reis, 2 cotas
Roberto Saucedo Prado, 2 cotas

R$995,00
RS 2,00
RS 2,00

ej O cotista Roberto Saucedo Prado que possui 2 cotas, cede e transfere neste ato ao cotista
Otávio Dum~ Gadret a totalidade de sua participação
no cap~al da Sociedade. O cotista Rogar dos Reis
que possui 2 cotas, cede e transfere neste ato ao
cotista Otávio Dom~ Gadret a totalidade de sua participação no cap~l social da Sociedade. Os cotistas
Roberto Saucedo Prado e Rogar dos Reis retiram-se
da Sociedade dando e esta e a todos os demais cotistas plena e geral qu~çio.
f) Em deconência de tais atterações o cap~l
social passa a ser de RS1.000,00 (hum mil reais)
distribuídos em 1.000 (mil) cotas, no valor un~ário
de R$1 ,00 (um real), com a seguinte distribuição
entre os sócios:
Otávio

Dum~

Gadret, 999 cotas

R$ 999,00

Em conseqüência das alterações ocorridas, ficam então com nova redação as cláusulas abaixo:
Cláusula Primeira
A Sociedade girará sob a denominação social
de Uttra Radiodifusão Lida., com sede e foro na Rua
Duque de Caxias n• 197 - 5° andar, na cidade de
Rio Grande/RS.
Cláusula Nona
O cap~al social é de RS1.000,00 (hum mil
reais), representado por 1.000 (mil) cotas, no alor
un~ário de R$1 ,00 (hum real).
Cláusula Décima
A distribuição do cap~al social entre os sócios
é a seguinte:
Otávio Dum~ Gadret, 999 cotas
Rafael Alvarez Gadret, 1 cota
Total· 1.000 cotas

R$ 999,00
R$ 1,00
RS 1.00QOO

As demais cláusulas pennanecem em pleno vigor.
Porto Alegre, 2 de agosto de 1996. - Otávio
Dumltl Gadret - Roberto Saucedo Prado - Roger
dos Reis - Rafael Alvarez Gadret.
Testemunhas
Rosane Luiza Scheuchuk Cl: 8037991497
SSPIRS CPF: 563.693.520-04
Rosane Sollgo Cl: 2052624604 SSPIRS CPF:
653.750.840-15.
{À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 139, DE 1898

(N" 838198, na Clmera doa Deputados)
Aprova o ato que renova a conceseio dll RHio Sentinela do Vale Lida. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
am onda m6dla na cldllde de Gaspar, Estado da Santa Catarina.
O CongRISSO Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto aln•, de 10 de outubro de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a conceasio da Rádio Sentinela do Vale ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifulllio sonora em onda média na cidade de Gaspar,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2" Este Decreto Legislativn entra em vigor
na data da sua publicação.
MENSAGEM N°1.201, DE 1997
Senhoras Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3" do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 1O de outubro de 1997, que "Renova a
conceBSlo da Ridio Sentinela do Vale Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina".
BrasRia, 15 de outubro de 1997. - Fernando

Henrique Carcloeo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 248/MC, DE 26 DE
SETEMBRO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇOES

Excelantlssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Prooeeso Administrativo n• 50820.000067/94,
em que a Rádio Sentinela do Vale Ltda. solicita renovação da concessão para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Gaspar, Estado de Santa Catarina, inicialmente outorgada à Rádio Clube de Blumenau Ltda., conforme
Portaria MVOP n• 1.233, de 17 de de dezembro de
1954, cuja última renovação ocorreu nos termos do
Decreto n• 89.426, de 8 de março de 1984, publicado no Dl6rlo Oficial da União em 9 subseqüente,
por dez anos, a partir de 1• de maio de 1984, cujo
prazo residual da outorga foi mantido palo Decreto
de 10 de maio de 1991.
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2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972.
e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permisslio, sendo, por isso,
admitido o funcionamanto precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, licito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, ,_riamente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço,
deverá o ato correspondente assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1• de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observincia ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972, e seu Regulamento. Decreto n• 88.066, de 1963, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão a matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente,- Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 10 DE OUTUBRO DE 1997

Renova a conceaaio da R6dlo Sentinele do Vale Lida., para explorar urvlço
de radiodifusão sonora em onda méclla,
na cidade de Gaapar, Estado de Santa
Catarina.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV. e 223
da Const~uição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1963, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n•
50820.000067/94, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o a". 33,

§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio Sentinela do Vale Ltda., outorgada originariamente à Rádio Clube de Blumenau Ltda., pela
Portaria MVOP n• 1.233, de 17 de dezembro de
1954, e renovada pelo Decreto n• 89.426, de 6 de
março de 1984, publicado no Dl6rlo Oficial da
União em 9 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 1O de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Gaspar, Estado de Senta Catarina.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de T eleco·
municaQOes, leis subseqüentes e seus regulamen-

tos.
Art. 2" Este ato somente produzirá eleitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicaçlo.
Bruma. 10 de outubro de 1997; 176" da Independência e 109" da República.- FERNANDO HENRIQUE CARDOSo- ~lo Moaa.
MINimRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia em Santa Catarina
Serviço Jurldico
PARECER N° 83/SEJURIDRMC/SC
Referência: PROC. N° 50820.000067194
Origem: SECOMIDRMC/SC
Aaaunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora cujo prazo teve seu termo final
em 1°-5-94.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Concluúo: Pelo deferimento.
Rádio Sentinela do Vale Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda méaoa,
na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 11 de maio de 1994.

l-Doa Fatos
Mediante Portaria n• 1.233- MJNI, de 17-12-

54, foi autorizada permissão à Rádio Clube de Blumenau Lida., para explorar, por 1O anos o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Gaspar, Estado de Santa Catarina.
A outorga em questão começou a vigorar em
17-2-55 data da pubUcação da portaria de permissão
no Dl6rlo Oficial.
A outorga em apreço foi renovada por 2 (duas)
vezes, conforme Portaria MC n• 870, de 15-1 0-75 DOU de 22-10-75 e Decreto n• 89.426, de 8-3-84DOU de 9-3-84.
A concessão em tela foi objeto de transferência
direta nos termos do art. 94, n• 3, letra b do Regula-

manto dos Serviços de Radiodifusão pelo restante
do prazo para Rádio Sentinela do Vale Lida. mediante Portaria/MC n• 283, de 30-12-80- DOU 8-1-81.
A entidade obteve aumento de potência para
sua emissora em 26-6-85, conforme Portaria n• 261,
publicada no DOU 9-7-85, passando à condição de
concessionária.
Cumpre ressaltar que, durante o último parlado
de vigência da outorga, a entidade sofreu pena e foi
advertida, conforme se verifica na informação procedente do Departamento Nacional de Fiscalização
das Comunicações, a fls. 64.

11 - Do Mo§rlto
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído- pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 1O(dez) anos para o Serviço de Radiodifusão Sonora e de 15 (quinze) anos
para o Serviço de Televisão, que poderão ser renovados por parlados sucessivos e iguais (art. 33, §
3°), períodos esses mantidos pela aluai Constituição
(art. 223, § 5").
Por sua vez, o regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
Art. 27 - "os prazos de concessão e
permissão serão de 1O(dez) anos para o
Serviço de Radiodifusão Sonora e de 15
(quinze) anos o de Televisão".
De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785, de
23-6-72, as entidades que desejarem a renovação
do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no parlado compreendido
entre 6°(sexto) e o 3° (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
A outorga originária da concessão em apreço
foi renovada automaticamente, conforme determinado nos incisos I, 11 e III do art. 1° da Lei n• 5.785, de
23 de junho de 1972, até o dia 1° de maio de 1974,
motivo pelo qual, o prazo da vigência passou a ser
contado a partir de 1° de maio, por mais um período
de 1O(dez) anos.
Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada
deverá ocorrer a partir de 1° de maio de 1994, e os
efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo prazo residual, conforme disposto em Decreto de 1O de
maio de 1991, publicado no Diário Oficial do dia 13
subseqüente.
O pedido de renovação de outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia 311-94, dentro, pois do prazo legal (fi. 01 ).
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A Requerente tem seus quadros societário e
dirativo aprovados, respectivamente, pela Portaria n•
278, de 27-1D-89, com a seguinte composição:

--Ido
C01181oo

~·
180.800

~Mgloll

180.800

180.800,00

38.400

38.400,00

400.fm

400000.00

Tptal

M!al!o!'

V-omCzS
180.800,00

'Gerente: Alcides Marastoni - CPF 030.286.749-{)4
'Dirator de Marketing: Leopoldo Migli?li - CPF
023.740.137-15.
A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribufdas, conforme mencionado em Informação n•
036'94 às fls. 62/63.

É regular a s~uação da concessionária perante
o fundo de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL, consoante, informação SECOMIDRMC/SC.
Consultado o cadastro nacional de radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes nAo u~rapâsseram os lim~es fixos pelo art.
12 e seus parágrafos, do Decroto-Lei n• 236, de 18 e
fevereiro de 1967.
Finalmente, observa-se que o prazo da outorga, deverá ser renovado a partir de 1-5-94, tendo em
vista a manutenção da outorga por Decreto de 1O de
maio de 1991.
III - Conclusio

Do exposto, conclufmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação- Geral de Outorgas, da SFO, para
submissão do assunto ao Sr. Secretário de Fiscalização e Outorgas.
É o Parecer aub censura.
Florianópolis/SC, t• de outubro de 1994. - 56nla Mua Araújo da Costa, Assistente Jurídico.
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Outorgas- SFO, para prosseguimento.
Florianópolis/SC, 21 de outubro de 1994.- Rômulo Mozart Coelho, Delegado do MC/SC.

(A Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 140, DE 11198
(N• 616198, na Clmara doa Deputados)
Aprova o ato que renova a concesaio da DHuaora Ouro Verde Umltada
para explorar aervlç:o de radlodHualo aonora e onda m6dla na cidade de Curltlba,
Estado do Parané.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln•, de 27 de maio de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de novembro de 1993, a
concessão da Difusora Ouro Verde Lim~da para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodffusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 630, DE 1997
Senhoras Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Const~uição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decrato de 27 de maio de 1997, que 'Renova a concessão da Difusora Ouro Verde U~da. para explorar
serviço de radiodffusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.'
Brasma, 3 de junho de 1997. - Fernando Henrique, Presidente.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 114/MC, DE 21 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 29740.000688/93,
em que a Dffusora Ouro Verde Lim~da solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodffusão sonora em onda média, na cidade de Curifiba, Estado do Paraná, outorgada confonne Decreto n• 38.245, de 1O de novembro de 1955, renovada
nos termos do Decreto n• 89.229, de 22 de dezembro de 1983, publicado no Diário Oficial da União
em 23 subseqüente, por dez anos, a partir de 1• de
novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçô-

as contidas na Lei n• 5. 785, de 23 de junho de 1972.
e no Decrato n• 88.066, de 28 de janeiro de 1983.
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência de concesaão ou permissão, sendo, por isso,
ad11illdo o funcionamento precário das estações,
nwamo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações, licito é se concluir
que a tenninaçlo do prazo da outorga ou a pendência
de - ranavaçlo, a curto ou a longo prazo, não detarnWIB, 1111C811811riame, a extinção do serviço prestado, podei Ido o proc aaso da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato corraapondente deverá assinalar que a renovação ocomará a partir de 1° de novembro de 1993.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que disp6em a Lei n• 5. 785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto n• 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
pare decisio e submissão da matéria ao Congresso
Nacionai, em cumprimento ao § 3° do art. 223 da
ConstituiçAo.
Respeitosamente,- S6rglo Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO NO

Renova a
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, DE MAIO DE 1997
COIIC

,;0

da Dlfu80nl

Ouro Verde Umltada, pan explorar &«VVço
ela Ndlodlfuáo - - . em onda m6dla, na
cldllcla de Curlllba, Ea1IKio do Paran6.
O Presidente da República, no uso das atribuiçõea que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6° inciso I do Decnato n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n•
29740.000888193-46, decreta:
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art. 33.
§ 3° da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993, a
conceesio da Difusora Ouro Verde Umitada. outorgada pelo Decreto n• 38.245, de 1O de novembro de
1955, renovada pelo Decreto n• 89.229. de 22 de
dezembro de 1983, publicado no Dl6rlo Oficial da
União em 23 subsequente, cujo prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de
1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este De-

.

creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997, 176• da Independência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO- S6rglo Motta.
Serviço Público Federal
MINISTÊRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Delegacia no Paraná
PARECER SEJURIDMC- PR N° 025194
Refertncia: Processo n• 29740.000688193
Interessada: Difusora Ouro Verde Ltda.
Aaaunto: Renovação de outorga.
Emenda: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 1° de novembro de 1993.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Difusora Ouro Verde Ltda. concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na
cidade de Curitiba. Estado do Paraná, requer renovação do prazo de vigência de sua concessio cujo
termo final ocorreu em 1° de novembro de 1993.
Doa Fatoa
1) Mediante Decreto n• 38.245, de 1O de novembro de 1955, foi autorizada concessão à Difusora Ouro Verde Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias. na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2) A concessão em apreço começou a vigorar
em 20 de janeiro de 1956. data da publicação do ato
de outorga no Dl6rio Oficial, tendo sido mantida,
por mais 1O anos. conforme o disposto no artigo 117
do Código Brasileiro de Telll'"..omunicações, aprovado pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962; prorrogada automaticamente pelo disposto no artigo 1°
da Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972 até dia 1•
de novembro de 1973 e, posteriormente, renovada
por duas vezes, conforme Decreto n• 73.043, de 30
de outubro de 1973. publicado em D16rlo Oficial do
mesmo dia. e Decreto n• 89.229. de 22 de dezembro
de 1983. publicado em Diário Oficial do dia seguinte, sendo que os elertos juridicos da mesma foram
mantidos pelo prazo residual. conforme disposto em

~~--------
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Decrato de 10 de maio de 1991, publicado em 016rlo Oftcllll do dia 13 subseqüente.
3) Cumpra ressaltar que, durante o último perfodo de vigência da outorga, a entidade foi penalizada e advertida, conforme se verifica na Informação
delis. 28.
Do Mérito
4) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
Instituido pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, astabalace os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser ranovadoa por perfodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3°),
perfodos esses que foram mantidos pela atual Constituição (art. 22. § 5").
5) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, determina que:
'Art. 27: os prazos de concessão e de
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiod~usão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão.'
6) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir raquerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6" (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término da vigência da outorga.
7) O pedido da ranovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 21 de
julho de 1993, dentro, pois, do prazo de vigência da
concessão deverá ser renovado a partir de 1° de novembro de 1993.
6) A raquerante tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria n•
169, de 29 de outubro de 1991 e Decreto n• 69.229,
de 23 de dezembro de 1963, com as seguintes composições:
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1O) É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações- FISTEL, conforme demonstrado às lls. 26.
11) Consultado o Cadastro Nacional de Radiod~usão, vemicou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236, de
26 de fevereiro de 1967.
Conclullio
Pelo exposto, conclulmos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação-Geral de Outorgas/DPOUT/SFOIMC,
para prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Sra. Delegada.
Curitiba, 25 de abril de 1994. - Alvyr Pereira
de Uma Jr., Chefe do Serviço Jurfdico DMC-PR.
De Acordo.
À Coadera;ãoGeml de ~/SFOIMC,
para prosseguimento.
Curiliba, 25 de abril de 1994. - Tereza Flalkoskl Deoneche, Delegada.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 141, DE 1998
(N• 617198, na Cimara dos Deputadoe)
Aprova o ato que renova a conceesio da R6dlo Guaçú de Toledo Lida., pare
explorar serviço de redlodlfusio sonora
em onda mildia na cidade de Toledo, Estado do Paran6.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln•, de 27 de maio de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio Guaçú de Toledo Lida., para explorar, sem direito de e~clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Toledo,
Estado de Paraná.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

ca••

Valor em crt

4.000.000

4.000.000,00

Lulz Gil de Leio Fltlo

4.000.000

4.000.000,00

Joio LJ!!!!o Stiler Betteaa

4.000.000

4.000.000,00

MENSAGEM N° 632, DE 1997

12.000.000

12.000.000.00

Senhoras Membros do Congresso Nacional,
Nos tem1os do art. 49, inciso XII, comoinado
com o § 3" do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do

Coa-

-c.-campos

de Macedo Ferraz

de

TOTAL:

Gerente: Luiz Gil de Leão Filho
9) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionado às fls. 27.
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Decreto de 27 de maio de 1997, que "Renove a concessão da Rádio Guaçú de Toledo ltda., para explorar serviço de radiodWusão sonora em onda média
na cidade de Toledo, Estado do Paraná".
Brunia, 3 de junho de 1997.- Fernando Henrique Cardoao.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 116/MC, DE 21 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
~lentlssimo

Senhor Presiderte da República.

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso Proc BISO Administrativo n" 53740.000003194,

em que a Rádio Guaçú de Toledo Uda., solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodWusão sonora em onda média, na cidade de Toledo, Estado do Paraná outorgada, originariamente,
à Rádio Colméia Uda., pala Portaria MVOP n• 408,
de 27 de abril de 1955, transferida para a requerente
pala Portaria MC n• 447, de 29 de junho de 1973, renovada nos termos do Decreto n• 90.504, de 13 de
novembro de 1984, publicado no Dlúlo Oficial da
Unil!.o em 14 subseqüente, por dez anos, a partir de
1• de maio de 1984, cujo prazo residual de oU1orgq
foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991.
2) Observo que o ato de oU1orga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas oU1orgas.
DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1997
Renova a conceaaão da Rádio Guaçú da Toledo Uda., para explorar HrVIço
da radlodHuaio aonora em onda m6dla,
na cidade da Toledo, Eatado do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Const~uição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do
Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e lendo
em vista o que consta do Processo Administrativo n•
53740.000003194, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3•, da lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio Guaçú de Toledo ltda., outorgada pela
Portaria MVOP n• 408, de 27 de abril de 1955, e re-
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novada pelo Decreto n• 90.504, de 13 de novembro
de 1984, publicado no Diário Oficial da União em
14 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para
explorar, sem dire~o de exclusividade, serviço de radiodWusão sonora em onda média, na cidade de Toledo, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodWusão, cuja oU1orga é renovada por este Decreto, reger-se-é pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efe~os legais após deliberação do Congresso nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Const~uição.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 1997: 176° da Independência e 109" da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Delegacia no Estado do Paraná
PARECER SEJURIDMC-PR N°128/94
Raterincia: Processo n• 53740.000003194.
lntareaaada: Rádio Guaçu de Toledo ltda.
Aaaunto: Renovação da outorga.
Ementa: Concessão para executar o serviço
de radiodWusão sonora, cujo prazo teve seu termo final em 1° de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regularas a s~uação técnica e a vida societária.
Concluaão: Pelo deferimento.
A Rádio Guaçu de Toledo ltda., concessionária do serviço de radiodWusão sonora em ondas médias, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, requer
renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo final ocorreu em 1° de maio de 1994.
Doa Fatos
1) Mediante a Portaria MVOP n" 408, de 27 de
abril de 1955, loi autorizada permissão à Rádio Colméia
Lida., para explorar o serviço de radiodWusão sonora em
ondas médias, na cidade de Toledo, Estado do Paraná.
2) A outorga em apreço começou a vigorar em
7 de maio de 1995, data da publicação do ato de outorga no Diário Oficial, tendo sido mantida por mais
1O anos, conforme disposto no artigo 117 do Código
Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pela lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, prorrogada automaticamente pelo disposto no artigo 1° da lei n•
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5.785, de 23 de junho de 1972, até o dia 1° de maio
de 1974 e, posteriormente. renovada por duas vezes, conforme a Portaria n• 156, de 7 de fevereiro de
1975, publicada no DOU de 13 subseqüente; e Decreto· n• 90.504, de 13 de novembro de 1984, publicado no Dl6rto Oficial do dia seguinte.
3) A outorga em tela foi objeto de transferência
dirata da Rádio Colméia Lida., para a Rádio Guaçu
da Toledo Lida., através da Portaria-MC n• 447, de
29 da junho da 1973.
4) ~re rassallar que, durante o último período
da vigência da outorga. a entidade foi penalizada e ad1181tida. conforma se verifica na Wormação de fls. 34.
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Diretora Superintendente: lnez Luiza Campagnoto
9) A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme mencionado às fls. 33.
1O) É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, conforme demonstrado às ns. 32.
11) Consu~ando o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios
e dirigentes não u~rapassam os lim~es fixados pelo
artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei n• 236,
de 28 de fevereiro de 1967.

Do M6rtto
5) O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituido pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodHusão sonora e 15 (quinze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por perfodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3°),
perfodos esses que foram mantidos pela aluai Constituição (art. 22, § 5").
6) Por sua vez, o Regulamento dos Serviços
da RadiodHusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795,
de 31 de outubro de 1963, determina que:

'Arl. 27. Os prazos de concessão e de
permissão serão de 1O (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze)anos para o de televisão'.
7) De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5. 785,
de 23 da junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no parlodo compreendido entre o s• (sexto) e o 3° (terceiro)
mês anterior ao término da vigência da outorga.
8) O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 4 de janeiro de 1994, dentro, pois, do prazo legal, e o prazo
de vigência da concessão deverá ser renovado a
partir da 1• da maio de 1994.
9) A requerente têm seus quadros societário e
direlivo aprovados, respectivamente, pelo Decreto n•
90.504, de 13 de novembro de 1984, com as seguintes composições:
~

coua

Vlllor
omCrS

lnez Luiza C8mpagl0o

455.000

Awlino Camp!!gnc4o

45.000

45.000

T-1

500.000

500.000

455.000

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação- Geral de Radiodifusão e Afins, para
prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Sra. Delegada.
Cuntiba, 20 de setembro de 1994.
Alvyr Pereira de Lima JR, Chefe do Serviço
Jurídico.
De acordo.
À Coordenação-Geral de RadiodHusão e
Afins/DPOUT/SFOJMC, para prosseguimento.
Cuntiba, 20 de setembro de 1994. - Tereza
Flalkoakl Dequeche, Delegada Regional.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•142, DE 1998
(N• 618198, na Cirnara doe Deputadoe)
Aprove o ato que renova a conceaeiio da Rádio TV do Maranhão Ltda. para
explorar serviço de redlodHueiio eonora
em onda m6dla na cidade da Sio Lula,
Eetado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s!n', de 13 de junno de 1997. que renova a
concessão da Rádio TV do Maranhão Lida. para explorar. pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de novemoro de 1993. sem dire~o de exclusividade. serviço de radioddusão sonora em onda média na cidade
de São Luis. Estado do Marannão.
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Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 707. DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos tennos do artigo 49. inciso XII. combinado
com o § 3" do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das ComuniCações, o ato cons·
tanta do Decreto de 13 de junho de 1997, que "Re·
nova a concessão da Rádio 1V do Maranhão Lida.
paro explorar serviço de radiod~usão sonora em
onda média, na cidade de São Luís, Estado do Ma·
ranhiio."
Brasflia, 17 de junho de 19g7.- Fernando
Henrique Cardao, Presidente.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 130/MC, DE 11 JU·
NHO DE 1997. DO SR. MINISTRO DE ESTA·
DO DAS COMUNICAÇ0ES
Excelentlssirno Senhor Presidente da República,
Submeto a consideração de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 58680.000241/93,
em que a Rádio TV do Maranhão Lida., solicita reno·
vação da concessão para explorar o serviço de ra·
diod~usão sonora em onda média na cidade de São
Luis, Estado do Maranhão outorga contorme Decre·
to n• 42.875 de 20 de novembro de 1957, renovada
nos tennos do Decreto n• 90.427, de 8 de novembro
de 1984 publicado no Diário Oficial da União de 9
novembro de 1984, por dez anos a partir de 1° de
novembro de 1983 cujo prazo residual da outorga foi
mantido paio Decreto de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente considerando as disposiçõ·
es contidas na Lei n• 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto n• 88.066 de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou que consideram como deferidos
os pedidos de renovação requeridos na forma devi·
da e não decididos ao término do prazo de vigência
da concessão ou permissão, sendo, por isso admiti·
do o funcionamento precário das estações mesmo

quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com estas observações lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pen·
dência da sua renovação a curto ou a longo prazo
não determina necessariamente a extinção do ser·
viço prestado, podando o processo da renovação
ser ultimado.

.
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4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova·
ção ocorrerá a partir de 1° de novembro de 1993.
5) Nessa conformidade e em observância ao
que dispõem a Lei n• 5.785, de 1972 e seu Regula·
manto Decreto n• 88.066 de 1983 submeto o assun·
to é superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao congresso
Nacional em cumprimento ao § 3° do artigo 223, da
Constituição.
Respeitosamente, -Sérgio Moita, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO OE 13 DE JUNHO DE 1997
Renova a concesaão da Rlidlo TV do
Msranhio Ltda., para explorar ..rvlço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Luís Estado do Maranhão.
O Presidente da República no uso das atri·
buições que lhe conferem os arts. 84 inciso IV e
223 da Constituição e nos termos do art. 6° inciso
do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983 e
tendo em vista o que consta do processo Adminis·
trativo n• 50680.000241193
Decreta:
Art. 1° Fica renovada de acordo com o art. 33 §
3° da Lei n• 4.117 de 27 de agosto de 1962, por dez
anos a partir de 1° de novembro de 1993 a conces·
são da Rádio 1V do Maranhão Ltda., outorgada pelo
Decreto n• 42.675, de 20 de novembro de 1957, e
renovada pelo Decreto n• 90427, de 8 de novembro
de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para ex·
piorar sem direito de exclusividade serviço de radio·
difusão sonora em onda média na cidade de São
Luis Estado do Maranhão.
Parágrafo único: A exploração do serviço de
radiodifusão cuja outorga é renovada por este De·
creto reger·se·á pelo Código Brasileiro de Telecomu·
nicações leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá eleitos le·
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição.
Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 1997. 176° da inde·
pendência e 109° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO. - Sérgio MOita.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇ0ES
Consultoria Jurldica
PARECER CONJURIMC N" 345197
O,.....: Delegacia do MC no Estado do Mara-

nhlo.
hi..,

epc!e: Rádio TV do Maranhão Lida.

Auunto: Renovação de outorga.
Emenbi: ConoeBSão para explorar serviço de
radlodifualo sonora em onda média, cujo prazo teve
-.. termo finei em 1°-11-93.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situaçlo técnica e a vida societéria.
Conclueio: Pelo deferimento do pedido.

1. A Rádio TV do Maranhão Ude., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão,
raquer a renovaçAo do prazo de vigência de sua
conceasão, cujo termo final ocorreu em 1° de novwnbro de 1993.
2. Mediante Decreto n• 42.675, de 20 de novanbro de 1957, foi outorgada concessão à Rádio
TV do Maranhão Lida., para explorar o serviço de radiodifuaAo sonora em onda média, na cidade de São
Luis, EB11ldo do Maranhão.
3. A outorga em questão começou a vigorar
em 11 de fevereiro de 1958, data de publicação
do correspondente contrato de concessão no
Dl6rlo Oficiei da União, sendo sua última renoveçlo a promovida, a partir de 1• de novembro
de 1983, conforme Decreto n• 90.427, de 8 de
novembro de 1984, publicado no Dlllirlo Oficiei
de Unilo, de 9 de novembro de 1984, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.

4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituldo pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, es1abelece prazos de outorga de 10 (daz)
anos, para o serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o serviço de televisão, que poderio ser renovados por parlados sucessivos e iguais
(art. 33, § 3"), parlados esses manlidos pela alUai
Constituição (art. 223, § 5").
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de
31 de ouiUbro de 1963, declara:
Art. 27. "Os prazos de concessão e
permissão serão de 1O (dez) anos para o
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serviço de radiodifusão sonora e de 15
(quinze) anos para o de televisão".
6. De acordo com o artigo 4° da Lei n• 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão
dirigir requerimento ao órgão competente, no parlodo compreendido entre o 6" (sexto) e o 3" (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final dia 1° de novembro de 1993, sendo
que o pedido da renovação foi protocolizado na Oelegacia do MC no Estado do Maranhão, em 21 de julho de 1993, tempestivamente portanto.

8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1° de
novembro de 1993.
9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria n• 483, de 5 de dezembro de 1984, com as seguintes composições:
Cgtlatal
Zildêni Falcão de Oliveira
lêda Maria Almeida Falcão de Oliveira

cqtae
23.052.000
9.492.000

Quadro Oiretivo:
Oiretor ildêni Falcão de Oliveira
10. Vale ressaltar que, durante o parlado de vigência da outorga a entidade não sofreu qualquer
sanção.
11. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das caracterfsticas técnicas que lhe
foram atribuídas (!Is. 70).
12. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de FISC&Iização das TelecomunicaçõesFistel, consonante informação de !Is. 73-74.
13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei n• 5. 765, de
1972, e o Decreto n• 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14. Nos temos da lei , o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o
funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
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15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e augira o encaminhamento doe autos ao
Em" Sr. Minletro de Estado daa Comunicações,
acompanhad08 da minuta doe atos próprios - Exposiçio de Motivos e Decreto com viela ao encaminhamento ao Excelentfeeimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.
16. Poatariormente, de IKXlrdo com o artigo 223.
§ 3", da Constituição Federal. a malária deverá ser
apeciada pelo Congresso Nacional, a fm de cp~ o a1D
de renovaçAo poua produzir seus eleitos legais.
É o Parecer eub cenaura.
Bruma, 14 de maio de 1997. - Maria de Gl._
ria Twd F. BaniDa, Chefe de Divisão
Aprovo. Submeto ao Sr. Consu~or Juridico.
Brasma, 14 da maio de 1996. - Adalzlra França
de Lucca, Coordenadora.

s--

(A Comissão da Educação.)
PARECER
PARECER H" 622, DE 18911
Da Comlaaio de A . .untoa Soclala,
aobre o ProJeto de lei da Clmllra n" 7, de
11115 (n" 5.957IIJO, na Caaa de origem),
que "Rftoge oa ena. 723, 724 a 725 do
Decreto-lei n• 5.452, de t• de maio da
11M3, que aprova a Conaolldaçio daa
leia do Trabalho.
Relator: Senador C..lldo Maldaner
I - Relatório
Sob exame nesta Comissão o Projeto de Lei
da C4rnara n• 7, de 1995, que "Revoga os arts. 723,
724 e 725 do Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de maio de
1943, que aprova a Consolidação daa Leis do Trabalho", cujo autor, na Casa de origem, é o eminente
Deputado Fedarat Paulo Paim.
Os artigos cuia revogação é proposta têm a seguinte redação:

"Ali. 723. Os empregados que, coletivamente e sem prévia autorização do Tribunal competente, abandonarem o serviço ou
desobedecerem a qualquer decisão competente proferida em dissfdio, incorrerão nas
seguintes penalidades:
a) suspensão do emprego até seis meses, ou dispensa do mesmo:
b) perda do cargo de representação
profissional em cujo desempenho estiverem;
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c) suspensão, pelo prazo de dois anos
a cinco anos, do direito de serem eleitos
para cargo de representação profissional.
Art. 724. quando a suspensão do seNi·
ço ou a desobediência às decisões dos Tribunais do Trabalho for ordenada por associação profissional, sindical ou não, de empregados ou de empregadores, a pena será:
a) se a ordem for ato de '-ssembléia,
cancelamento do registro da associação.
além de mt"''a de 100 (cem) vslores-de-referência regi,
;s, aplicada em dobro, em se
tratando de •
'ço público;
b) se a instigação ou ordem for ato exclusivo dos administradoras, perda do cargo,
sem prajufzo da pena cominada no artigo
seguinte.
Art. 725. Aquele que, empregado ou
empregador, ou mesmo estranho às categorias em conflito, instigar a prática de infraçõas previstas nesta Capítulo, ou houver leito
cabeça de coligação de empregadores ou
da empregados, incorrerá na pena de prisão
prevista na legislação penal, sem prejufzo
das demais sanções cominadas.
§ 1° Tratando-se de serviços públicos,
ou havendo violência contra pessoa ou coisa, as penas previstas neste artigo serão
aplicadas em dobro.
§ 2" O estrangeiro que incidir nas sanções desta artigo, depois de cumprir a respectiva penalidade, será expulso do Pais,
obseNados os dispositivos da legislação co-

mum."
Na CAmBra dos Deputados a proposição loi
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Aedeção e pela Comissão de Trabalho, Administração a SeNiço Público, em caráter tanninativo.
O autor, na justificação do projeto, pont~icou:
"O instrumento de suspensão dos trabalhadores como penalidade é ainda um dos
resquícios do autoritarismo vigente nas ralações capitaVtraDalho do País a legitimado
pela lei. Hoje, diante da um horizonte da negociação, da prática constante do conflito
das posições em busca dos interesses comuns, este mecanismo é inadequado a ana-

crõnico:
No prazo regiment31. à proposição não foram
apresentadas emendas.
É o relatório.
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11- AniiiiH de M6rlto
Compete a Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal, nos termos do disposto no art. 100,
inciso I, do Regimento Interno, man~estar-se sobre o
mérito da prasente proposição.

O CJJe in\Xlrt8 no caso prasenle é ll9rificar se os
dispoailiwa legais que se pnslende rvvogar estão ou
nio em mnaonAncia com o disposto no art. go da Consliluiçlo Federal e com a Lei rf' 7.783, de 28 de junho de
1989, CJJe ~ o IIMICicio do direito de grave.
A Constituição, no seu art. 9", dispõe:
"Art. go É assegurado o diraito de greve, compelindo aos trabalhadoras decidir sobra a oportunidade de exercê-lo e sobra os intenssses que devam por meio dele defender.
§ 1• A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2" Os abusos cometidos sujeitam os
rasponsáveis às penas da lei."
O cotejo do texto constitucional com a nsdação
do art. 723 da CLT evidencia, desde lOgo, a inconstitucionalidade do artigo, uma vez que subordina o
exercicio de grave a prévia autorização do tribunal
competente.
Se compete aos trabalhadores decidir sobra a
oportunidade da greve, não há que se falar em autorização prévia de nenhum tribunal, que só poderá se
mamestar se o dissidio de greve for a julgamento
por provocação das partes ou do Ministério Público
do Trabalho. Mesmo nesse caso, o que se aprecia
não é mais se a greve é legal ou ilegal, mas, sim, se
é abusiva ou não e se atende aos requisitos legais fixados em lei.
Constitui, portanto, o art. 723 da CLT dispositivo inócuo e já revogado pelo art. go da Constituição,
mas dependente, ainda, para sua extinção definitiva
do muncio jurldico, da declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ou da
sua simples revogação, como se propõe.
O art. 724 da CLT, por sua vez, foi revogado
pela Lei n• 7. 783189 e pelo art. a• da Constituição.
Não se concebe que persista na lei ordinária disposição que fixe, como pena pelo exercício do direito de
greve, o cancelamento do registro sindical ou a perda do cargo por parte do dirigente sindical. São disposições que não se harmonizam com os princípios
democráticos proclamados em nossa Constituição e,
por isso, devem ser completamente revogados.
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A Lei n• 7.783189, de forma muito pnscisa, já
regulamentou plenamente a matéria, tomando absolutamente inaplicáveis os dispositivos referidos no
projeto de lei sob exame. Atualmente a greve, quando uHrapasssdos certos limites legais, pode ser declarada abusiva, sofrendo os trabalhadores duras
penalidades, assim como as entidades sindicais, que
são obrigadas ao pagamento de muHas elevadas,
como ocorreu, num passado próximo, com os trabalhadores petroleiros.
O art. 725 da CLT, de igual forma, não se coaduna com o postulado contido no art. go da Constituição. Ademais esse assunto já foi regulado pela Lei
de Greve (lei n• 7 .783189) e tem desdobramentos
no Código Penal e no Estatuto dos Estrangeiros,
sendo oportuna sua revogação, até para tomar mais
claras as disposições da Lei de Greve.
O próprio Ministério do Trabalho, na home
page (www.mtb.gov.br) que mantém na Internet, informa que os arts. 723, 724 e 725 da CLT já estão
revogados pela Constituição (art. 9°) ou pela Lei n•
7.783189.
Portanto, merece acolhida a proposição em
análise.

III- Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1995.
Sala da Comissão, 28 de outubro de 1998. Ademir Andrade, Presidente - Caslldo Maldaner,
Relator - Leomar Qulntenllha - Jonas Pinheiro Carlos Wilson - Marina Silva - Joio Rocha Dlalma Beua - Leonel Paiva - Nabor Júnior Lúdio Coelho - Arlindo Porto - Edlaon Lobão Romeu Tuma - Oamar Dias - Emnta Fernandes Emendes Amorim - Carlos Bezerra.
DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

OF. SFIN° 837/98
Em 29 de outubro de 1998
Senhor Senador,
Tomo a liberdade de pedir a atenção de V. Ex•,
para as disposições da Lei Complementar n• 95. de
26 de fevereiro de 1998, que afetaram a redação do
ProJeto de Lei da Câmara n• 7, de 1995, relatado por
V. Ex' na Comissão de Assuntos Sociais, cujo parecer foi aprovado por aquele Órgão no dia 28 do corrente, em esoecial ao disposto no art. 9° (cláusula
revogatória genérica).
Em ra1ão do exposto, remeto a V. Ex' a matena encarecendo-lhe as providências necessárias à
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adequeçlo do -.. texto às novas regras de ntdação
legialativa contidas na mencionada Lei.
À oportunidade, reitero a V. Ex' meus prolestoe de considefaçio e apreço. - Senador Antonio
c.rtoe .._.lhiM, Presidente.
ADENDO AO PARECER N" 822, DE 1118

O. Comluio de Auuntoa Soclala
Relator: Senador Culldo Maldanar
Em atendimento ao Oficio n• SF/837198, do Excelantlssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Antonio Carlos Magalhães, apresentamos
Adendo ao noeso Voto perante a Comisslo de Assuntos Sociais desta Casa, visando a adaptar a redaçl.o do Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1995,
ao diapoeto na Lei Complementar n• 95, de 26 de fevereiro de 1998, nos termos seguintes:
"11- An611ae do M6rlto
Por último, ressa~e-se que o projeto de
lei em discussão contém três artigos, dispondo o primeiro deles sobre a revogação
exprasaa dos arts. 723, 724 e 725 da CLT e
o segundo sobre a ctéusula de vigência, que
se daré a partir da publicação da lei.
O terceiro artigo contém cláusula revogatória genérica desnecessária, porque o
projeto se restringe a revogar dispositivos da
legislaçiio do trabalho consolidada, reclamando, portanto, supresslo, para perfe~a
adequaçi.o aos dMm8s da Lei Complementar n• 95, de 6 de fevereiro de 1996. •

III- Voto
Em lace do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1995, na lonna
de sua ntdação original, com seguinte emenda para
sua adequação ao disposto no art. 9" da Lei Complementar n• 95, de 6 de fevereiro de 1996.
EMENDA DE REDAÇÃO N1 01 - CAS
Suprima-se o art. 3° do Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1995.
Sala da Comissão.
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LEGISLAÇÃO CrTADA. ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 6" É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderé exigir autorizaçlo do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão ~ente, vedadas ao poder público a
interferência e a intervenção na organizaçlo sindical;
11 - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou económica, na mesma
base territorial, que seré definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um municlpio;
III - ao sindicato cabe a defesa dos dire~os e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV - a assembléia geral lixaré a contribuição
que, em se tratando de categoria prolssional, seré
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V - ninguém seré obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI- é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;
VIl - o aposentado filiado tem direito a votar e
ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro de candidatura a cargo
de direção ou representação sindical e, se eleito,
ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer la~ grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colónias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.

·········································································

Art. 9" É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
'1leio dele defender.
§ 11 A lei definirá os serviço ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 21 Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penes da lei.
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LEI N" 7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989

•

Dlep6e

~

o exerclclo do direito

de greve, define ullllvld.clea __,clala,
NgUia o awndlmento daa necnaldadaa
lnadl6wla da comunidade, a dll outraa
proitlciiiiCiaa.

O Praaidante da República,
Faço aaber que o Congresso Nacional decreta
a au sanciono a seguinte Lei:
An. 11 É asaaguredo o direito da grave, competindo trabalhadoras dacldir sobra a oponunidade
da exercê-lo e sobra os interessas que davam por
maio dela defender.
Parágrafo único. O direito da grava sará exerci·
do na forma estabelecida nesta Lei.
An. 21 Para 08 fins deste Lei, considera-se legítimo exerclcio do direito de grava a suspensão coletiva, temporária e pacifica, total ou parcial, da presta·
Çlo pessoal da serviços a empregador.
An. a- Frustrada a negociação ou verificada a
impoaibilidada de recurso via arbitral, é facu~ada a
cee•açto coletiva do trabalho.
Parágrafo único. A entidade patronal cones·
pondanta ou 08 empregadoras diratamanta interaseadoa Nr6o notificados, com antecedência mínima
da 48 (quarenta a oito) horas, da paralisação.
An. 4• Caberá à entidade sindical corraspon·
denta convocar, na forma do seu estatuto, assem·
bléia-garal que definirá ea reivindicações da categoria e deliberará sobra a paralisação colativa da pras·
taçAo da 88rviços.
§ 11 O aatatuto da entidade sindical deverá pra·
ver as formalidades de convocação a o quorum
para a deliberação, tanto da deflagração quanto da
C"'ação de

greve.
§ 21 Na f * da entidade sindical, a assembléia-geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fina previstos no caput constitindo comis·
sAo de negociação.
An. 5I A entidade sindical ou comissão especialmente aleita representará os interesses dos trabalhadoras nas negociações ou na Justiça do Trabalho.
An. 6" São assegurados aos grevistas, dentre
outros direitos:
I - o emprego da meios paclficos tendentes a
persuadir ou aliciar os trabalhadoras a aderirem à
greve;
11 - a arrecadação da fundos e a livra divulgação do movimento.
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§ 1° Em nenhuma hipótese, os maios adotados
por empregados e empregadoras poderão violar ou
constranger os direitos e garantias fundamentais de
outrem.
§ 21 É vedado às empresas adotar maios para
constranger o empregado ao comparecimento ao
trabalho, bem corno capazes de frustrar a divulgação
do movimento.
§ 3" As manWastações e atos de persuasão uti·
lizados pelos grevistas não podarão impedir o aces·
so ao trabalho nem causar ameaça ou dano à pro·
priedada ou pessoa.
An. 7" Observadas as condições previstas nes·
ta Lei, a panicipação em greve suspenda o contrato
de trabalho, devendo as relações obrigacionais du·
rante o parlado ser redigidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Traba·
lho.
Parágrafo único. É vedada a rescisão do conllato de trabalho durante a grava, bem como a contrataçlo da trabalhadoras substitutos, excato na ocorrência daa hipóteses previstas nos anigos 9" e 14.
An. 8° A Justiça do Trabalho, por iniciativa de
qualquer das panes ou do Ministério Público do Trabalho, dacldirá sobra a procedência, total ou parcial,
ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao
Tribunal publicar, de imediato, o competente acór·

dio.
An. 9" Durante a grava, o sindicato ou a comis·
são de nogociação, mediante acordo com a entidade
patronal ou diratamente com o empregador, manterá
em alividade equipas da empregados com o propósi·
to da assegurar os serviços cuja paralisação rasul·
tem em prajulzo irreparável, pala deterioração irreversível da bens, máquinas e equipamentos, bem
como a manutenção daquelas essenciais à retomada das atividadas da empresa quando da cassação
do movimento.
Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a grave,
o direito de contratar diratamente os serviços necessários a que se refere este artigo.
Art. 1O. São considerados serviços ou ativida·
des essenciais:
I -tratamento e abastecimento de água; produ·
ção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

11- assistência médica e hospitalar;
III- distribuição e comercialização de medica·
mantos e alimentos;
IV- funerários;
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V-transporte colativo;
VI- captação e tratamento de esgoto e lixo;
VIl-telecomunicações;
VIII- guarda, uso e controle de substâncias rad"ooativas, equipamentos e materiais nucleares;
IX- processamento de dados ligados a serviÇO&

esuncials;
X- coniJOie de tráfego aéreo;

XI- compensação bancária.
Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais,
os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores
ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade.
Parágrafo único. São necessidades inadiáveis
da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde
ou a segurança da população.
Art. 12. No caso da inobservância do disposto
no artigo anterior, o Poder Público assegurará a
prestaçio dos serviços indispensáveis.
Art. 13. Na greve em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a
decisão aos empregadores e aos usuários com antecadência miníma de 72 (setenta e duas) horas da
peraliseçAo.
Art. 1 4. Constitui abuso do direito da greve a
lnobservlncia das normas contidas na presente lei,
bem corno a manutenção da paralisação após a celebraçlo do acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Na vigência de acordo, convençio ou sentença normativa não constitui abuso
do exerclcio do direito da greve a paralisação que:
I- tenha por objelivo exigir o cumprimento de
cláusula ou condição;
11-- seja motivada pela supervaniéncia de fato
novo ou acontecimento imprevisto que moddique
substancialmente a relação de trabalho.
Art. 15. A responsabilidade pelos atos praticados, illcitos ou cnmes cometidos, no curso da greve,
sará apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal.
Parágrafo único. Deverá o Ministério Público,
de oficio, requisitar a abertura do competente inquérito e oferecer denúncia quando houver indicio a pratica da delito.
Art. 16. Para os fins previstos no artigo 37, inciso VIl, de Constituição, lei complementar definirá os
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termos e os limites em que o direito de greve poderá
ser exercido.
Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de
frustrar negociação ou dificultar o atendimento de
reivindicações dos respectivos empregadores (lokout).
Parágrafo único. A prática re1erida no caput
assegura aos trabalhadores o direito à percepção
dos salários durante o perfodo de paralisação.
Art. 18. Ficam revogados a Lei n• 4.330(1), de
1• de junho de 1964, o Decreto-Lei n• 1.632(2), de 4
de agosto de 1978, e demais disposições em contrário.
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
JOSÉ SARNEY- Presidente da República.Oacar Dias Corrt&- Dorothea Wemeck.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência comunica ao Plenário que os Projetas de Decreto Legislativo de n•s 130 a 142, de 1998, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de
quarenta e cinco dias, no9 termos dos arts. 223, §
1"; e 64, §§ 2" a 4°, da Constituição, combinados
com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, Inciso 11, letra "b", do
Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara n• 7, de 1995 (n• 5.957/90, na Casa da origem), cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim da receber emendas, nos termos do art. 235, 11, "d", do Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, da 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio) - A Presidênca recebeu, do Banco Central do Brasil, os seguintes offcios :
- Oficio n• S/85, de 1998, (n• 3.252198, na origem) de 26 do corrente, encaminhando parecer daquele órgão a respeito da operação baseada no contrato de abertura da crédito, celebrado em 26 de
maiO de 1998, entre a União, o Estado do Amapá e
o Banco do Estado do Amapá SIA - BANAP, em liquidação extrajudicial, com a interveniência do Banco Central do Brasil, do Banco do Brasil SIA e da

370

ANAIS DO SENADO fEDERAL

C8ixa EconOmica Federal, no AmMo do Programa
da Apoio à RHStruturação a ao Ajuste Fiscal dos
Estadoa, no valor da vinte a seis milhões de reais; e
- Oficio n• S/86, de1998 (n• 3.253/98, na origem), de 26 do corrente, encaminhando parecer daquele órglo a respeHo da operação de crédito baseada no Contrato de Confissão, Assunção, Consolidaçlo e Refinanciamento de Olvidas, firmado em 30
de abril de 1998, entre a União e o Estado do Acre,
com a interveniência do Banco do Brasil S/A, no ãmbHo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fi!IC&l dos Estados, no valor total de dezanove milh6es, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oHenta e cinco reais e trinta e quatro centavos.
As matérias vão à Comissão de Assuntos EconOrnicos, que terá o prazo de quinze dias. para a sua
apreciaçlo, nos termos do art. 4" da Rl!solução n•
78, de 1998.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n• 3.254, de 1998, na ongem, de 26 do corrente, referente ao Oficio n• S/70, de 1998 (n• 2.073198, no
Banco Central), contendo nova manifestação daquele Órglo, à luz da Resolução n• 78, de 1998, acerca
da operaçao baseada no contrato de abertura de
crédfto, celebrado em 31 de março de 1998, entre a
União, o Estado do Acre e o Banco do Estado do
Acre - BANACRE -, no ãmbHo do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, cujos recursos serão destinados ao saneamento das instituições do sistema financeiro daquele Estado, no valor de cento e um milhões, sessenta e
oHo mil reais.
A matéria, anexada ao processado do Ofício n•
S/70, de 1998, vai à Comissão de Assuntos Econõ-

micos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art. 91, § 3°, do
Regimento Interno, sem que tenna sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado n• 193, de 1997, de autoria da Senadora Me~uce Pinto, que aHera o § 1° do
art. 18 da Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, que
estende o benefício do auxílio acidente ao empregado doméstico.
T ando sido aprovada em apreciação oerminativa pela Comissão de Assuntos Sociais, a matér'l vai
à Ctmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- :Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo :sr. •• Secretário em exercício, Senador NabOr Júnior.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 581, DE 11198
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 172, inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão
em Ordem do Dia do PLS n• 242198, de minha autoria, cujo prazo, na Comissão de Assuntos Econõmicos, já se encontra esgotado.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1998. Senador Roberto Requlio, PMDB - PR.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia,
após a manifestação do Presidente da Comissão de
Assuntos EconOmicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos à lista de oradores.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Sr.
Presidente, paço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador BemardoCabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, apena& para ficar registrado que estou presente nesta sessão, mas vou ter que comparecer agora a uma reunião. lnciusive eu precisava
apartear o eminente Senador Jefferson Péres, que
está inscrito; porém, eventualmente, não terei tempo. Peço apenas que V. Ex' me considere presente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está
consignada a presença de V. Ex', Senador Bamardo
Cabral, para satisfação desta Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão. (Pausa.)
Concedo a paiavra ao nobre Senador Jefferson
Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, o
Presidente da República ed~ou medida provisória
mediante a qual se reíormu1a o sistema previdenciário, extinguindo a isenção fiscal de que desfrutam
entidades filantrópicas ou supostamente filantrópi·
cas. corno colégios particulares, universidades católicas e hospitais. Ao mesmo tempo, reeditou a medida provisória que aumenta a contribuição dos servidores da ativa e introduziu a cobrança de contribui·
ção previdenciária para os pensionistas da União.
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Sr. Preeldenta• ..-ta momento, nlo vou anali·
11111' o m6rllo dali decie6ea adotad•a: queationo ape·
nu a forma, o meio utilizado, que é a medida provi·
aórla. Eue lnatilulo, criado pela Conatituiçlo Federal
em vigor, IIUbstituiu o famigerado decreto-lei do regime mlllar. Trata-M de medida que aeria adolada em
um l1lglme que ae supunha parlamentarfsta, mas
que ficou mantida no sistema prealdanciallllta que
ptewllleoeu na Constituinte. A partir de entAo, deu-sa
toda sorte de abuso.
A medida provi8ória deveria ser sempnt baseada nos preasupostoe de urgência e relevAncia, os
QUIIill nem sempre ou quase nunca são observados.
Ainda 8llla semana, um Senador me perguntou
se eu, alguma vez, havia par1icipado de reunião de
0011 ·, IID para examinar medida piOVIsória. Respondi lrnecliatarnente e sem penaar um minuto: 'NAo'.
tlassea quatro anos de mandato como Senador, Sr.
Preaidente, já participei lonnalmente de dezenas de
com·r !lee mistaa de Deputados e Senadores, delllgnadaa para examinar medida provisória, mas nunca paltiCipel de nenhuma reuniiio. Essas comissões
alo fictfcias, niiD funcionem na prática. As medidas,
quando llilo apreciadaa, o llilo em S8li86es conjuntas do Congresso, nas quais, infelizmente - esta é a
triate realidade -, multas vezes se vota sem saber o
que se eatá votando. Isso nAo acontece em reuniOes
1-otades nem do Senado nem da Câmara. Aqui, evidentanenta, todos os Senadores sabem exatamente
o que estAo votando, porque antes debatem os assuntos nas Comissões para depois repeti-los em
Plen6rio. Suponho que o mesmo ocorre na Cêrnera
dos Deputados. Mas em sess6es do Congresso Nacional nlo, Sr. Presidente. Medidas provisórias, na
pr61ica, se constituem decretos, que são baixados
pelo Executivo e entram imediatamente em vigor.
Corno disse, nlo vou agora examinar o mérito
dali medidas adotadu pelo Presidente da República. Talvez até seja correJo acabar com a isançAo fiscal de entidades que, na verdade, não são filantrópicas; talvez seja até correto, não sei, vale uma boa
dlsciiPd?, cobrar contribuição previdenciária dos
pensionistas, já que eles recebem pensões equivalentes ao salário dos servidores falecidos - se a contribuição é cobrada deases servidores, lalvez seja
justo que se cobre também dos pensionistas. Mas
tudo isso deveria sar feito mediante projeto de lei.
Por Intermédio de medida provisória - a meu ver erra e erra gravemente o Executivo ao fazê-lo.
Diga-se, no entanto, em defesa do Senado da
República, que já regulamentamos o uso de medida
proviaória. Aprovamos, há meses, um subst~utivo do

Senador José Fogaça - que pode nAo ser o Ideei,
mea loi uma tentativa de colocar sob discipline a adi·
çlo de medidas provisórias. Esse Projeto de Lei se
encontra na CArnera dos Deputados, paralisado, há
várioe nwses, sem que nada se laça - nada li ne im·
prensa sobre o assunto - para pO-Io em andamento.
Eu Bié faria um apelo ao iluatre Lidar do Governo
n8llla Casa. o nobre Senador Elcio Alvares, que me
honra com a sua audiência - aliás, V. Ex", neata
Casa, nAo colocou nenhum obstáculo 11. aprovação
do projeto, deixou que ele tramitasse normalmente,
inclusive participou das discussões, oportunidade
em que essa projeto loi aprovado pelo Senado -. no
sentido de que, como Lfder do Governo, que participa das reuniOes decisórias de cúpula, apelasse ao
Executivo para solicur andamento a esse projeto na
CArnera dos Deputados. A adição de medidas provisórias, nobre Senador Elcio Alvares, sem nenhuma
regulamentação, se consmui num abuso e em um
capltl• dlmlnutlo do Congresso Nacional, das lunç6es e do papel do Legislativo. Creio que seria do inleresse do próprio Presidenta da República que esse
insmuto da Const~uição tosse devidamente regulamentado.
Sr. Presidente, após este apelo que me permiti
lazer ao nobre Senador Elcio Alvares, encerro o meu
pronunciamento repetindo que não estou analisando
o mérito das medidas provisórias, mas queationo a
questiono severamenle o meio utilizado, porque me
parece inteiramente inadequado e até desrespeitoso
ao Poder Legislativo.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, tenho abordado, com lreqüência, o problema das conexões rodoviárias do Brasil com os
pafses vizinhos, particularmente a sonhada safda
para o Oceano Pacflico, que é, a meu ver, um caminho certo no rumo do desenvolvimento econõmico e
do progresso social de nosso povo, além de representar papel especial na consolidação das relações
intracontinantais, dentro da América do Sul.
Apesar da atenção com que sempre lui ouvido
pelo Plenário. angustia-me a falta de respostas por
parta das autoridades e dos setores que seriam be·
neliciados com a rodovia transoceãnica. Pior, ainda:
as verbas orçamenlárias destinadas à conclusão do

.
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lniCho bralelro no território acraano foram sumaria- rra111t Ulllpadw peloS bisturiS da equipe 8C0110mlea
que, M8lm, mablrlalizOu lntençêo da adiar a impiMiaçlo ·da -..,ortante eatnlda pera aquilo que
Monllllro l...obalo chamava de 'distante e improvável
Dia de Slo Nunca' ...
E foi clima de deaalento que recebi corl.apoclll6ncia enviada pelo Errbaixadoc" do Brasil em
Lma. Joú Vlegu Filho, alusiva à importência das
relaçol!ea acouOmicas a politicas entre os dois pai- · Com dealaque, evidentemente, para a crucial
qwaiAo rodoviária.
Moetrando grande conhecimento doa múltiplos
aspectDe que ideutilicam o noroeste da América do
Sul, o EnDüxador José Vl8gllll Filho faz uma anéliee do papel nale reservado ao Estado do Acre,
corno caminho obrigatório das rotas para os Andes,
Ceata do Pacifico, Ásia e Oceania, dentro de acordos e propostaS já exiStentes no grupo que busca
-rtar as aç6es doa otto palses que compõem
aquela parte do Novo Mundo.
R-rta ele, no inicio de sua missiva, justamente eua ponto, afirmando 'a importência do Estado do Acre para o desenvolvimento das relações
entre o Brasil e o Peru. O Tratado de Cooperação
Arnaz6nica estabeleceu uma base multilateral para a
coopereçlo econOmica, cientifica e tecnológica' entre aqueles otto palses que o firmaram.
Merece destaque, também, o registro a respeito da ajuda que o Brasil emprestou à pacHicação regional, intarrraliando e conduzindo 'o Acordo de
Paz entre o Peru e o Equador, em Bruma, no dia 26
de outubro de 1998. Além de ressaltar a vocação pacffica do Continente', afirma o Embaixador Viegas
Filho, 'o acordo alcançado estabelece agora novos
fundamentos e novas oportunidades para o desenvolvimento e a integração econOmica da Região
AmazOnica'.
O Brasil não pode continuar restmo e confinado à porção luM8na do Tratado de Tordesilhas, tenho afirmado com insistência nesta Casa e em todas
as oportunidades que se apresentam. O Brasil não é
apenas as maravilhas cariocas, os encantos da Bahia, a pujança econOmica de São Paulo; o Brasil é
também, e essencialmente, um País de dimensões
continentais, com múltiplos interesses e características até mesmo contrad~órias. Como diz, com mu~a
propriedade, o Embaixador, em lima, 'no caso especifico do relacionamento entre o Brasil e o Peru, a
integração e o desenvolvimento compartilhado não
podem deixar de ter como atores principais os Estados brasileiros da nossa região noroeste'.
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E laço questão de ler, integralrMnte, os doiS
últimos tópiCOs da mensagem que S. Ex" me enviou,
datada de 16 de novembro corrente:
'Em especial, tenho o propós~o de trabalhar pela construção de uma estrada de
rodagem pavimentada entre o Brasil e o
Peru, a qual nlo só estabelecerá um corredor bi-oceAnico, de interesse para a macroeconomia dos dois palaes, mas também, principalmente, porá em contato as populações
do noroeste brasileiro e das regiOes amazOnica e andina do Peru e da Bolfvia'.
E conclui: •
Creio ser esta uma iniciativa de interesse direto para o Estado do Acre e seria
importante para o desenvolvimento desta iniciativa conhecer a reação de V. Ex" a eaae
respeito. Acredito que há uma complementaridade natural de intereaaes entre os habitantes do noroeste brasileiro e das zonas
próximas do Peru e da Bolfvia. Nesse sentido, a construção da estrada será um importante catalisador que perm~irá a criação de
um pólo de desenvolvimento nessa região,
em que o Estado do Acre se destaca'.
A miaaiva do Embaixador José Viegas Neto é
tão importante que achei por bem respondê-la do
modo mais transparente, enfático e otirnista: através
da tribuna do Senado Federal- para conhecimento
de toda a Nação, por intermédio dos seus legftimos
representantes, que aqui têm aaaento. E a minha
resposta, como não poderia ser dHerente, é de endosso e entusiasmo: todo o apoio que o Embaixador
me pedir será dado, de forma irrestma e calorosa,
pois S. Ex" demonstrou agudeza de percepção e
clareza expos~iva- coisas que, para desgraça nossa, são raras no trato das questões amazOnicas.
Gostaria de não usar a velha metáfora do 'Gigante Adormecido', mas ela se toma inevitável,
quando falamos da Região Norte e do imenso potencial que envolve as relações do Brasil com os países
que ali fazem fronteira. É um potencial, aliás, que vai
muito além de meras questões 9e vizinhança, abrange metade do Mundo, chega diretamente à Ásia e a
outras regiões que ainda hoje são distantes e exóticas para nós.
O Brasil precisa acordar para a realidade e
para seus aspectos estratégicos, polfticos, económicos e, acima de tudo, sociais. Essa é uma luta que
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nenta toda a minha vida pública, nas úttimas qua-

.. ~o.Jdécada•.
Portanto, festejo palavras patrióticas e propostas conatrutivas, como as pronunciadas pelo Embaixador do Brasil no Peru, José Viegas FilhoRogo il Praaidência que a transcrição deste
mau pronunciamento seja enviada ao Sr. Embaixador a ao Chanceler Luiz Fefipa Lampreia, como penhor do apoio do Sanado Federal il ação diplomática
da atual Administraçio, digna dos melhores momentos da Casa da Rio Branco.
Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidente.
Multo obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Sanador Ramez Tebet.
O SR- RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Praaidanta, Sr"s e Srs. Sanadores, já há algum
tampo nlo ocupo a Tribuna do Senado. Com a responsabHidada de Relator do Orçamento Geral da
União para 1999, pouco tampo tenho tido para me
dedicar aos trabalhos do plenário.
Volto nesta sexta-feira, depois de analisar a
peça orçamentária para 1999, e de constatar que
aquilo que está publicado a respeito do Orçamento
para 1999 ainda é pouco diante dos números que a
Comissil.o Mista de Orçamento está apresentando.
Em verdade, hoje, ao meio dos nossos trabalhos, já
podemos afirmar que se trata do Orçamento mais
duro, que se trata do Orçamento mais magro da história dos últimos anos do Congresso Nacional. Se
quiséssemos retratar, mapear o Brasil de 1999, •:~
acordo com os dados e os números fornecidos pelo
Poder Executivo nessa peça orçamentária, eu não
teria dúvidas em afirmar, como não tenho, que se
aponta para um ano de recessão: e, apontando para
um ano de recessão, aponta-se para a maior crise
de desemprego que pode acontecer neste Pais; e,
apontando para a maior crise de desemprego que
pode acontecer no Pais, sem dúvida alguma apontase na dinação daquilo que todos temos a obrigação e
o dever de evitar, que é o profundo colapso social, a
crise social inevitável que se abaterá sobre a sociedade brasileira.
Anima-me, contudo, Sr. Presidente, Sr"s. e
Srs. Sanadores, ser o nosso um pais diferente, onde
os economistas quase nunca têm acertado, porque
se um dia os economistas - eles que me pareoem,
mas não vai aqui nenhum sentido pejorativo naquilo
que afinno - acertarem nas suas previsões e até
mesmo nas suas contas. que andam muito erradas,
com toda a certeza estariamos d1ante do caos. Feliz-
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mente, para nós, os polfticos, e para a sociedade
brasileira, ales erram sempre. Eles, que olham esta
País através dos números e não através de uma
realidade viva, da uma realidade que palpita. E este
Pala de dimensão continental vai seguindo o seu caminho, vai seguindo a sua trilha.
Faço essas afirmações com base no Orçamento que estamos analisando e que vai vigorar para
1999. Só laço essas afirmações com essa visão,
porque, particularmente, tenho outra visão. Tenho a
visão de que o Brasil poda reagir. Tenho a visão de
que temos todas as condições para sair dessa crise,
que abala o mundo e tem reflexos na nossa Pátria.
Entendo, Sr. Presidenta, que nlo estamos
aproveitando o que este Pais possui. Efelivamante,
o que me traz à tribuna hoje é a consideração de
que parece que se tenta salvar o Brasil através do
aumento de receita. Os tecnocratas só falam em aumentar a receita, majorando os tributos, que já representam uma carga pesada nas costas da sociedade brasileira, principalmente sobre os ombros daqueles que mais trabalham, daqueles que mais mourejam. Refiro-me af à classe média, ao trabalhador
urbano e ao rural.
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, tanto
isso é verdade que não parece crível que já há quatro anos nesta Casa, sustentando, juntamente com
outros Parlamentares e entidades representativas da
sociedade brasileira, a necessidade de mudanças de
critérios nos Fundos do Norte, do Nordeste e do
Centro-Oeste, criados pelos Constituintes de 1988
para desenvolver este Pais, eles ainda não tenham
atingido a sua plena finalidade, não tenham ainda alcançado o seu objetivo, que era o de conseguir receita pelo Brasil para o Brasil, através de um critério
diferente daquele presente na ótica dos tecnocratas,
porque entendemos que devemos aumentar essas
receitas com base no crescimento do Pais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um Brasil com 160 milhões de habitantes, uma Pátria com
8.500 mil quilõmetros quadrados de superlicie terrestre, um Pais que não está atonnentado por nenhum risco mais sério da natureza, sem vulcões ou
tremores de terra - muito ao contrário, com terras
férteis e altamente produtivas -, por incrivel que pareça, continua patinando, há mais de dez anos, em
cerca de 80 milhões de toneladas de grãos.
Então, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é a necessidade de dizer quo temos que firmar
um pacto pala produção neste País. É preciso mudar de mentalidade e passar a acreditar que, plantando, podemos ajudar este Pais. Reforçando a agri-
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cultura, poderemos estimular o nosso parque industrial, que está ocioso em cerca de 25% de sua capacidade. Agindo assim, vamos colher muito mais frutos do que colheremos se passannos a cobrar a
contribuição social dos servidores públicos e dos
inatiYos, que ultrapassaram a casa dos 60 e dos 70
anos a jé deram muito da si para a construção deste
Pela.
Nlo se poda admitir que, da uma hora para ou-
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da arrecadação feita junto ao povo e o Governo apenas o sapara e entrega aos bancos que gerenciarn
esses Fundos. como compreender que sobra esse
dinheiro não se cobrem juros muito bem d~erencia
dos de outros créditos que existem pelo Pais?
Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, tramita
aqui nesta Casa uma medida provisória que objetiva
alterar as regras desses Fundos, mas não resolve o
problema daqueles que estão devendo aos Fundos
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Essa medida provisória apenas alivia um pouco a vida daqueles que trabalham no campo, que já estão endividados. Os agricultores estão com suas terras entregues ao Banco do Brasil; eles querem pagar, mas
não podem. Ao mesmo tempo, o Banco do Brasil
quer receber, mas também não consegue. O banco
tem essas terras como garantia, mas está ameaçado de ver desvirtuadas suas funções non11Bis de
banco e transfonnar-se em um banco de terra, cujo
patrimõnio ele não pode vender, pois a coisa que foi
mais foi desvalorizada neste Pais, o produto que
menos vale neste Pais é a terra e aquilo que ela produz.
Em outros países a agricuttura é ajudada por
seus governos. Aqui em nosso Pais é d"erente.
Aqui, no que diz respeito a empréstimos, os agricultoras são encarados como se pertencessem à mesma categoria de tomadores de dinheiro para consumo. Em verdade, eles necessitam de95es recursos
para trabalhar a terra. para comprar sementes, para
adubar a terra e para produzir. Está ai a razão de a
produção brasileira não ter crescido e não terem aumentado as receitas.
Tenho minhas duvidas. Sr. Presidente. Srs. Senadores, se, com o aumento de tributos, o Governo
aumentará a arrecadação. As vezes, com o aumento
de tributos, o que se tem é o aumento da sonegação, algo que temos. positivamente, Sr. Presidente,
Srs. Senadores. de evitar.
O Sr. Edlaon Lobão (PFL - MA) - Pennrte-me
V. Ex" um aparte, nobre Senador Ramez Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Ouço.
com prazer. o aparte do nobre Senador Edison Lobão.
O Sr. Edlaon Lobão (PFL - MA) - V. E><" reclama estimulo à produção. Mas o estimulo à produção existe. Senador Ramez Tebet:, à produção da
Argentina! Nós estamos importando cada vez mais
da Argentina. que está cada vez mais crescendo.
enquanto nós estamos diminUindo.

tra, no instante em que uma crise económica se aba-

la tiObre o Pais, jogue-se sobre as costas da sociedade, jé penalizada por uma elevada carga de tributos, a elevação, a majoração dessas tributos. Isso
pode ser evitado. Temos na Constituição, Sr. Presidente, Sra. Senadores, a solução para os problemas
deste Pais.
Os Fundos do Norte, do Nordeste e do CentroOeste dispõem da recursos orçamentários. Portanto.
o dinheiro desses Fundos não custa nada à Nação.
Por diapositivo constitucional, os recursos vêm da
anacadação do dinheiro do povo. No entanto. não
estio sendo direcionados aos objetivos constitucionalmente estabelecidos. Melhor dizendo. são direcionados sim, mas não para que o setor produtivo
possa tomá-los para gerar emprego e para produzir
riqueza. O sator produtivo fica impedido de ter acesso aos créditos provenientes desses Fundos. porque
-créditos são onerados por elevada taxação.
Aqueles que tomaram dinheiro desses Fundos tempos atnis, Sr. Presidente. Srs. Senadores, hoje
a!nargam uma profunda inadimplência. Dos tomadores dos Fundos do Norte, do Nordeste e do CentroOeste, 30% estão no Centro-Oeste.
Quando se altera alguma coisa com relação a
asses Fundos constitucionais, altera-se unilateralmenta, ao bel-prazer do Governo, ao talante do Conselho Monetário Nacional. que se reúne a portas fechadas, nunca ouvindo os clamores das entidades
representativas. Essas entidades possuem um conselho deliberativo, fato decorrente de lei, e é do regulamento desses fundos que se ouçam as entidades produtivas. No entanto, isso, quando acontece,
acont- só no aspecto fonnal. Nada da contribuição, da vivência daqueles que trabalham no campo,
daqueles que trabalham na indústria, nada do que
as Federações da Agricultura e as Federação das
Indústrias colocam. nada do que falamos aqui é levado em consideração pelo Governo Federal.
Há uma pergunta que me encabula, Sr. Presidente, Srs. Senadores: se esse dinheiro não é proveniente de dinheiro externo. se o Governo não
paga juros por esse dinheiro. se esse dinheiro vem

O Sr. Roberto Requiio (PMDB - PR) - É preciso mencionar também a produção de trigo amencana.
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O Sr. Edleon Lobão (PFL - MA) - A produção
de trigo dos Estados Unidos. Eles não precisam do
nosso estimulo, porque têm o mundo como mercado
consumidor, mas estamos importando cada vez
mais trigo também dos Estados Unidos. Ai esta a
agricultura brasileira com 82 milhões de toneladas
de grãos- um Pais com 160 milhões de brasileiros.
A agricultura estã fenecendo neste Pais, enquanto
está florescendo na Argentina, repno, e em outras
nações com os nossos estimulas, com os nossos

poderosos eS1imulos. Há cerca de doze anos, a Ar·
gentina produzia quinze milhões de toneladas de
grãos; hoje, produz sessenta milhões de toneladas
de grãos. Não tive a ventura de ouvir o discurso que
o Senador Roberto Requião tez, há alguns dias, nes·
te plenário, mas já o li. Trata-se de um libelo. Todos
os Senadores que não tiveram a felicidade de ouvir
aquele discurso deveriam lê-lo, tão profundas são as
queixas procedentes que o Senador do Paraná faz à
Administração deste Pais hoje. Não se suponha que
eu sou contra o Presidente da República ou adversário do Governo. Não! Sou aliado do Govemo, mas
não posso deixar de ver também os seus erros - erros primários, como esses no setor da produção
agricola, sobretudo. É indispensável que seja tomada uma providência! Pois tome V. Exl. essa provi·
dência como Relator-Geral do Orçamento! Pratique
um ato de heroismo e terá o nosso apoio. Não taça
uma loucura, mas sim algo con-eto e corajoso com
relação ao Orçamento. Contemple a agricultura com
recursos que possam ser remanejados de um setor
para outro. O que não é possível é assistirmos, de
braços cruzados, ao assassinato da agricultura brasileira.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Agradeço o aparte de V. Exl., Senador Edison Lobão. e
percebo que o Colega e eminente Senador Roberto
Requião, cnado por V. Exl .. encontra-se presente no
plenário. Ele é homem do Paraná, Estado que faz
fronteira com o outro pais, e pode bem constatar
isso. V. Exllalou que a Argentina deu um salto para
sessenta milhões de toneladas/ano; que importamos
trigo da Argentina. Mas eu gostaria de dizer a V. Exl
que estamos importando arroz e feijão.
O Sr. Ediaon Lobão (PFL - MA) - Deu um
salto para sessenta milhões de toneladas!
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Outro
dia, Senador Edison Lobão. por incrível que pareça,
vi, nesta Casa, pessoas que trabalham na terra membros de uma comissão - , produtores do Nor·
deste do Brasil reclamando pelos corredores do Senado da República, dizendo que estavam perdendo
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o ânimo de plantar coco-da-baia, porque o Brasil estava importando coco·da-baia da Malásia, como se
esse fosse um produto de luxo - é um produto indispensável para nós. Reconheço que é um grande
produto. Sou, inclusive, um bebedor contumaz de
égua de coco, percebo as qualidades desse fruto.
Vamos proteger pelo menos isso! Nem isso estamos
protegendo!
Não vejo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um pronunciamento de incentrvo à produção
neste Pais; não ouço nenhuma fala afirmativa que
proponha: - Vamos sair da crise através da produção; vamos aumentar e aproveitar a riqueza do nosso Pais, governar e levar esperança - levar ilusão,
não; isso é demagogia -. incentivando a sociedade!
Isso precisa ser leito.
Definitivamente, a agricultura e a indústria do
Brasil não podem mais esperar.
A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Permite·
me V. Exl um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Só sairemos da crise com produção; só sairemos da crise
com crescimento! Por isso é que não estou acenando, como Relator, um Orçamento que não prevê
crescimento para este Pais, embora o Orçamento
tenha sido elaborado pelo Poder Executivo num momento de crise.
Se não crescermos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores -não acredrto e ninguém acredna -, não
poderemos sair da crise. não poderemos avançar,
não poderemos dar respostas aos problemas deste
Pais. Veja V. Exl que sou homem do Centro-Oeste,
que talo de uma região que produz. Mas o meu Estado não é industrializado. Infelizmente, a matériaprima do Centro-Oeste ainda é industrializada nos
grandes centros. No meu Estado, a produção tem
decaído, porque os agricultores estão sem condições de renovar a sua frota de tratares.
Enquanto isso, receoo notícias, que me assustam, de que há necessidade de se renovar a frota de
automóveis deste Pais. Os automóveis que tiverem
tantos anos de uso poderão ser trocados, com incentivos ou em melhores condições, por carros novos. E ai, como responaer àquele agricultor humilde
de Mato Grosso do Sul que me indagou: - E com o
meu tratar, que esta caindo aos pedaços, como
laço, Sr. Senador da Republica? Não tenho coma
responder a uma inaagação como essa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Faz soar
a campainha.)
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Por
isso, é prec1so ter proposta, é preciso olhar o dinhei-
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ro dos fundos, verificar que ele não está custando
nada aos bancos que o gerenciam, porque são recursos orçamentários, e entregá-lo para o agricultor.
para o industrial, para os fins a que se destina. E
mais: permitir que os conselhos definam as prioridades, já que os conselhos que formam esses fundos
se reúnem, estabelecem prioridades, mas o Executivo, todo onipotente, risca tudo aquilo, estabelece os
juros que quer e diz onde ·serão aplicados os recursos, ao seu bel talante, sem ouvir a voz de desespero daqueles que estão querendo produzir neste País
e não têm condições.
Sou como V. Ex<, mas entendo que defender o
Governo é contribuir com ele, alertando-o. Se tenho
falado aos ouvidos do Governo, cumpre-me, agora,
falar aos ouvidos e ao coração da sociedaGÍe, senão
as coisas não andarão neste Pais. É preciso que se
tomem providências para que esses fundos atinjam
as suas verdadeiras finalidades.
Sr. Presidente, ouvi o soar da campanhia alertando que o meu tempo já se esgotou, mas seria
muito indelicado da minha parte se não atendesse
ao insistente apelo da digna representante do Estado do Acre, a nobre Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com li·
cença da nobre Senadora, gostaria apenas de informar a S. Ex< de que o tempo do orador está esgota·
do. Apelo, portanto, para que a intervenção de S.
Ex< seja breve.
A 8,. Marina Silva (BiocoiPT- AC) - Nobre
Senador Ramez Tebet, em primeiro lugar, considero
de fundamental importância o tema que V. Ex1 traz à
tribuna nesta sexta-feira, pois coloca os problemas
da área econOmica, dando uma ênfase muito forte à
parte ligada à agricultura. O meu aparte, no entanto,
é para levantar um ponto que considero fundamental
nas discussões que estamos tazendo como resultado das medidas econOmicas que estão sendo tomadas em face da crise que estamos atravessando. V.
Ex< disse que os economistas, feiizrnente, sempre
erram, e que os tecnocratas fazem politica de forma
errada, não atendendo aos interesses ao povo brasileiro. Esse era mais ou menos o espírito do discurso
de V. Ex". Gostaria de dizer que aprendi com uma
bióloga de Israel, que trabalhou durante muitos anos
para conscientizar as pessoas, as grandes indústrias
que praticavam ates de poluição. Enquanto ela dizia
que os industriais e os grandes empresários estavam poluindo, nada acontecia. Ela mudou então de
lática. Começou um movimento em que dava o
nome, endereço e telefone das pessoas que estavam poluindo, em que fazia uma campanha direcio-
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nada exatamente a quem estava poluindo. Dessa
forma, os filhos, as esposas, as noras, os sobrinhos,
enfim, a família daquela pessoa começou a se sentir
mal. Em conseqüência, muitos daqueles empresários e industriais mudaram de atitude. Tenho absoluta certeza de que é por espírito de grandeza que V.
Ex" diz 'nós', os tecnocratas - eles e até nós. Mas
esses tecnocratas estão dentro do Ministério da
Agricultura e são dirigidos por um ministro especifico; estão dentro do Ministério do Planejamento e
são dirigidos por um ministro específico; estão dentro do Ministério da Economia. Penso, portanto, que
eles não têm tanta autonomia para serem tecnocratas, que não fazem politica à revelia dos ministros e
do Presidente da República. O Brasil precisa que le·
vemos a ele a informação de que a política econOmica e a política social do Governo estão erradas, e
que os tecnocratas, como muito bem disse V. Ex•.
sempre estão errando. E os políticos estão aqui para
dizer quem são, com nome, enaereço e telefone.
Como não temos o nome, enoereço e telefone de todos em particular, pelo menos saoemos o endereço
dos seus chefes: estão no Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, no Ministério do Planejamento e
Orçamento e no Ministério da Fazenda, para citarmos os mais ilustres. Os tecnocratas que hoje estão
assassinando a politica ambiental do País, que deixaram conar quase tooos os recursos do Ministério
do Meio Ambiente, estão sendo dirigidos, neste momento, pelo Ministro Gustavo Krause, que não teve
sequer coragem de fazer como o Ministro José Serra, que lutou para que o seu Ministério não fosse à
falência completa - s•tuação em que está agora o
Ministério do Meio Ambiente.
O SR. RAMEZ TEBET (PMOB - MS) - Senadora Marina Silva, V. Ex< pode não ter tido esse objetivo, mas vou incorporar o seu apane ao meu pronunciamento. Quando V. Ex" falou em número de telefone e endereço, veio à m.nna mente o único caminho pelo qual este Pais poderá vencer tudo, qual
seja, com a sociedaae talando, com a sociedade ela·
mando, em suma, com o exercicio da cidadania - e
vamos falar a verdade, esse exerc1cio tem evoluído
muito no Brasil.
A sociedade esta tornanao consciência dos
seus direitos e dos seus oeveres. Graças a isso é
que estamos vendo um certo progresso na preservação do meio ambiente. Resta que as grandes potên·
cias, os grandes inoustr1a1s tomem consciência disso. Que os filhos dessas pessoas também soprem
nos seus ouvidos para que o mundo respire um ar
melhor e tenha uma qualidade de viaa melhor.
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Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a
palavra o Sr. Senador Francelina Pereira. (Pausa)
Tem a palavra o Sr. Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo falar hoje
sobre a ação do Movimento dos Trabalhadores Ru·
rais Sem Terra deste Pais.
Na edição do dia 12 de novembro, a Folha de
S.Paulo estampou, na primeira página, uma grande
loto retratando uma senhora aos prantos ao lado dos
seus móveis destroçados, inconformada com o vandalismo dos agressores.
Lerei um trecho da nota que acompanhou a
loto:
Integrantes do MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra) destruíram a Fazenda Rio Verde, em ltararé (oeste
de São Paulo). Eles levaram todo o mobiliário da casa, arrancaram portas e janelas,
destrulram o telhado, picharam as paredes,
defecaram nos cômodos e mataram ani·
mais, antes de desocupar o local, invadido
em 18 de outubro.
Nos 12 cõmodos da casa, o cheiro
causava náuseas. Fezes podiam ser encontradas no chão e nas pias. Grande quantidade de madeira estava estocada na sala,
pronta para ser incendiada com coquetéis
molotov (bomba de fabricação caseira) espalhados pela casa."
Afora a loto de primeira página e a pequena
nota no miolo do jornal, pessoalmente não vi, em nenhum outro órgão da imprensa, qualquer nova informação a respeito do assunto. Não tomei conhecimento, especialmente, de qualquer atuação policial
ou judiciária tendente a prender e punir os vândalos
de ltararé.
Sr. Presidente, eu realmente temo que os desvarios desses vândalos provocadores - que se acobertam no MST e assim comprometem a seriedade
dos que reivindicam terras para torná-las produtivas
- já se vão integrando na rotina do nosso dia-a-dia
e, como tais, transformando-se em acontecimentos
banais, inexpressivos. É a unica explicação que encontro para a pouca repercussão de um lato que me
parece gravíssimo como esse de ltararé e tantos outros, em diferentes pontos do Pais.
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Vejam os senhores: um grupo de desordeiros
invade uma fazenda produtiva e, ao ser compelido
judicialmente a deixá-la. destrói a casa da sede,
mata animais, rouba o que está ao alcance das
mãos, desrespeita a família do proprietário e absolutamente nada acontece a eles. aos vândalos invasores, que devem estar até hoje tripudiando da Justiça
brasileira!
Imagine-se a hipótese de uma desgraça ainda
maior: se o proprietário da fazenda, na defesa da
sua família, pegasse de uma metralhadora e matasse seis ou oito dos invasores!. .. AI, sim, haveria uma
comoção nacional, com as autoridades e a imprensa
na caça do fazendeiro vilão!
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eis uma
hipótese que, infelizmente, não está longe ocorrer. A
impunidade de atos criminosos óbvios, especialmente quando seus autores são conhecidos e facilmente
localizáveis, continua, de um lado, estimulando latos
hediondos como o de ltararé: e, de outro lado, compelindo as pretensas vitimas a uma reação física
que supra a total omissão das autoridades, que têm
a competência legal para impedir e punir, com severidade, os ates anti-sociais.

Realmente, já não se1 mais o que esperam
nossas autoridades para diligenciar providências
enérgicas e urgentes que impeçam os abusos dos
que exorbitam nas suas atividades no MST.
Recentemente, recebi do Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Milton Seligman. o seu plano de aperfeiçoamento do processo de cadastramento e seleção das
famílias beneficiárias de reforma agrária.
Como diz com plena pertinência o Presidente
do Incra, a proposta de aperfeiçoamento do processo de cadastramento e seleção de famílias promove
a racionalização e a aplicabilidade dos critérios legais imprescindíveis a seleção e classificação dos
futuros detentores de terras publicas em projetes de
assentamento. Vai, enfim, atender o camponês vocacionado para a atividade rural e impedir os aproveitadores da miséria alheia.
Nada obstante os objetivos buscados pelo INCRA, eu me pergunto: de que adianta esse planejamento realmente útil, aprimorado, se os desordeiros

do MST continuam afrontando famílias pacatas, economicamente produtivas, desrespeitando inclusive
as normas e os bens do próprio INCRA?
Não se pode negar que o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso encara com seriedade o problema agrário, tendo distribuído ma1s
terras que todos os governos brasileiros anteriores
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somados. Hoje já passa de 350 mil o número ae tamOias ._ntadas pela atual administração. Isso é
um feito politico e administrativo extraordir>ário, que
deve ser sempre lembrado, principalmente nos momentos em que os nsdicais invasores de propriedades rurais tentarem, nos meios de comunicação, engodar a opinllo pública com os sofismas de suas impalrióllcas IIJticulaçOes.
O Sr. Roberto Requlão (PMDB - PR) - Permite-me V. ex- um aparte?
O SR. EDISON LOBAO (PFL - MA) - Ouço o
eminente Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requlão (PMDB - PR) - Senador Edlson Lobão, quero solidarizar-me com a sua
indignação com o vandalismo e a violência. Sem ter
procuração do MST, quero dizer a V. Ex" que a indignação do comando do MST, do João Pedro Stédile, que é meu amigo pessoal, deve ser, diante de
um fato como esae, igual à minha e igual à sua indignação. Temos que separar o descontrole, o vandalismo e a violência da necessidade absoluta da reforma agrária. A minha solidariedade ao pronunciamento de V. Ex" é sincera, é verdadeira, mas quero
aduzir alguns dados a ele: 500 mil unidades produtivas rurais, nos primeiros três anos do Governo de
Fernando Henrique Cardoso, foram desativadas no
Brasil. O dado é do ex-secretário-Geral do Ministério
da Agricullura, Guilhenne Dias, e eu o colhi em urna
entrevista de S. s• à CBN. Quinhentas mil unidades
produtivas rurais encerraram suas atividades por falta de financiamento e de apoio técnico. No Paraná,
foram 50 mil. Esse dado é nosso mesmo, pois, como
V. Ex" sabe, sou Senador e fui Governador do Paraná. São SOO mil unidades produtivas, cada uma detas sustentando duas famílias: temos cinco milhões
de famHias sem condição de emprego! Por outro
lado, não é só o campo que está sofrendo a fana de
estimulo do Governo Federal, questão tão bem levantada pelo Senador Ramez Tebet, que foi. com
propriedade, aparteado de forma posniva por V. Ex".
As indústrias estão fechando. Das três mil e quinhentas indústrias de autopeças do ABC, em São
Paulo, três mil e duzentas encerraram as suas atividades. E o Governo sugere a reciclagem dos trabalhadores. Ora, aprendi nos bancos escolares e na
universidade que os trabalhadores mais avançados
e mais bem pagos em todos os países do mundo
sempre foram os metalúrgicos. Vamos recrclá-los
para quê? Para que aprendam a lazer pipoca? Para
que se tornem sem-terra? Para que vendam cachorro-quente nas esquinas? Temos um problema estrutural e o orçamento deste ano reduz de forma drásti-
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ca os recursos para a reforma agrária. Somo-me
com sinceridade à critica ao vandalismo e a sua inaceilabilidade absoluta. mas talvez esteja na hora de
V. Ex" e os Senadores do Brasil - entre os quais logicamente me incluo - sentarmos junto com esses
movimentos que não têm por finalidade o vandalismo, mas tem por finalidade dar um sentido a essa
revolta sem objeto dos despossufdos e desempregados, quase sempre apoiados por setores progressistas, racionais e inteligentes da nossa Igreja Católica.
e tentarmos dar um sentido definitivo à reforma agrária. Trezentas e vinte e cinco mil famflias assentadas
é o dado oficial que V. Ex" trouxe para este plenário.
Perdoe-me se coloco em dúvida esse dado, mas
creio que uma boa parte desse número de famílias
se deve à legalização de assentamentos já antigos,
da simples outorga de um titulo de propriedade. No
entanto. isso não vem ao caso, quando já temos 500
mil "desassentamentos· e quando, não os agricultores sem terra, mas, os agricultores com terra estão
abandonando as suas propriedades. No Paraná e
em São Paulo plantávamos algodão, e nós brasileiros éramos os maiores exportadores de algodão do
planeta Terra. Hoje somos o quarto importador. Com
o fim do algodão, ficaram 350 mil desempregados
que, sem a menor sombra de dúvida, serão incorporados às hostes de desesperados do MST. Enquanto o MST mantiver a direção firme do movimento.
não serão levados ao vandalismo. mas, no momento
do desespero, farão o que aconteceu na situação
descr~a por V. Ex". O trigo desapareceu do Brasil.
Plantávamos e colhíamos mais de seis milhões de
toneladas de trigo. Estamos plantando menos de
dois milhões de toneladas de trigo, importando trigo
da Argentina a 6% de juros ao ano. com prazos de
pagamento de um ano e um mês. Agora nos anuncia o Ministro de Agncuttura que passaremos também, com a suspensão dos embargos, a importar trigo subsidiado dos Estados Unidos. Vamos contextualizar este problema das invasões de terra e do
MST e trazer sempre, com a clareza com que V. Ex"
trouxe a este plenário. o protesto dos partidos políticos, das pessoas sérias contra o absurdo do vandalismo, a queima das casas. mas que a esse protesto
se some também o protesto contra a destruição do
setor sucroalcooleiro, a aestruição da triticuttura. a
destruição dos setores que plantam arroz - que está
sendo importado da China, da Coréia- enfim. da absoluta falta de preocupação por parte dos tecnocratas que dirigem a economia brasileira com aqurlo
que realmente interessa ao Brasil e que, em qualquer pais do mundo, diz respe~o á sua segurança

.
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pennanente. Uma vaca, na França. disse-me um dia
Michel Rocard, tem um subsídio de U$2500 por ano
para que o seu proprietário a mantenha viva, inclusi·
ve no inverno e produzindo. O Japão produz arroz a
custos fantásticos, apenas para que setores mais
atrasados da sua sociedade tenham como sobrevi·
ver com o produto do seu próprio trabalho. Quando,
em 1991 -V. Ex" também era Governador doMara·
nhio - assumi o Governo do Paraná, estupefato,
tive a infonnação de que a França tinha tido a maior
safra de trigo da sua história. a um custo de produ·
ção de U$223, mas colocava no mercado intemacio·
nal esse trigo a U$75 e esse trigo chegava ao Brasil
a U$103 ou U$113, porque a triticukura era julgada
uma produção estratégica. Mesmo com esse subsidio, que chegava a significar, num determinado momento, um prejuízo para o erário francês, eles mantinham a produção estratégica do trigo e, mais do que
isso, uma boa parte da população no interior da
França, onde ela custava mu~o mais barato para o
pais do que se estivesse conurbada na periferia lavelada das grandes cidades. De qualquer forma, solidarizo-me com V. Ex" no protesto contra a violência
sofrida por esses fazendeiros e agricuttores de São
Paulo.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Não encontro divergêncras entre o meu discurso e o aparte
de V. Ex". Sou capaz de subscrever tudo quanto V.
Ex" falou.
Para que a democracia exista, entendo que é
indispensável a existência, também, de uma oposição sólida, vigorosa. Para que a reforma agrária
exista e prossiga, é indispensável que os movimento
se organizem e que sejam enérgicos, porém, não
vândalos. O que está acontecendo é isso que acabo
de descrever.
Sobre o relato de V. Ex' a respetto da agricultura brasileira, estamos inteiramente de acordo. É um
verdadeiro caos que assalta a agricultura neste Pais.
Ou nós mudamos essa direção ou o Brasil vai afundar cada vez mais nesse setor.
A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Permrteme V. Ex" um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presidente, não gostaria de encerrar o meu discurso
sem ouvir a Senadora Marina Silva. Peço a V. Ex•
que me conceaa o privilégio de ouvi-la.
A Sr" Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Os atas
de vandalismo e de violência devem ser pane das
preocupações de toaos nós e repudiadas por todos
nós. Não advogo nenhum ato de violência como forma de conseguir qualquer oojetivo porque. do meu
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ponto de vista, ele se justifica, única e exclusivamente, em momentos drásticos da vida na história da humanidade e em legitima defesa. Apenas nesses dois
casos. Na minha concepção. corno admiradora de
Gandhi e defensora do pacifismo, sou contrária a
qualquer tipo de violência, principalmente quando
ela não tem um objetivo de legítima defesa. No caso
exposto por V. Ex", a respe~o da prática do Movimento dos Sem-Terra, entendi que V. Ex" fez, no início do seu pronunciamento, uma separação entre o
Movimento dos Sem-Terra - que trabalha com outros métodos - e essas práticas que vão surgindo ao
longo de um movimento que se ampliou e que, hoje,
talvez, seja maior do que a sua capacidade de controlar e organizar os seus participantes. Mu~as vezes, essas at~udes, se não tratadas com a devida
preocupação, podem fazer a sociedade pensar que
todos os participantes do Movimento dos Sem-Terra
lançam mão desse tipo de prática corno forma de
atingir os seus objetivos. Já está mais do que comprovado que a liderança do Movimento dos SemTerra, inclusive com um vinculo muito forte com a
Igreja Católica, especificamente ao trabalho da Comissão Pastoral da Terra, como muito bem ressattou
o Senador Roberto Requião. tem tido mu~o cuidado
no tratamento dessa temática. Agora, com certeza, a
solução dos problemas ligados à reforma agrária, se
não fosse pela ação contundente do Movimento dos
Sem-Terra, hoje, ela não teria os poucos avanços
que podemos registrar. No meu Estado, temos um
levantamento de que cerca de 30% das propriedades, dos projetes de colonização já foram redirecionados para a mão de grandes proprietários, tivemos
uma perda de mu~os pequenos proprietários. As terras que foram desapropriaaas pelo Incra, que foram
indenizadas, já vottaram a ser propriedades privadas
de grandes fazendeiros. Essa é uma realidade que
acontece não porque os agricultores não querem ficar na terra, mas exatamente porque fatta assistência técnica, financiamento adequado para a produção e, acima de tudo, uma politica de preços numa
região em que há muita dificuldade com relação ao
comércio. Então, a luta pela reforma agrâria legitima,
o Movimento dos Sem-Terra tem tido práticas altamente recomendáveis no sentido de pressionar o
Governo por esta bandeira. mas, no decorrer do processo, acontecem esses tipos de coisas com as
quais, tenho absoluta certeza. as hderanças do Movimento dos Sem-Terra não concordam.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - V. Ex•
situa o problema com exatidão. Realmente o Movimento dos Sem-Terra foi bnlhante e elogiável no ini-
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cio. Agata, quando vemos fotografias dessa natureza, am qua urna residência é destrulda por simples e
puro vandalismo. só temos razão para o entristecimento.
· Dois dias após, houve urna outra publicação da
Folhe de S.Pulo: 'Movimento dos sem-terra invade
duas fazendas em Psmambuco e tenta saquear caminhlo'. O saque de caminhões tomou-se rotina
para o Movimento dos Sem-Terra. Aproveitando as
palaii!BII de V. Ex", hoje. o Movimento dos Sem-Terra é mais vAndalo que defensor da distribuição de
tanas para os não-proprietários.
A Sr" M8r1n8 Silva (Bioco/PT - AC) - Não atribua a mim - • afinnaçAo, por favor! Eu não disse
que o Movimento dos Sem-Terra é mais vândalo: eu
disse que o movimento hoje é maior, em tennos de
quantidade; e aqueles que dele se aproveitam para
cometer esses atos não fazem parte do Movimento
dos Sem-Terra nos tennos em que eu conheço, nos
tarmos em que o Brasil conhece.
O SR. EDISON LOBAO (PFL - MA) - Muito
bem! É elogiável, repito, a ação do Movimento dos
Sem-Terra quando mantém a sua luta dentro das
nonnas, dentro do aceitável. O vandalismo e a violência alo realmente detestáveis.
Sr. Presidente, prossigo no meu discurso:
Ora, - e ssforço govemamentel não pode ser
comprometido por eass parcelas de desordeiros, que
IIAo sa constituindo em verdadeiros bandos aos quais
se tem asaegurado uma intolerável impunidade.
É preciso que conheçam o quanto antes o
peso da Juatiça para que não repitam episódios vergonhosos como os de ltararé.
O nosso pais vive um momento pleno de vigência do Eatado de Direito, e, dentro da lei, o Govemo Federal tem implementado um grande esforço
para, com competência, suprir adequadamente as
juatas demandas por justiça social.
Vale destacar que os verdadeiros 'sem-terra'
são, em sua ampla maioria, homens e mulheres paclficos, ordeiros, trabalhadores que, legitimamente,
aspiram apenas ao pedaço de terra no qual possam
plantar e dali colher o sustento de suas famílias. Nisso devem ter a plena solidariedade da sociedade
brasileira e do Poder Público, como, aliás, têm tido,
especialmente da parte do Governo Federal.
Todavia, aqueles que tentem, por opção ideológica, transformar esses trabalhadores em trampolins para a badema, a afronte ao Estado de Direito e
a violência, não devem ter a menor proteção do Poder Público e nem da sociedade. Para os marginais
e bandidos existem os rigores da lei.
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Sr. Presidente, a implantação de uma politica
de cadastramento e seleção de famllias beneficiárias
da reforma agrária, adotada pelo INCRA, é uma medida que possibilita ao Governo e aqueles setores da
sociedade envolvidos com a questão da reforma
agrária separarem o joio do trigo. Ou seja: separar
os trabalhadores rurais verdadeiramente interessados em ganhar terra para trabalhar, daqueles que
desejam lazer da reforma agrária apenas uma fonte
de arregimentação política baseada em ideologias
espúrias e na violência.
Esse processo de cadastramento e seleção,
proposto pelo INCRA, vai, em úhima instância, tornar
mais transparente o processo de beneficiamento dos
assentados em programas de reforma agrária, através da inscrição de todos os cidadãos legal e socialmente habilitados para tal finalidade.
Ao governo federal acresce mais esse mérito
de um bom programa cadastral, mas a sociedade
prezaria que soluções legais fossem efetivadas para
impedir os abusos que vêm ocorrendo na área rural
brasileira.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ii Senadora Marina Silva, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável.
A SR1 MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
registrar um projeto que estou apresentando, no
sentido de fazer uma mudança no nome do aeroporto internacional do meu Estado, que hoje se chama
Presidente Médici - inclusive está sendo construido
um outro.
O projeto que apresento tem o seguinte teor.
•Art. 1° - O Aeroporto Internacional
Presidente Médici, localizado na cidade de
Rio Branco, Estado do Acre, passa a ser denominado "Aeroporto Internacional Chico
Mendes'.
Quero me somar àqueles que apresentaram
propostas no mesmo sentido, como foi o caso do Rio
de Janeiro e da Bahia. Acred~o que a contribuição
de Chico Mendes para a Amazônia, e particularmente para o Estado do Acre, foi imensuravelmente
maior do que a do Presidente Médici.
Chico Mendes foi um dos fundadores do movimento social na Amazônia. Além da sua atuação na
luta sindical dos trabalhadores rurais, participou da
organização de cooperativas para os extrativista$,
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da unilo do que chamamos de povos da floresta, de
seringueiros, da fndios, de quebradeiras de coco, de
pescadores, enfim, da toda esaa categoria que, hoje,
é fundamental na preservação do nosso meio ambienta e, particulannente, da Floresta Amazónica.
Foi o raaponaével, graças ao seu trabalho, pela inovaçêo do concaHo das áreas de praservação, que é
a criaçAo das raaervas extrativistas.
Chico Mendes também contribuiu sobremaneira com um novo conceHo de movimento ambientalista no Pais, que é a união da defesa do meio ambienta com a resolução dos probiamas sociais, associando a isso açOas econõmicaa que incorporem as variáveis da suatentabllidade.
O Movimento dos Extrativistas da Amazônia
cunhou um termo que hoje é apreciado em todo o
mundo: a idéia do socioambientalismo.
Por essa e outras razões, advogo no sentido
da que o seringueiro hoje conhecido no mundo todo
como Chico Mendes, nascido em Xapuri, que fundou
o sindicato em 1975, tendo sido também um dos articuladoras desse movimento dentro e fora do País,
seja o nosao homenageado, passando o aeroporto
internacional do Acre a se chamar Aeroporto lntemacional Chico Mendes.
Espero que esta Casa, da mesma forma que
foi grandiosa em atender aos apelos do Senador Artur da Távola e dos Senadores baianos, seja grandiosa com o Estado do Acre, no sentido de lhe conceder essa homenagem, até porque estarão se completando dez anos do assassinato de Chico Mendes.
Em todo o mundo está sendo !eH& uma homenagem a ale, denominada "Dez anos sem Chico
Mandas". Junto a isso, um balanço do que aconteceu na Amazônia após o seu assassinato.
Com certeza, essa homenagem seria mais do
que um nome, seria mais um marco na luta pela preservação da Amazônia, pelo respeHo ll sua população tradicional, à sua cultura e pela inovação de
como tratar o meio ambiente e o desenvolvimento
com o conceito de socioambientalismo.
MuHo obrigada, Sr. Presidente.
É o seguinte o projeto apresentado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 182, DE 1998

O • Aeroporto lntllmaclonlll Presidente M6dlcl" JNI8IIII a H chamar • Aeroporto lntllmaclonal Chlco Mendes".
O Congresso Nacional, resolve:
Art. 1° O Aeroporto lntemacional Presidente
Médici, localizado na cidade do Rio Branco, Estado
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do Acre, passa a ser denominado "Aeroporto Internacional Chico Mendes•.
Art. 2" Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
JuatHicaçio
Nascido em 15-12-44, no Seringal Porto Rico,
Colocação Bom Futuro, Xapuri, Chico Mendes começou a aluar nos movimentos sociais em 1975
como Secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia. r 'T1 1984 foi eleHo Presidenta do
STR de Xapuri. En ,85 ajuda a fundar o Conselho
Nacional dos Serinb ,;ros, preside a entidade de
1986 a 1987. Presidiu o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Xapuri até 22 de dezembro de 1988,
quando foi assassinado.
O trabalho desenvolvido por Chico Mendes no
Acre, com os "empates•, passou a simbolizar não
somente a denúncia de agressões ao meio ambiente, mas a luta por um projeto de desenvolvimento
sustentável para a Amazônia. Os seringueiros foram
os primeiros, no Brasil, a combinar as reivindicações
sociais do sindicalismo com a luta pela preservação
do meio ambiente. Dessa combinação nasceu a
idéia das Reservas Extrativistas, unidades de desenvolvimento econômico, ambiental e social, onde se
integram a cidadania e a naiureza.
Ganhador do prãmio Global 500, em 1987, da
Sociedade Para um Mundo Melhor (Estados Unidos), Chico Mendes levou a contribuição do povo
brasileiro ao conhecimento da humanidade. Mostrou,
em importantes fóruns intemacionais, que os povos
da floresta ofereciam ao mundo as chaves de um
novo relacionamento entre o homem e a natureza.
Tomou-se interlocutor de governos, instituições civis,
lideres polfticos, cientistas. Ajudou a colocar o Brasil
no centro de um debate intemacional que culminaria
com a realização da Conferência lntemacional sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992.
A memória do líder seringueiro não pode ser
apagada. No exterior, pnncipalmente na Europa, vários logradouros públicos foram criados em memória
de Chico Mendes. Contudo, no Brasil, cuja precária
memória histórica precisa ser permanentemente realimentada, a lacuna é enorme. Nós temos o llever de
colocar na memória nacional o trabalho e a resistência dos povos aa floresta.
Por outro 1ado, ai estão as candentes questões
dos dirertos humanos e de sua transgressão, tão assustadoramente relacionados a nosso Pais, como
no caso do assassinato de Chico Mendes. É nesse
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do que a presente proposição vem tentar saldar
.... divida e, ao mesmo tempo, imortalizar um
exemplo para as novas gerações. O •Aeroporto Chi·
co Mendes" para propagar um exemplo digno de registro histórico, conferindo-lhes a estatura da emblemática luta de Chico Mendes.
Por sua pertinência e oportunidade, portanto, é
que esperamos a acolhida do presente Projeto de lei
·
paios ilustres Pares.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1998. Senadora Mulna Silva.

(A Comissão de Educação, em decisão
tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • O projeto apresentado pela Senadora Marina Silva, 'será publicado e despachado à comissão co~ente.
Senador Roberto Requião. V. Ex" está pedindo a
palavra para uma comunicação. A Mesa concederá a
palavra ao próximo orador; em seguida, a V. Ex".
Concedo a pelavra ao nobre Sa ado! Romero Jucá
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do oraaor.) - Sr. Presidenta, Sr"s e Srs. Senadores, quero tratar rapidarnenta de dois assuntos que dizem respeno à ed•Jca·
ção e, também, à luta sindical no meu Estado. Antes
disso, porém, eu gostaria de registrar a importância
da iniciativa da nobre Senadora Marina Silva ao propor o nome de Chico Mendes para o aeropono do
Acre. Sem dúvida alguma. isso representa bem a
luta de toda a Amazônia na questão da preservação
ambiental, do desenvolvimento auto-sustentável e
do respeno ao povo da Amazônia.
De antamão, quero extemar o meu apoio e es·
tarei ao seu lado para que esse processo possa tramn&r rapidamente nesta Casa, fazendo-se justiça a
urna pessoa que tem uma história de luta; e o Estado do Acre, sem dúvida nenhuma, será muno bem
representado com a nomeação de Chico Mendes
para ao sau aeroporto.
Sr. Presidente, o Governo Federal acaba de
tomar pública a segunda edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Pais, o que é um fato
extremamente importante, porque precisamos conhecer corno anda a educação no Brasil, principalmente a educação básica.
Os dados revelados por esse censo ou por
esse levantamento realmente nos deixam de cabelo
em pé. Os resultados não foram os esperados, e.
em munes Estados, verificou-se que a educação
está piorando em vez de melhorar.
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A imprensa, nesta semana, deu cobertura à
questão. Inclusive o jornal Folha de S. Paulo traz
urna série de reportagens a esse respetto, e uma delaa diz que salário melhor não garante desempenho
na educação. É claro que nãol O salário é um caminho para se der condição de trabalho ao professor,
maa eletivamente um melhor salário para o professor, sem a contrapartida de melhores condições pedagógicas, não trará o resultado que queremos.
Sr. Presidente, fico triste ao analisar os dedos
e verilicar que o meu Estado, o Estado de Roraima,
consegue ser pior em uma série de atributos. Os Estados classificados como os piores na área de educação básica no Brasil, no biênio 97198, foram, infelizmente, para sofrimento meu, da Senadora Marina
Silva e dos Senadores do Maranhão, Edison Lobão,
e de Alagoas, exatamente os Estados do Acre, Roraima, Maranhão e Alagoas. O Estado de Roraima e
o do Acre também obtiveram as piores notaa no resultado da 4° série, e o meu Estado, o do Acre e o
do Amapá foram os piores no que concerne aos ensinos de matemática e biologia.
Infelizmente, essa não é a propaganda oficial
do Estado. O Governo do Estado gasta milhões por
mês dizendo que oferece uma educação padrão;
gasta milhões de reais por ano na construção de escolas suntuosas, que custam até R$1,5 milhão, beneficiando empreiteiros amigos do Governador. Mas,
na verdade, quando se analisa o processo pedagógico, quando se analisa a condição de trabalho para
os educadores, vê-se que a história é bem diferente.
Quero, portanto, louvar o Ministério da Educação por esse processo de avaliação. É importante
que essas ações sejam feitas e que se tomem públi-

cas.
Estou encaminhando um expediente ao Ministro da Educação para que o Ministério tome público
a questão da avaliação nos Estados. Não adianta só
colocar na imprensa do Sul do Pais, na imprensa naCIOnal, porque, muttas vezes, a imprensa nacional
não chega até os Estados. É importante que o Ministério da Educação divulgue em Roraima claramente
o resultado dessa avaliação, assim como também
deve divulgá-lo nos Estados do Acre a de Alagoas,
para que a sociedade e os pais dos alunos tomem
conhecimento e pressionem o Governo do Estado a
fazer uma educação melhor.
A Sr" Mufna Silva (Bioco/PT·AC) - Permite·
me V. Ex" um apane?
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR)- Concedo o
aparte à Senadora Marina Silva.
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A Sr" Mm11111 Silve (BiocoiPT -AC) - Parabemzo
Ex' pelo tema colocadO e também pela importância dessa avaliação se tomar pública, principalmente nos EstadOs. Penso que V. Ex' tem toda razão. No meu Eatado esse levantamento colocou um
dado muito importante: o fato de, em cada cem
crianças que entram na escola primária, apenas uma
conaegue chegar até o Segundo Grau sem haver
sido reprovada. Ou seja, de cem crianças matriculadas, apenas urna consegue concluir o Segundo
Grau sem haver sido reprovada em nenhuma etapa.
É uma situação muito grave. O que se vê é uma propaganda, no mlnimo, enganosa, apresentada para a
sociedade corno se a educação estivesse recebendo
todO o apoio, tanto de estrutura quanto de conteúdo.
E é exatamente no conteúdo - na preparação dos
professores, nas condições de trabalho, no processo
pedagógico- que os nossos alunos estão sendo inteiramente prejudicados. Conheço um pouco a experiência realizada aqui no Distrito Federal. Quando o
GovernadOr Cristovam assumiu, tínhamos problemas mo.ito graves no que se refere à questão da repetência. Com um trabalho ousado e dedicado essa
repetência foi diminulda drasticamente. Essa experiência precisa ser levada para os nossos Estados.
Hoje existem programas de aceleração para as
crianças que têm d~iculdades, e, com esses programas, podemos superar as dificuldades que as crianças estão enfrentando no processo de ensino-aprendizagem. Mas se não tivermos o aparte para os trabalhadores de educação, se não tivermos o aparte
em termos de um programa de educação que esteja
referenciado no seu Plano Decenal, com uma ação
que se desencadeie como processo e não como etapas isoladas, não vamos conseguir vencer esses
obstáculos. Parabenizo V. Ex1 . Como professora,
sinto-me na obrigação de acompanhar esses dados,
oportunidade em que me somo à proposta de V. Ex1 .
Espero que esse sistema de avaliação seja amplamente divulgado nos Estados onde houve esse péssimo desempenho, como é o caso do meu Estado, o
Acre, e o de V. Ex'.

v_

O SR- ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Agradeço o
aparte da V. Ex', Senadora Marina Silva.
Sr. Presidente, gostaria de, inclusive, d•zer
que, no caso de Roraima, a situação e mais grave
ainda. Tenho sido procurado por pais e mães de alunos que dizem que os seus filhos não têm aula, não
estão aprendendo, e o pior, que a direção das escolas está forçando as crianças a passarem de ano,
exatamente para tentarem mascarar a grave crise da
educação no Estado de Roraima. Tenta-se passar
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as crianças de ano exatamente para que, nos índices gerais, consiga enganar o Ministério da Educação.
A matéria da Folha de S. Paulo inclusive referencia sobre esse assunto também. Tem um aspecto
da matéria que diz que o aluno termina o SegundO
Grau sem saber o Primeiro. E, em alguns casos,
como no Estado de Roraima, isso está acontecendo.
Tenta-se mascarar, prejudicando ainda mais o processo de educação no Estado e dessas crianças.
Gostaria, portanto. de registrar a importância
desse levantamento, desse sistema de avaliação, e
pedir ao Ministro da Educação que torne efetivamente público, por intermédio dos mecanismos existentes, como A Voz do Brasil, de propagandas institucionais e das delegacias do MEC -que infelizmente.
também não funcionam no meu Estado por conta de
ingerências políticas -, que tome público, à sociedade e aos pais, para que, juntos, sociedade e pais.
possam tomar providências.
Por fim, Sr. Presidente, faço também um alerta
e um pedido ao Ministro da Justiça, Renan Calheiros, no tocante à questão já encaminhada a S. Ex'
no período eleitoral, e que novamente se faz necassério, que é exatamente no sentido de pedir proteção para a Presidente do Sindicato dOs TrabalhadOres Rurais, Maria Alves, que está sendo ameaçada

de morte, no meu Estado, Roraima. Durante a campanha politica, o tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Raimundo Gonçalves, conhecido
como "baiano", que foi candidato a Deputado Federal, foi assassinado em situações misteriosas. Inclusive, a viúva, ao prestar declarações à Polícia Federal, disse que ele teria sido assassinado por que fora
procurado para matar a candidata a governadora,
Teresa Jucá, e não havia acerto a empreitada. Foi
assassinado. A esposa prestou depoimento na Polícia Federal, no Ministério Público, na Justiça estadual e na Policia estadual e até hoje nenhuma providência foi tomada. Pelo contrário. Agora, a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores também está sendo ameaçada - dizem - pelas mesmas pessoas. Fica
aqui o alerta à Polícia Federal e o pedido de proteção para a Presidente ao Ministro Renan Calheiros.
Estamos encaminhando essa questão por escrito,
como foi feito anteriormente durante o período eleitoral. É importante dizer que no começo do ano, o Presidente do sindicato dos Trabalhadores Rurais foi
assassinado. Agora, a Presidente também está sendo ameaçada. Na verdade. e a vice-Presidente que
assumiu a Presidência. Portanto, as coisas não podem acontecer como estão acontecendo no Estado
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de Roraima: a Policia não funciona, a Justiça não
funciona, o Governo do Estado não funciona e os
trabalhadores pagam com a vida por melhores condições de vida, por deCência e por democracia.
Encaminhado o pedido ao Ministro da Just1ça,
estaremos, pessoalmente, também acompanhando
essa s~uação, dando condição de luta e voz para
que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Roraima possa continuar seu trabalho merMrio.
Mu~o obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Geraldo Melo, 1• Vice-Presidente, deixe a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Edison Lobão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR- PRESIDENTE (Edison Lobão)- Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, para uma
comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos,
nos termos do art. 14 do Regimento Interno.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
que provoca essa minha intervenção é a le~ura do
nosso jomalão, O Emdo de S.Paulo, jomal que
leio todos os dias e que presta serviços enormes ao
Pais, dentro das suas contradições. Embora seja,
evidentemente, do ponto de vista ed~orial, um jornal
quase sempre mais conservador do que eu gostaria.
Sr. Presidente, hoje há um artigo do Mauro
Chaves no O Eatado de S.Paulo. Tenta ele ridicularizar a sessão do Congresso em que foi ouvido o
Medonça de Barros. Debocha do Senador Pedro Simon, ridiculariza os argumentos do Senador Jefferson Péres e procura transformar o Mendonça de
Barros numa espécie de "inatacável varão da pátria",
que teria como único pecado a falta de coragem em
se defender no Plenário do Senado e imediatamente
desistir do seu cargo de Ministro, via renúncia.
Mauro Chaves, jornalista, advogado, dramaturgo e produtor cu~ural, a meu respeito, o nosso gaiato dramaturgo diz o seguinte:
Esse episódio trouxe lances realmente
curiosos sob o ponto de vista da lógica (pelo
menos a aristotélica)
Veja só. talvez por ser dramaturgo seja
chegado à lógica aristotélica.
Por exemplo. o Senador Roberto Requião iniciou sua interpelação ao Ministro dizendo: "Em nome do decoro parlamentar, eu
não vou perguntar ao senhor o que significa
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o termo babaca. tão usado em suas conversas." Ora, segundo o Aurélio, babaca é o
mesmo que boboca, que, por sua vez. é sinónimo de bobo, tolo. Se o próprio Senador
usou o termo no plenário do Senado - onde
o decoro é obrigatório, o que não se dá, necessariamente, nos ambientes privados - e
se o termo não conota sentido algum mais
impróprio que os mencionados, onde existiria a quebra de decoro?
Neste sentido, do Aurélio, babaca é o Mauro
Chaves, jornalista, advogado, dramaturgo e produtor
cultural, precisou recorrer ao Aurélio para tentar entender o que significa, na linguagem brasileira, o termo "babaca". Quero remeter o jornalista, o dramaturgo, o advogado e o articulista de O Eatadio àquilo
que o Presidente Fernando Henrique, nos seus momentos de inspiração, chama de a voz rouca das
ruas. "Babaca" tem outra conotação. É a conotação
do dicionário popular, do uso comum da palavra. E
eu deixo à escolha do Sr. Mauro Chaves, se o seu
artigo, o seu texto e a sua opinião é um texto "babaca· na versão do Aurélio, ou é um texto "babaca" no
sentido que lhe dá o macaco Simão ou a voz das ruas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não hã
mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Lúcio Alcântara 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. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, estamos vivendo o final de um século dos mais conturbados na
história da humanidade. Nunca a população mundial
foi tão grande, nunca a superfície do planeta mostrou-se tão escassa para satisfazer as necessidades
da humanidade. Em face dessa situação, vemo-nos,
todos os que se preocupam com o futuro, defrontados com a ingente questão da conservação dos recursos naturais de que dispomos.
Não se trata de uma questão meramente estética, ou seja, de conservar as belezas do Planeta.
Trata-se, sim, de preservar os meios de subsistência
da humanidade no médio e longo prazos e, em casos mais graves, até mesmo no curto prazo. Assim.
ou nós encaramos que os recursos naturais, mesmo
os que são renovãveis, são fin~os, pois passiveis de
degradação. ou nos defrontaremos com a escassez
apocalíptica prenunciada nos filmes futuristas que
pululam nas telas de nossos cinemas nos últimos
anos. Lembremo-nos de que o que foi ficção científ1-
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no começo do século faz, hoje, parte de nosso
Joldiano mais corriqueiro - que o digam os livros de
JúlioVeme.
Com esse intróHo, quero chamar a atenção das
S~ Senadoras e dos Srs. Senadores para um pro·
blerna que aleta diretamente boa parte de nosso
Pais e, por conseqüência, de alguma forma, todo o
Pais: e desertifrcação de nossas regiões serni-ári·

das.

E o que significa, então, essa desertificação?
Em primeiro lugar, significa miséria ainda maior
onde o Brasil já é bastante miserável. Em segundo
lugar, significa perpetuação dessa miséria e seu
alastramento para as regiões circunvizinhas. Ou
seja, significa um processo que vai no sentido inverso do progresso que estamos querendo para o Brasil.
Sr. Presidente, o processo de desertificação é
um lato identificado pelos cientista desde os anos
30, quando violenta degradação dos solos nos esta·
dos de Oklahoma, Kansas, Novo México e Colorado,
nos Estados Unidos da América, aletou área de cer·
ca de 380.000 km2. A partir de então, ontensos estudos procuraram identificar os mecanismos de tal de·
terioração, até que a Organização das Nações Unidas - ONU chegou a definição de desertificação, tal
como estatuida no capitulo 12 da Agenda 21, documento aprovado na Conferência do Rin de Janeiro,
em 1992. Diz, pois, a Agenda 21: "desertificação é a
degradação da terra nas regiões áridas, semi-áridas
e subúmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas•. Por degradação da terra, entenda-se a degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação e a redução da qualidade de vida das populações afetadas.
No Brasil, o fenômeno diz respeHo as regiões
áridas, sarni-áridas e de transição para outras cate·
gorias climáticas. A área atingida é de mais de
980.000 km2, dividida em três categorias: muito alta
2
susceptibilidade à desertificação, com 238.000 km ;
2
alta susceptibilidade, com 384.000 km ; e modera2
damente susceptível, com 358.000 km . As regiões
mais sensíveis estão num polígono formado pelo
norte da Bahia, leste do Piauí, sudoeste do Ceará e
oeste de Pernambuco, além da região central da
fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Ao
redor dessas áreas, srtuam-se as de alta e moderada susceptibilidade, englobando praticamente todo o
Nordeste e o Norte de Monas Gerais, à exceção de
parte da costa que se estende de Pernambuco ao
Sul da Bahia.
Mais grave do que áreas potencialmente degradáveis é o fato de que já é possivel encontrar no
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Nordeste extensas áreas onde a degradação já é
grave ou muito grave. Tais territórios têm seus solos,
vegetação e recursos hídricos fortemente deteriorados, seja de modo difuso, seja concentrado. O Minis·
tério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal tem dados que indicam que 4 dessas áreas apresentam degradação tão intensa que
já caracterizam os chamados núcleos de desertificação. São as localidades de Gilbués, no Piauf, lrauçuba, no Ceará, Seridó, no Rio Grande do Norte e Cabrob6, em Pernambuco. Esses territórios perfazem
2
uma área de 19.000 km , ou seja, terras que equivalem a 90% da área do Estado de Sergipe.
Sr. Presidente, na região atingida ou potencial·
mente susceptível a desertificação habHam cerca de
18 milhões de brasileiros, correspondendo a 42% da
população nordestina. Tal contingente, historicamente o mais pobre do Pais, sofra, ainda por cima, as
agruras da degradação de seu habHot. O processo
de desertWicação de sua região provoca impactos
ambientais, sociais e económicos fortíssimos.
Os ompactos ambienteis podem ser vistos facil·
mente pela aestruição da biodiversidade - flora e
fauna, da diminuição da disponibilidade de recursos
hídricos, através do assoreamento de rios e reservatórios. da perda física e química de solos. Todos esses mecanismos empobrecem o potencial biológico
da terra, reduzindo a produtividade agrfcola e, por·
tanto, causando forte impacto sobre as populações.
Os prejuízos socoais podem ser caracterizados
pelas importantes mudanças sociais que a crescente
perda da capacidade produtiva provoca nas unida·
des familiares. As migrações desestruturam as famílias e afetam negativamente as zonas urbanas, que,
quase sempre, não estão em condições de oferecer
serviços adequados às massas de migrantes que
para lá se deslocam.
Sr. Presidente, importa lembrar que a população da qual estamos falando, e que é tristemente
afetada por esse fenômeno, é das mais vulneráveis
do Pais, já que estão entre os mais pobres de uma
região, cujos índices de qualidade de vida estão muito abaixo da média nacional.
As perdas económicas causadas pela desertificação também são de grande importância. Segundo
metodologia desenvolvida pelas Nações Unidas, os
prejuízos causados pela desertificação equivalem a
USL 250,00 por hectare em áreas orrigadas,
US$ 40,00 por hectare em éreas de agricultura de
sequeiro e US$ 7,00 por hectare em áreas de pasta·
gem. Para o Brasil, segundo diagnóstico realizado
pelo MMA, as perdas econõmicas por desertificação
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'em chegar a US$ 300 milh6ee por ano. Os cus' de 111CUp11f11Ç1o das 6111118 maia afetadas alcançam US$ 1,7 bllhOae para um periodo da 20 anos.
Para um Pala em dificuldades como o Brasil, é muito
dinheiro para ser perdido em um ano, a muito mais
para ser gaato em trabalhos de recuperação, periaitamanl8 avitéveis.
·
Fatoras variados, ligados, sobretudo ao auIMI1io da demanda por maior participação das comunidadell do aeml-érido no processo eoonOmico,
16m lavado à -'tlraçAo a ampliação do pi'OC8880
de d11111lficaçlo em nosso Pala. Fonnas inadequadas de rnanajo do solo, sobre-exploração dos racur- naturaia, uso de modernos padrOes tecnológicos
por populaç6es ruraia dellpraparadas a da hébitos
ll'lldlclonala, alo alguns doe fatoras diretamenta aslociadoe à deller1lficaçlio de noeeas terras sarni-áridas.
Sr. Preeidenta, o tema deaertilicaç.llo vem sando dillcutido pela comunidade internacional deeda
11J77, quando ae realizou, em Nairobi, a Conferência
lnlllmeclonal das Naçõea Unidas pera o Combata à
Dese11lllcaçlo. De lé para cé, o Brasil, tem se tomado um mambro ativo da comunidade que tanta combater- flagelo. Todavia, nlo temos sido muito
ellcezae em noesa açlo. A falta da decisão polftica a
da consenso da comunidade cientifica nacional sobre o problema motivaram disputas conceituais a
mele tlol6vlcu, cuja coneeqOência 18m sido a disperalo de eafol908 a a formaçlo da linhas da peaqulsa
insullcientamanta claras a objativas para bem diraclonar o aporl8 da recursoe a racionalizar a definição
da énsas de 8111Udo.
Só agora é que começamos a dar os primairos
pa8808 alathlos para o combata à desertificação. Nacessérlo se faz, pois, que as diratrizas para a polftica
nacional de controle da dasartilicação propoatas
para o Brasil sejam eficazmente implementadas a
assumidas por todos os agentes sociais, institucionais ou não, quer alas estejam dirata ou indiratamenlll envolvidos com o problema.
Como todos sabem, a ocupação do Nr.,Jesta
se faz a partir do litoral, em função da exploração da
produtos extralivlstas e da produção agrfcola db exportaçlo. A partir do século XVII o sa;;-::-"'ido nordestino começou a ser ocupado com a atividade pecuéria. PresanlllmeniB, a agricultura no se1ão nordestino se estrutura a partir da policu!"l•ru da subsistência, da pecuéria extensiva e de alguns pólos de
agricultura Irrigada. Ac alividades tradicionais vêm
sofrando constante ratração de produção em funçAo
das adveraldadas climéticas, da perda da produtivi·
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dada doe solos, gerando, em conaeqOência, perda
de competitividade nos me~CBdos. As énsas Irrigadas, supo818menta as de mais modema tecnologia,
já apresantsm sinais da salinizaçlo doe solos, fruto
da falta de investimentos em siatamas de drenagem.
Como sói acontecer em nosso Brasil, Implantam-se
soluções psn:iais, sem medir as consaqOências de
médio a longo prazo. Irrigar solos frágeis sam drenálos, provoca rápida salinização do terreno, retirandolha toda a capacidade produtiva a gerando custos da
recuperação extremamente elevados, vinculados a
prazos de execução igualmente dilatados.
Sr. Prasidanta, por tudo que expus até aqui, a
nacaaaidade da axiatência da uma Polflica Nacional
da Controla da Desartilicação é evidente, para que
se possa alcançar o desenvolvimento sustantével
das regiões sujeitas à dasartificaçAo a à saca. Para
isso, é preciso lonnular propostas sérias a axaqülvais para a gaatAo ambiental a o uso doe racuraos
naturais aldstantas na caatinga a énsas de transição,
sem comprometê-los a longo prazo; fonnular propostas da curto, médio a longo prazo para a prevenção
a recuperação das éraas atualmanta alatadas pela
dasartiflcação; proteger os outros acossiatamas que
interagem com o sarni-árido, evitando sua degradação por contégio.

Essas a outras medidas, preconizadas no documento do MMA sobra controle da desertificaçAo,
só sarêo eficazes na medida em que houver articulação entra as estaras federal, estadual e municipal da
governo a as orgamzações sociais a populações lo·
cais.
Alguns instrumamos jé astlio disponlvais, ou
em elaboração, para viabilizar as aç6ea de combata
à desertificação: o Zonaarnanto Ecológico-Econ6mico do Território Nacional, a cargo da Secretaria da
Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
atualmanta em curso; as leis nacasaérias à ins!Hucionalização da Politica Nacional da Combate à Da·
sertilicação estão sendo objeto de preparação a devario chegar em bravo ao Congresso Nacional para
apreciação.
De todo o modo, como todo projeto que envolva largas camadas da sociedade, só por maio da
uma conscientização ampla dassas satoras é que
será posslval fazer urna politica eficiente de pl'888rvação do sami-érido. Para fortalacar tal consciantização, já asté disponfval, inclusiva na Internet, a Rede
da Informação a Documentação sobra Desertificação- REDESERT.
Sr. Presidenta, o combata à desertificação
dava ser laHo com fonnas amplamente participati-

.
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ondea eociedade civil organizada e as popula.ft'aletadu \W1ham a ..r atorea e prulllgonllltas
fln:J cuso. Aa diacu886ea com as populaço6ea locala e sua participaçAo no proceaso têm sido estimulados, com I1I8DII8doB surpreendentes. Em raapoeta
a açlo, foi criado, no nllcleo de Gilbués, um
Conselho Municipal de meio Armiente e uma legialaçlo ambiental jA foi aprovada pala CAmara Munici-

_,»

pal. Aa preocupações da sociedade brasileira com
o deaenvolvlmenlo do Nordeste, com inicletivaa reais
desde a d6cada de 1950, devem incorporar eate
novo elemento muito especifico: a preservaçio ambiental. engfobendo os cuidados na exploraçl.o e
n1o eegolam8nl0 dos recursos naturais. É notório
que o potencial de deeenvolvimento da regilo aemilllrida, que tem p1011ado ser competitivo em muitas
l6nlaa, dellgUia-88 por falta de pollllcas adequadas
de uso d08 recursos naturais. Falta-nos, agora, encarar 1'101180 fulun:J com os olhos da reaponaabilidade
para com as gllfiiÇÕ8S que nos sucedertlo.
Sr. Preeidente, neate caao cabe muito bem
lembrar a fábula da formiga e da cigarra. NAo nos
comportemos como cigarras imprevidente para que
noeaos filhos nAo paguem o preço de um inverno
sem amparo.
Devemos interrompar já o uso predatório da
terra e de 118U8 recursos e criar o háb~o do uao que
preserve o solo e de sua riqulssirna capacidade de
renovaçlo.
Era o que eu tinha a dizer.
Multo obrigado.
A SRA. BENEDrTA DA SILVA (Bioco/PT- RJ)
- Sr. Presidente, Sr"a e Srs. Senadoras, o escAndalo do grampo teleiOnico envolvendo autoridades
do atual governo implicaria, em principio, em doia
lllcltos distintos. O primeiro é o grampo em si. A
ConstituiçAo, em seu art. s• , inciso XII, "protege o
sigilo das comunicações telefónicas, salvo, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
eatebelecer para fina de investigaçlo criminal ou
Instrução processual penal". Esta matéria jA foi regulamenteda pela Lei 9.296, de 24 de julho de
1996. Aaelm, se o grampo objeto da polémica 8816
tipificado na leglelaçAo corno crime ou nAo, cabe à
Policia Federal e ao Ministério Público, que são os
órglos competentes, investigar.
Todavia. h6 outro illcito, envolto em urna corti·
na de fumaça, cuja gravidade o chefe do executivo e
sua beH governista no Congresso tentam descarac·
terizar. O comportamento de alguns homens do governo, ao buscar favorecer este ou aquele grupo na
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beH do trélico de informações, feriu o Decreto
2.546, de 14 de abril de 1998, assinado pelo Preaidente da República, que em seu art. 6" reza • o pro·
cesao de desestalilaçio Obedecerá aos principias
de legalidade, impesaoslidade, moralidade.. •. No
momento em que um proceaso licitatório é manipulado por meio de informaç6es que favorecem alguns
compradores, quebra-se o principio da impessoalidade, caractsrizando-se crime de improbidade admi·
ni81raliva. Está claro que a açAo que buscou favorecer um certo grupo na disputa pelas Teles, fere a legislaçlo desse Pala. Dar ênfase !lo somente à bus·
ca e reeponsabilizaçlo criminal dos Big Brothers à
brasileira. subestimando a gravidade dos descami·
nhos d08 homens do Poder, é lazer meia justiça, é
ficar na meia verdade. E todos nós sabemos que
inexiste o conceito do mais ou menos ético ou do
meia ou menos honesto.
Nl!.o bastam os pedidos de demissões das autoridades para que tudo 68 resolva, ainda que sejam
bem-vindos pois nAo hé corno sustentar o insustentével. Todavia, alo nAo meia que panos quentes co·
locados num ferimento que lateja insuportavelmente.
Servem para amenizar os ênimos da opinião pública
e para tentar esvaziar os esforços para a criação de
urna CPI que investigue, no Senado, todo o processo de privatizaçil.o da Telebrás. A verdadeira cura, o
resgate da credibilidade do aluai governo se dará a
partir das investigaçOea a respeito do tráfico de infor·
rnac;:oes. com todos os desdobramentos, nuances,
quartos escuros, meandros, até o fim. A Policia Federal e o Ministério Público têm o dever de investigar. Paralelamente o Senado, mais do que um direito assegurado pela Constituição, também tem esse
dever. Assim, dizer que alguns pariamentares - a
exemplo do Senador Eduardo Suplicy, que encampou a luta pela criação da CPI da Privatização - "es·
!lo abusando, estio querendo desviar a atanção dos
lamas relevantes a serem tratados no Parlamento",
pode ser considerado, 68 nl.o um outro Hlcito, uma manobra polltics que etanta contra a Constituição, pois é
ela que confere, à rnei& Alia Casa Legislativa do Pais,
a prerrogativa de fiacelizar os atos do governo.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobio) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 30
minutos.)
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Ata da 12611 Sessão Não Deliberativa,
em 30 de novembro de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo e Ronaldo Cunha Lima.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro
abena a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra·
balhos.
Sobra a mesa. requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N 1 582, DE 1998
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação conjunta dos seguintes projetas:
1) Projeto de Lei do Senado n• 285, de 1995,
que "Toma obrigatória a inserção da expressão: 'O
Ministério da Saúde adverte: o consumo excessivo
de bebidas alcoólicas é prejudicial à saúde' nas em·
balagens e recipientes de bebidas alcoólicas, e dá
outras providências".
2) Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1996,
que "Dispõe sobre as campanhas publicitárias das
empresas fabricantes de cigarro e de bebidas alcoó·
licas".
3) Projeto de lei do Senado n• 134, de 1996,
que "Dispõe sobre a propaganda de bebidas alcoólicas e derivados do tabaco, através dos meios de co·
municação de massa".
4) Projeto de Lei do Senado n• 157, de 1998,
que "Altera a Lei n• 9.294, de 15 de julho de 1996,
que •oispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos lumigeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos e terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal".
Justificação
A tramitação conjunta se faz necessária devido
aos projetas relacionados acima versarem sobre o
mesmo assunto.
Senador Ademir Andrade, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será publicado e posteriormente incluído
em Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Oficio
n• 3.266, de 1998, na origem, de 27 do corrente, encaminhando, nos termos do art. 3° da Resolução
n• 62, de 1998, informações referentes à rolagem da
dívida mobiliária da Prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro - RJ, durante os períodos de 1° a 15 de outubro e de 3 a 17 de novembro de 1998.
O expediente, anexado ao processado no Projeto de Resolução n• 68 de 1998, vai à Comissão de
Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.678-30, adorada
em 25 de novembro de 1998 e publicada no dia 26
do mesmo mês e ano, que ·Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em lavor
do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário
até o limite de R$106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), para os fins que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4• e 5° do art. 2° da Resolução
n• 1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
Gilberto Miranda
Romero Jucá

Edison Lobão
Djalma Bessa
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Canos Bezerra

PSDB
Sergio Machado
Osmar Dias
Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Esperidião Arnin
Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Titulares
Inocêncio Olive~ra
José Canos Aleluia

Suplentes
PFL
Álvaro Gaudêncio Neto
António Geraldo
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PSDB
João Leão
Fernando Torres
Mário Negromonte
Moisés Bennasby
Bloco (PMDBIPRONA)
Paulo Ritzel
Oscar Goldoni
Bloco (PTIPDTIPC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro

PPB
Felipe Mendes

José Teles

Da acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-11-98- designação da Comissão Mista
Dia 1"-12-98 - instalação da Comissão Mista
Até 1"·12-98 - prazo vara ;ecebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 10-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 25-12-98 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.681-11, adotada
em 25 de novembro de 1998 e publicada no dia 26
do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a simplificação do arquivamento de atos nas Juntas Comerciais e do protesto de titulo de dívida de microempresas e de empresas de pequeno porte, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Tltulanta

Suplentes
PFL

Hugo Napoleão
Bernardo Cabral

Bello Parga
Leonel Paiva

DEPUTADOS
Titulares

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Inocêncio Oliveira
José Carlos Aleluia

Alvaro Gaudêncio Neto
Antônio Geraldo
PSDB
Alexandre Santos
Koyu lha
Hilario Coimbra
Luiz Carlos Hauly
Bloco (PMDB/PRONA)
Adelson Salvador
Paulo Ritzel
Bloco (PT/PDT/PC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
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 30-11-98- designação da Comissão Mista
Dia 1°-12-98 - instalação da Comissão Mista
Até 1°-12-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comíssão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 10-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 25-12-98 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.686-6, adotada
em 25 de novembro de 1998 e publicada no dia 26
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 Planejamanta e Orçamento. da Agricultura e do Abastecimento, e do Meio Ambtente, dos Recursos Hidricos
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 §§ 4' e 5' do art. 2° da Resolução
n' 1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

PSDB
Osmar Dias
Sergio Machado
Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Leomar Ouintanilha
Esperidião Amin

Suplentes
PFL

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior
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Suplentes
PFL
Francelina Peretra
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Fernando Bezerra
Canos Bezerra
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PSOB
Osmar Dias
Sergio Machado
Bloco Oposição (PT/POT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Leomar Ouintanilha
Esperidiáo Amin
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PSOB
Sergio Machado
Osmar Dias
Bloco Oposição (PT/POT/PSB/PPS)
Eduardo Suplicy
Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha
Esperidião Amin

DEPUTADOS

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL
Álvaro Gaudêncio Neto
Inocêncio Oliveira
Antônio Geraldo
José Carlos Aleluia
PSOB
Roberto Brant
Maurício Campos
Rommel Feijó
Pedro Henry
Bloco (PMDB/PRONA)
Silas Brasileiro
Oscar Goldoni
Bloco (PTIPOT/PC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Carlos Airton
Benedito Guimarães

Suplentes
PFL
Inocêncio Oliveira
Álvaro Gaudêncio Neto
José Carlos Aleluia
Antônio Geraldo
PSOB
Adroaldo Streck
Edson Silva
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Bloco (PMDB/PRONA)
Laire Rosado
Zaire Rezende
Bloco (PT/POT/PC do B)
Marcelo Déda
Fernando Ferro
PPB
Herculano Anghinetti
Luiz Fernando

. De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN.
uca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-11-98- designação da Comissão M1sta
Dia 1"-12-98- instalação da Comissão Mista
Até 1"-12-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 10-12-98 - prazo final da Comissão Mista
Até 25-12-98 - prazo no Congresso Nacional
Será. feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.72Q-1, adotada
em 25 de novembro de 1998 e publicada no dia 26
do mesmo mês e ano, que ·oispõe sobre a contribuição para o custeio da previdência soc1al dos servidores públicos".
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 :i matéria:

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-11-98 - designação da Comissão Mista
Dia 1º-12-98 - 1nstalaçãa da Comissão Mista
Até 19 -12-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 10-12-98 - praza hnal da Comissão Mista
Até 25-12-98- prazo no Comgresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sera fe1ta
a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase à lista de oradores.
Concedo a palavra a Senadora Marina Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Juca.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia
o seguinle discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. uso a tribuna
nesta tarde, para tazer dois registras. O primeiro deles é para lembrar que amanhã, 1º de dezembro. o
mundo comemora o Dia Mundial da Luta contra a
AIOS. Sem dúvida. trata-se de um momenlo de reflexão quanto aos esforços de educação. de saúde
publica. de consc1ent1zação e de cidadania que devem ser feitos para enfrentarmos esse desaho dos
séculos XX e XXI. Gostaria. ao reg1strar o Dia Mundial da Luta contra a AIOS. de menc1onar também o
excelente esforço de trabalho do Mimstério da Saú-

SENil DORES
Titulares

Suplentes
PFL

Romero Juca
Ojalma Bessa

João Rocha
Júlio Campos
PMOB

Jader Barbalho
Nabo r Júnior

Fernando Bezerra
Carlos Bezerra

Titulares

•
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de. ccmand,.do pelo M1nistro José Serra. e. em es·
pecial. da Coordenação Nacional de DST e da AIOS.
dirigida pelo Dr. Pedro Chequer.
A equipe técnica do Ministéno da Saúde estru·
turou o Programa de Luta contra a AIOS. que conta
com uma distribuição de medicamentos que é mede·
lo para o mundo. Poucos países do nosso planeta.
Sr. Presidente, têm a decisão politica e o esforço fi·
nanceiro que temos nessa luta contra a AIOS. Re·
centemente, b Ministro José Serra veio debater na
Comissão de Assuntos Sociais e demonstrou o gas·
to, o empenho e a prioridade do Ministério da Saúde
na aquisição de equipamentos para os testes de
AIOS e na contenção dessa doença. Portanto, fica o
meu reconhecimento ao trabalho do Ministério da
Saúde e, em especial. da Coordenação Nacional de
DST e da AIOS, desenvolvido por seus técnicos e d1·
rigentes.
O segundo registro. Sr. Presidente, é o de que
hoje encaminharei ao Banco Central solic1tação para
que acompanhe. de perto, o que atualmente- ocorre
com os servidores do Banco do Estado de Rora1ma.
Mais uma vez, infelizmente. eles tiveram o pagamento de seus salários suspenso. ficando em uma
situação de extrema dificuldade e megularidade.
Quando assumi o Governo de Roraima, o Banco Federal de Roraima havia sido liquidado: encontrei um quadro social tnste. com a incerteza financeira de seus servidores, a falta de rumo de seus profiSSIOnais.
Após decisão politica do então Presidente da
República, José Sarney. consegu1mos ena r o Banco
do Estado de Roraima. onde esses servidores pas·
saram a trabalhar. Durante os últ1mos seis anos. o
Banco levou ao interior do Estado a presença bancá·
ria e a possibilidade de f1nanc1amentos e de um desenvotv•mento harmõnico.
Infelizmente. a part~r do ano passado. o Banco
do Estado de Roraima também começou a afundar.
Mal gerido, direcionado para atividades politico-parti·
dárias e com uma d1reção não condizente com suas
necessidades profissionais, vimos o Banco do Estado de Roraima tomar o mesmo caminho do Banco
Federal de Roraima. que. aliás, passou ma1s de 1 O
anos em processo de liquidação. cuJa dec1são final
só f01 dada há. alguns dias. aqui no Senado Federal.
Vejo, com tristeza. os jorna1s do meu Estado
desta quinta-feira. 26 de novembro. Vánas maténas
demonstram que. além de estarem sem receber. os
servidores do Banco do Estado t1veram que 1nvadir o
gabinete da Presidência para forçar um processo de
entendimento e de negoc1ação.
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Quero hipotecar a m1nha solidariedade aos fun·
cioná.rios do Banco do Estado. registrar a minha in·
satisfação de ver o banco que criei ser quebrado novamente pela ma administração do Governo do Es·
tado e pedir ao Banco Central - já que ele participou
da solução negociada de transformar o Banco do
Estado de Roraima em agência de fomento - que
acompanhe a situação desses servidores, bem
como a posição do ativo e do passivo do Banco,
para que o povo do Estado de Roraima, mais uma
vez. não seja chamado a pagar a conta da ma admi·
nistração do Governador Neudo Campos.
Eram esses os registres que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce·
do a palavra ao Senador Artur da Tavola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, realizou-se,
na sexta-feira. no sábado e no domingo Ultimas. em
Brasília. o I Fórum Nac1onal Antidrogas. Este t.:~~m
coincidiu com a presença do juiz Walter Maierovitch e a sua escolha para Secretário Nacional Antidrogas. com vinculação d1reta a Casa Militar da
Presidência da Republica. O evento foi aberto
pelo Presidente da Republica. que fez, na ocas1ão.
um apanhado do problema e demonstrou a vontade
do Governo de operar. diretamente, nessa direção.

Esse evento - ao qual acorri como Senador da
Républica. para aprender, para ter a certeza de que
o assunto merece um estudo maior, pela sua magnitude e amplitude - pode ser considerado um dos
mais 1mportantes. a meu JUÍZO, realizados sobre
essa maténa. porque fo1 desejo do Secretário Nacional Antidrogas. o Juiz Walter Ma1erov1tch. não começar o seu trabalho sem ouv1r o que a sociedade, por
suas organizações comun1tãrias. médicas. não-governamentais. além de enudades oficiais. como a
Policia Federal e o M1mstério Público, até então estudou, aprofundou. buscou e engendrou como soluções para essa matéria. Pode ser considerada impressionante a resposta da sociedade a esse chamamento do Secretário NaciOnal Antidrogas. Hav1a
mais de mil pessoas no Fórum. vmdas espontaneamente. Em seus três d1as. o encontro transcorreu
com altíss1mo nivel de deliberação. a mostrar a complexidade do problema. Evidentemente. 1sso é tão
ma1s oportuno quanto a comemoração. amanhã. da
data mund1al de luta contra a AIOS. de vez que a
droga está também 1nt1mamente relac1onada a esse
flagelo. O fato e que o Paos entra numa fase de or·

I
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lzação dos setores que devem lutar na busca ae
lções para esse problema.
A minha conclusão como observador - para
uma pessoa que conhece o assunto na sua tragéa•a.
mas não o conhece na profundidade das soluções
propostas. e como Presidente da Comissão de Educação no Senado, eu me senti no dever de ir lá conhecer -, a minha impressão primeira é a da complexidade absolutamente funda e ampla que a matéria de drogas tem hoje em dia no Bnasil e no mundo.
Essa complexidade estava presente também nas
discussões -já aludirei a isso -. mas ela se dá primeiro quanto ao ângulo do narcotráfico.
O narcotráfico tem características internacionais, características no âmbito puramente polic1al.
características ligadas à ação do Exército Nacional
em algumas de suas frentes, principalmente, o serviço de inteligência: características ligadas ao trabalho
da diplomacia brasileira. tendo em vista o seu caráter intemacional, convênios internacionais, fronteiras
etc.: tem a ver com todas as questões de convênios
internacionais relativos ao trato da matéria. em todos
os seus âmbitos; e tem a ver, ademais. com toda
uma questão relacionada com o tráfico de armas. de
armamentos, o que envolve, por sua vez, em conjunto, Policia Federal, Forças Armadas e companh1as
aéreas, tráfico aéreo internacional e tudo o ma1s.
Isso apenas na questão do narcotráfico.
AI está um segmento que tem a ver com a
ação direta do Estado. Até ai não é a sociedade. nos
seus organismos de autodefesa, que tem de vir colaborar, é assunto especifico do Estado.
Nota-se que esse entrosamento necessáno começa ou poderá ser possível por meio da Secretana
Nacional Antidrogas instaurada pelo Presidente da
Republica e com a posse de um juiz especializado
na matéria a sua frente.

Noto, sinto, percebo e creio que este tema
deve ser discutido: há algumas tensões no campo
relacionado à repressão do narcotráfico. Há tensões
entre a Polícia Federal e o Exército, entre a maneira
de trabalhar essa matéria e tensões entre as chamadas forças de repressão e a diplomacia: e hã também. a meu juízo, uma falta de entrosamento ma1or
entre esses segmentos.
A meu juizo, a Policia Federal deve estar subordinada a deliberações da Casa Militar. e, igualmente, o ltamaraty deve estar presente na discussão da matéria. Sõ aqUI temos um tema de extrema
complexidade e de grande dificuldade, que vai ex1g1r
muito trabalho.
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O segundo elemento presente é o tráfico Interno nos países. Há que se verificar de novo a ação
do Estado. No tráfico 1nterno. há uma questão de
prevenção ao tráfico. outra ae controle, uma de repressão e outra de bloqueio nas relações entre o tráfico interno e o usuário. Aqui também, até então,
têm-se perdido as batalhas.
A prevenção não tem funcionado como se gostaria. O controle é muito aquém da capacidade de
disseminação, de infiltração. de recursos e até de
uso de tecnologias mais modernas pelo tráfico. A repressão ainda encontra grandes dificuldades e deve
ser feita pela Policia Federal, que tem uma Delegacia Especial de Entorpecentes, mas, ao que me parece, não é a Delegac1a de Entorpecentes diretamente ligada ao controle da Policia Federal nessa
matéria. A Polícia Federal delegou a cada delegacia
estadual sua o controle da matéria no âmbito em
que a delegacia atua, e é, também, uma tarefa das
policias estaduais. Portanto, aqui há um outro campo de dificílimo entrosamento entre as Policias Federais e as Policias Estadua1s.
Há também o fato - não podemos esquecê-lo de que o Pais vive, não agora, mas há muitos anos,
uma falência, praticamente, do Poder Público no
sentido de que vem acumulando dividas ao longo
dos anos. e somente agora esse problema está a
ser enfrentado. Essas dividas têm, de certa forma.
corroido o aparelho do Estado naquilo que concerne
à segurança. E a velocidade da tecnologia, do uso
de armamentos de altíssima contemporaneidade
pelo tráfico é mUltO maior que a velocidade do prõprio Estado no combate a questão e na aquisição de
meios oara tal, inclusive armamentos.
Na questão do narcotrafico e na questão do
tráfico mterno, temos que a tarefa do Estado é a tarefa predominante. Tenho a esperança de que agora, com a centralização das decisões dessa matéria
na Secretana Nacional Antidrogas, possa haver um
trabalho unificado, mas se1 que existe, no serviço público, como existe onde está o ser humano. uma
grande luta por poder e uma grande luta por espaço.
Portanto. há que haver. a partir de agora - e
nisso o Secretário Walter Maierovitch parece-me
uma pessoa determinada -. uma coordenação de
at1vidades. no sentido de entrosar as funções nessa
matéria, do Exército. já que a Secretaria pertence à
Casa Militar do Governo, da Polícia Federal, das policias estadua1s e dos orgamsmos 1ntemaciona1s de
combate ao narcotráfico.
Destaco ainda que estava presente no Fórum o
responsável pela entidade que trata do trafico de
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drogas internacionalmente ao nível das Nações U::l-

das. Portanto, hã ai o outro braço de natureza mter·
nac1onal.
Chego, agora. ao terceiro elemento dessa
complexa questão: o usuário. No caso do usuário de

drogas. não é mais apenas a função do Estado a
que tem que ser regulada. E aqui esta o cerne da
questão: só hã o tráfico. só há a violência associada
ao tráfico, só há a corrupção associada ao trafico,
porque há o usuário.
Aprendi nesse Fórum que hã no mundo duas
grandes correntes de trabalho na luta contra a disseminação da droga. Uma corrente de orientação nor·
te-americana, inclusive utilizada pelos Estados Uni·
dos em seu próprio território. prega a política de repressão e abafamento como predominante na matéria. É típico da própria formação norte-americana e
tem a ver com seu alto desenvolvimento tecnológico,
com seu poder de policia. Mas a verdade é que
mesmo os Estados Unidos, com todo seu alto desenvolvimento tecnológico e seu conhecido poder de
policia, têm enfrentado grandes dificuldades. E h<i
uma segunda corrente. de orientação européia. que

tem enfatizado os esforços do Estado e da sociedade predominantemente na direção do usuario.
Por coincidência, ainda ontem, a Suíça. com a
democracia direta que lhe é característica, realizou
uma votação sobre a questãc da liberação do uso de
drogas. Em um país que tem o uso de drogas controlado em certos cantões -a Suíça, como se sabe,
é extremamente dividida em cantões. nem mesmo
municípios - a população derrotou a liberação. Esse
país - interessante - com altíssimo grau de liberdade em relação aos direitos de cada cidadão e que
até inovou, de certa maneira, quando utilizou a liberação controlada da droga, parece não ter obtido resultados nítidos ou positivos no tocante à diminuição
do uso, que está controlado sim, pois existe a medicina paralela ao uso. O uso é controlado diretamente
por médicos. O usuário vai ao serviço publico e la
lhe é injetada a droga. Mas. ainda assim, ao que parece - para que se veja a força do flagelo -. não hã
redução do nível de uso da droga. Com tudo isso,
ontem, a Suíça, num dos seus referendos. derrotou
a liberação do uso da droga.
Fecho esse parêntese para dizer que esta,
portanto, a Europa voltada muito mais para o
usuário, para a idéia de que se houver controle do
usuário, que se houver condições para trabalhar o
usuário, vale dizer prevenção. essa matéria poderá por ai, se não ser vencida, pelo menos enfrentada.
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O fato é que a expenência mundial mostra que
esse entrentamento não tem s1do positivo tendo em
vista o altíssimo crescimento do uso de drogas em
todo o mundo e, conseqüentemente. o altíssimo índi-

ce de expansão da AIOS, que tem na droga um dos
seus fatores maiores de risco. sobretudo na droga
injetavel, que se da, cunosamente, nos países da
África. nos países da Ásia e nos países da América
do Sul em maior numero.
As estatisticas da AIOS mostram que é justamente nesses continentes. onde as condições de
enfrentamento do problema são menores, que se dá
um crescimento da AIOS numa progressão geométrica, em niveis nem ma1s epidêm1cos, mas pandêmicos. quase uma pandem1a dos nossos dias, ou seja,

um mal que atinge a humanidade como um todo.
O trabalho com o usuário é realmente aquele

que mais convoca a sociedade. E chegou a ser comovente verificar-se nesse I Fórum Nacional Anti-

drogas, realizado neste fim de semana, aqui em Brasília, como veio a sociedade brasileira, em que

quantidade, com que entusiasmo, com que interesse. Vieram pessoas de todos os Estados, de organizações religiosas. de orgamzações comunitarias, de
organizações médicas, psicólogos, médicos, psicanalistas, de associações de pais, de associações de
professores.
Realmente, se este País levasse a sério o que

é sério porque este País vive em tomo do que é conflito, do que é novidade , eie teria parado para verificar a resposta que a sociedade brasileira deu, nesses três dias de trabalho, ao chamamento, que alias
nem foi tão divulgado assim. para a realização deste
fórum antidrogas aqui em Brasília.

A questão do usuário é basica. E ali, como em
toda questão da droga, em geral, há três níveis de
discussão do problema: a prevenção, a repressão e
o tratamento. Alias, o fórum se dividiu também, nas
suas subcomissões, nessas matérias e, dentro das

comissões, subgrupos de cada uma dessas matérias, uma das quais tem a ver diretamente conosco

porque é matéria legislativa.
Antes de voltar à questão do usuario, quero
chamar a atenção da Casa. do Presidente em exercício neste momento, Senador Geraldo Melo, dos
Srs. Senadores e das Sr's. Senadoras. Está na pauta da sessão deliberativa ordinaria de quarta-feira a
discussão do Projeto de Lei n• 105, de 1996. e do
Projeto de Lei n• 154. de 1997, que tratam especificamente dessa matéria.

O Projeto de Lei n• 105 trata da prevenção. do
tratamento, da fiscalização, do controle e da repres-
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são do tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e drogas afins e dá outras providências. O
Projeto de Lei n' 154 d1spõe sobre prevenção. tratamento, fiscalização. controle e repressão à produção, ao uso indevido e ao tráfico ilicito de substâncias entorpecentes e de drogas que causem depen-

dência física ou psíquica e dá outras providências.
Pois bem. Esta matéria foi altamente debatida
numa das subcomissões do Fórum por pessoas de
alta especialização - fiquei impressionado com a
qualidade dos debates. Estiveram presentes advogados, promotores públicos, membros da Policia Federal, membros da lnterpol, membros da Casa Militar da Pres1aência Uc1 Rt::~L.b:ilod, juristas e alguns

parlamentares estaduais.
Uma das conclusões a que se chegou. Sr. Presidente, diz respeito à urgência de se trazer aos projetas em discussão nessa Casa alguns apor1es necessários e que estão a lhes faltar. A maior parte
das sugestões é de natureza aditiva, e vai haver um
apelo a essa Casa - que inicio nesse momento e

conclamei o Chefe da Casa Militar para que aqUI
viesse conversar com a Mesa Diretora no sentido de

buscannos uma postergação da discussão e da votação dessa matéria, para que, com o aperte de um
Fórum dessa importãncia, possa vir também sob a
fonna legislativa, aper1eiçoando o nosso trabalho.
Há também a enfennidade momentãnea do Senador
Romeu Tuma, que tem s1do um brilhante e interessadissimo relator dessa matéria. Com a postergação, teremos a possibilidade de entrar em contato
com S. Ex", que ademais é uma pessoa extremamente aberta, sempre pronta ao que seja colaboração em tudo que é do espirita público, para que também admita, como relator, incorporar em seu relató-

rio uma série de aspectos estudados nesse I Fórum
Nacional Antidrogas.
De maneira que já de antemão quero dizer que
a matéria entrará em discussão amanhã. terei oportunidade de falar para Casa e talvez até apresentar
um requerimento ser for o caso. adiando essa discussão, para que se possa incorporar, para um estudo dessa magnitude, algo que foi gestado pela primeira vez na nossa história. náo apenas pelas entidades especializadas do Governo mas par toda a

sociedade brasileira, unificada no Fórum que estou a
abordar, já que dele participei ativa e intensamente
como uma pessoa que ali foi para aprender e apro~

fundar os seus conhecimentos nessa matéria.
Volto à questão do usuário. Na questão do
usuário está o grande problema. E aqui a sociedade
tem muita importância, aqUI a atuação do Estado so-
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z1nha não será sufic1ente e aqui. a meu juízo. esteve

a pulsação de uma vibração notavel na realização des·
se Fórum. Prime1ro. no estudo profundo das causas.
Qua\s as causas pelas qua1s a droga se estabelece e cresce dessa mane1ra? Ê evidente que no
estudo das causas cessa a polícia. cessa a arma.

cessa a defesa das fronteiras e entra-se na educa·
ção: e entra·se mais do que na educação, no com-

portamento; e. mais do que no comportamento, entrase nos valores civilizatórios da contemporaneidade.

O que levará o jovem ao uso da droga? Quem,
em profundidade, podera dtzer com precisão que é
uma questão hgada à famiha; que é uma questão li·
gada a certas formas de divulgação que vão tornando sedutora a idéia da droga; que é um niilismo que
corresponde a um mundo que vai perdendo valores.

significações do ponto de v1sta da civilização; que é.
quem sabe, um niilismo em uma sociedade autodestrutiva como a nossa que destrói rios. que contamina
mares e derruba florestas, que tem pronto um arse-

nal atômico que. apesar de toda a luta que se desenvolve, é capaz de destruir mais de 20 vezes a
vida na Terra? Ê a questão da destru1ção de valores
tam11iares intrínsecos; a falta de cantata entre pais e

filhos em uma sociedade na qual, precocemente. a
mãe é chamada ao processo de produção sem o
contato com os filhos exatamente na fase de formação dos elementos inconsc1entes que lhe darão um

sentido de vida, uma idéia de proteção?
Qual é a causa? Quem pode responder?
Evidentemente, cada um de nós terá uma res-

posta sempre parcial para o problema porque são
causas profundas. Mas elas estão diretamente rela-

cionadas com a questão da droga, principalmente se
o nosso Pais adota uma política de operar preponderantemente sobre o usuáno.
Depois das causas. as conseqüências. aua1s
são as conseqüências exatas decorrentes do uso

das drogas? Evidentemente, entramos no terreno da
Medicina, da Psicologia. Psiquiatna.
Já tem o Pais entidades de tratamento em numero suficiente para a magnitude do problema? Seguramente. não. Em que medida o Estado, o Poder
Público. que tem uma ação direta - como bem ressaltou o Senador Romero Juca -do Ministério da
Saúde na questão da AIOS, dispõe de condições
para levar o tratamento ii rede hospitalar pública?
Esse é outro grave problema.
Como o tempo de que disponho esta terminando. não quero concluir o d1scurso; prefiro deixá-lo em

aberto, por se relem a um tema de grande complexl·
dade. extensão e profundidade .

•
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Artur da Tavola. a Mesa informa a V. Ex' que
evidentemente. não há, na programação de trabalno
desta tarde. razão alguma para que nos preocupemos com o tempo que levará V. Ex< para tratar de
assunto tão importante.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ) Agradeço a V. Ex' e aos meus Pares a gentileza
dessa elC!ensão.
O tema central relativo ao usuário é a prevenção. O que é a prevenção? São campanhas escolares? Sim. É a família? Sim, claro. Poderia, porém.
perguntar: em um País com altos graus de desestruturação intema, em quantos lares há lamllia? Quantos lares há sem família? Ponanto, há que se entregar à família constituída. sim. Mas não está a familia
constituída, possivelmente na maioria dos lares. É
questão que envolve, por conseguinte, como eu dizia, também a educação, a escola.
O Presidente da República, quando abriu o Fórum, chegou a aludir de passagem a necessidade
até de se ter no currículo uma matéria relativa às
drogas, tal a magnitude do problema. Confesso que
tenho algumas dúvidas sobre se deve ou não estar
no currículo ou, como penso, se deve ser algo repartido entre as várias matérias já existentes na escola.
Nós, da Comissão de Educação, recebemos projetes constantemente, os mais bem-intencionados
possíveis, com os seguintes dizeres: "Crie-se no currículo um ensino de questões relativas ao trãns1to.
Crie-se no currículo questões relativas à presença
do negro na História brasileira. Crie-se no ~;miculo a
presença do estudo de religiões". assim por diante.
Há uma infinidade de projetas nesta Casa. Como
Deputado Federal e agora como Senador, quase
sempre na Comissão de Educação. nunca me cansei de receber projetas bem-intencionados no sentido de dar-se presença no currículo ao r. studo dessas matérias. Evidentemente, a intenção ~ boa, mas
o currículo das matérias nos colégios brasileiros. que
não é cumprido na integralidade nem com relação a
matérias já constantes, é de t:;i forma insuficiente
em tempo, em condiçé>P.s e até em numero de professores, que acabanamos por preencher o currículo
escolar com uma infinidade de matérias que, cenamente, não seriam bem ministradas e também não
fariam com que o aluno estudasse o principal. Mas
está aí a proposta e creio que deva ser estudada. A
minha opinião, nesse particular, é isolada. porque o
flagelo da droga é de tal ordem que não se pode deixar da ter a escola presente nessa matéria. A meu
juizo. a escola tem, perfeitamente, os seus instru-
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mantos. Quanto a isso. porém. há casos no Rio de
Janeiro e em São Paulo de assassinatos de professores que vinham trabalhando com seus alunos na
prevenção da droga. Mas 1sso tudo passa. O Brasil
não leva a sério as coisas sérias. O assassinato de
um professor é absolutamente brutal. Recentemente, uma bomba estourou e arrancou a mão de uma
professora.
O Brasil é um dos poucos países onde as comunidades desorganizadas derrubam, destroem e
depredam escolas. o que é um lator de anomia social absolutamente espantoso e para o qual o País
não atenta. A escola é vista, em todos os segmentos
da sociedade, como um grande instrumento de redenção, um grande instrumento de equilibrio social e
de libertação do indivíduo. No Brasil, as escolas são
destruídas, derrubadas. apedrejadas. invadidas e arrebentadas pelos próprios segmentos marginais das
comunidades onde aluam. O que é um fator gravíssimo, porque já revela um grau de tal corrosão na
esperança. de tal desesperança. de tal tristeza e desencanto na sociedade que nem mesmo a escola
passa a ser respeitada. Não se veja aí o menor vislumbre de uma luta de classes, possível até em outras atividades marginais. Portanto. a questão da escola como parte da prevenção e da luta anti-drogras
é vital. É vttal porque não podemos mais. na contemporaneidade, na globalização. na impossibilidade de
controle social - como havia ao tempo da nossa formação, via família. via escola, para os processos -.
não podemos mais ter as mesmas estruturas escolares diante de um mundo que se tecnihca, que é internacional, que se comumc:a via Internet e que não
tem mais aqueles controles clássacos da formação -

escola, família, igreja -. característicos da soc1edade
de meu tempo de meninace. uma sociedade de grau
de estabilidade ma1or. em que os valores eram ma1s

estratificados. E o que caracteriza a contemporaneidade é exatamente essa fragmentação dos institutos
clássicos da sociedade. Tudo se fragmenta. A comunicação é feita por uma fragmentação de mosaicos;
a educação é igualmente tragmentár~a, e, se quisermos ir para o terreno da arte: a arte de hoje em dia
não tem mais estilos; tem tendências.
Não digo se esse processo é bom ou mal. Não
me cabe um conhecimento tão amplo para ser capaz
de ajuizar processos históricos que estão a se dar
na universidade. O que detendo. sim, é que nos tornemos inteligentes para enfrentá-los. E não há outra
forma de se tomar inteligente para enfrentar problemas complexos senão começar pelo problema educacional.
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Assim, na questão da droga, a prevenção pode
se dar de maneira absolutamente nova, articulada
essa escola também, não mais como a velha e antiga escola, em que apenas os seus organismos dirigentes eram capazes de solucionar o problema. Mas
articulada essa escola, como cabe na modernidade,
com a própria comunidade de pais. como fazem,
aliás, muitas escolas hoje em dia no Brasil, já que a
interatividade é outra dessas características da pósmodernidade presentes nos segmentos desenvolvidos da sociedade brasileira.
Por todas essas razões, a realização desse I
Fórum Nacional Antidrogas, aqui, em Brasília, nas
dependências do Colégio Militar, sexta-feira. sábado
e domingo últimos, de certa forma, nos traz esperanças de um bom começo de uma articulação de medidas nessa direção, porém com a ceneza de que, se
não formos capazes de abordar esse problema em
todas as suas frentes e compreendê-lo na complexidade, nunca vamos enfrentá-lo. Ele não é mero problema de repressão; ele não é mero problema de
prevenção; e, tampouco, ele não é mero problema
de tratamento. Ele tem os três 1tens e, em cada um
desses itens, há uma infinidade de pontos a serem
estudados e desenvolvidos.
Por isso, concluo, Sr. Presidente, deixando
com V. Ex', na condição de V ice-Presidente da
Casa, um apelo para que façamos um estudo mais
profundo dessa matéria e o que está na pauta de
quana-feira possa ser, efetivamente, postergado,
para que recebamos as conclusões desse fórum e
as incorporemos ao nosso estudo. Nada será mais
grave que votarmos uma lei soore essa matéria agora apenas porque há, digamos, necessidade urgente
de uma lei é ceno e há também o clamor da sociedade, mas sem que se possa Incorporar a ela um
estudo notável feito pela sociedade brasileira. pela
primeira vez até hoje, no fórum que se realizou no
úttimo final de semana em Brasília.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senaaores. obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senador Artur da Távola sugere à Mesa que seja examinada a possibilidade de adiamento da conclusão
do Projeto de Lei da Câmara n• 1 05 e do Projeto de
Lei do Senado n• 154, que tram1taram em conjunto e
estão na pauta para aprec1açáo na próxima quanafeira.
A Presidência toma a liberdade de sugenr ao
Senador Artur da Távola o exame do art. 279 do Regimento Interno, que possibilita o ad1amenro da diScussão da matéria para audiênc•a de com•ssão que
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sobre ela não se tenha manifestado, para reexame
por uma ou mais com1ssões por motivo justificado.
para realização em dia determinado e para preenchimento de formalidade essencial ou diligência considerada imprescindível ao seu esclarecimento. O Regimento abre todas as possibilidades para isso.
Diante da exposição fe1ta por V. Ex", creio que esse
procedimento seria importante para o nosso País.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Bel/o Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs Senadores, nesta tarde, gostaria de manifestar-me sobre um assunto essencialmente político. Refiro-me à reforma política, ora em
curso nesta Casa. Ela vem sendo examinada por
uma comissão especial. presidida pelo Senador Sergio Machado. Segundo tem sido divulgado. S. Ex'
está prestes a enviar à Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadama o seu relatório para iniciar o tràmite legislativo propriamente d1to.
Eu gostaria, entáo. nesta oporrunidade, de levantar algumas idéias sobre o tema, que, por ser
fascinante e oponuno. 1mpõe-se a consideração de
todos nós, que compomos o Legislativo brasileiro.
Sr. Presidente. há mUltO tempo venno me dedicando
ao estudo dessa materia e estou plenamente convencido de que, se1a no sistema parlamentarista de
governo - do qual confesso ser adepto -, seja no
presidenc1al1sta, a adoção do voto distrital se impõe.
Eu não gostaria, neste momento, de entrar em pormenores soore as vantagens evidentes e as óbvias
desvantagens que esse processo traz em si.
Não ha nennuma medida politica, Sr. Presidente, que seja totalmente branca ou seja totalmente
preta. As cores se interpenetram. as posições não
se acirram: elas entram numa fase cinzenta, de maneira que, ao adorarmos uma solução, mudas vezes
o fazemos conscientes de que não é uma obra perfeita como, de resto. não o são as obras do espírito
humano.
Trago à cons1aeração do Plenário dois aspectos a que essa discussão se prende. O prime~ro é o
da governaoihdade: o segundo, o da representatividade. Entendo que a adoção do voto d1stntal
traz em SI um valor altamente positivo, que é o de
prop:ciar a governab1lidade. Uma corrente de opm1ão
pública que. ao ser consultada pelas vias democráticas. expnme a vontaoe de seguir tal cammho dá ao
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Governo que emergiu das umas legitimidade, autondade e força para conduzir o processo legislativo.
É evidente que a eleição proporcional tem também o mérito de lazer com que todas as forças politicas sejam representadas no Parlamento, mas não
podemos dizer que isso seja algo absoluto, porque
até mesmo em um sistema proporcional sabemos
que há o aspecto do coeficiente eleitoral. De modo
que os partidos, as facções politicas organizadas
partidariamente, que não atinjam o coeficiente eleitoral ficam afastadas da representação legislativa. Portanto, esse não é um valor absoluto.
O voto distrital, a meu ver, dá maior agilidade
ao processo legislativo. Nesse sentido, gostaria de
lembrar à Comissão, que ainda não concluiu seus
trabalhos, que poderíamos chegar a uma solução
sobre o voto distrital misto, em que, pelo menos,
dois terços das representações legislativas, municipais, estaduais e federais, seriam escolhidas pelo
voto direto no voto distrital, sendo que um terço ou,
até mesmo, três décimos das representações seriam
escolhidas pelo sistema proporcional. Nessa parcela, haveria de se respeitar, de qualquer forma, a presença de todas as correntes partidárias que tivessem atingido determinado coeficiente eleitoral.
Não vejo, Sr. Presidente, nenhum óbice a que
cheguemos a uma solução mais ou menos nesse
sentido, porque seria estabelecida, e essa tarefa naturalmente caberia á Justiça Eleitoral, a definição de
distritos eleitorais e acabaria a circunscrição única.
que é corno vem sendo leito o processo de eleição
proporcional, que, entre outros males - abro um parêntese -, está aquele de fomentar uma luta politica
intramuros, intrapartidária. Muitas vezes. a disputa
não se dá entre defensores de correntes de pensamentos diferentes. mas no seio do próprio partido.
em que uns procuram superar os outros, sem tentarem levar ao eleitorado, levar população as questões magnas que afligem a vida nacional.
Assim, Sr. Presidente, acredito que a votação
distrital poderia ir entre dois terços e até mesmo sete
décimos, deixando um terço ou três décimos do eleitorado para a votação proporcional. Isso daria. como
já frisei, uma condição de autenticidade. de celeridade e de govemabilidade.
O que temos visto é que o processo legislativo
tem-se evidenciado lento e, por causa dessa lentidão, muitas vezes é desvirtuado. Um exemplo clássico disso. neste ano de 1998, foi a tramitação das
reformas constitucionais. A legislação enviada pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional
teve marchas, contramarchas. negociações e con-

a
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tranegociações, o que resultou em uma obra imperfeita, no caso da Reforma Administrativa e, até mesmo, no caso da Reforma da Previdência.
Estou contiante, Sr. Presidente, em que, se a
Comissão da Reforma Politico-Partidária atentar
para os aspectos que efetivamente são importantes,
poderemos dar uma passo muito grande rumo á regularização da vida parlamentar brasileira.

É nesse sentido que trago aqui a minha mensagem de esperança em que, ainda nesta Legislatura, haveremos de iniciar o processo que levará a
uma melhoria das condições de votação, de decisão
e de reforma da vida politica brasileira, sob os auspícios da reforma politico-partidária, no que tange ao
voto distrital.
É claro que certos aspectos deveriam merecer
uma ressalva. O primeiro dos quais é que não seria
modificada a representação numérica das unidades
federadas no momento. Não poderia haver diminuição do número de deputados federais nem do de deputados estaduais. Todavia, quero crer que, se os
distritos forem sábia e coerentemente distribuídos
pela Justiça Eleitoral. haveremos de ter os círculos
correspondentes aos candidatos da votação majoritária e haveremos, também, de subdividir esses distritos em círculos, o que propiciará a eleição dos deputados estaduais, os quais, em cada Estado. não
seriam em quantidade inferior á atual. Há condições
politicas e soluções matematicas para o assunto, Sr.
Presidente.
Desejo ainda. complementando, dizer que. nas
eleições municipais, esses círculos dos deputados
estaduais seriam naturalmente subdivididos para a
votação dos legislativos municipais.

Creio que seria um ponto de partida muito importante. E quero crer, Sr. Presidente, que todos
aqui nesta Casa haveremos de levar a bom termo a
reforma politico-partidária, que se impõe e que,
atualmente, vem sendo. não digo desvirtuada. mas
vem sendo dada atenção a um dos aspectos não
dos menores, mas também não dos maiores, qual
seja, a fidelidade partidária. Na medida em que se
proceder à votação majoritária nos distritos, em cada
Estado, ensejar-se-à o reforço das estruturas partidárias em cada Município, em cada região. E. por
via de conseqüência. as representações serão
mais legitimas e as correntes de pensamento terão uma representação no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e nas Assembléias Legislativas mais nít1da. ma1s atuante. o que dará lugar a
um progresso polít1co assaz Importante para a
nossa Pátria.
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São essas considerações. Sr. Presidente. que
endereço a esta Casa e, em especial. à Com1ssão
de Reforma Politico-partidária.
Agradeço a atenção.

Durante o discurso do Sr. Bel/o Parga,
o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presidente. deixa a cadeira da presidência, que ê ocupada
pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima. t• Secretario.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra nesta segunda-feira para fazer algumas revelações, por antecipação, do que ocorre no relacionamento entre os
Estados e Municípios.
Vi este Plenário negar um financiamento ao
Estado do Espírito Santo e, se não me engano. também ao Estado do Mato Grosso. Contudo, percebo
agora que se articula, na contramão dos pedidos anteriores, a concessão de um empréstimo de cerca de
R$2 bilhões para o Estado do Paraná, dando como
garantia ações da Companhia Paranaense de Energia Elétrica- Copel.
Quando Governador, recusei a venda dessas
ações por mais de R$74,00. Hoje, elas estão sendo
entregues por um preço abaixo de R$7,00 o lote de
mil ações. E esta venda está sendo feita para pagar
a folha dos funcionários do Estado, conforme documentação que tenho em mãos.
Primeiro. a introdução de uma mensagem à
Assembléia Legislativa do Paraná, onde fica claro
que o Governo do Estado pretende aplicar os recursos da venda das ações da Companhia Paranaense
de Energia Elétrica em um fundo previdenciário que
alavancará investimentos.
Ora, na verdade, o Paraná tem uma despesa
brutal com os inativos. E o Govemo está vendendo
ativos públicos para pagar a folha dos inativos - dilapidação absoluta do Estado.
Quero antecipar a este Plenário e aos Srs. Senadores a carta que estou mandando ao Dr. Pio Borges, por enquanto, Presidente do BNDES.
A carta tem o seguinte teor:
Senhor Presidente,
Tomei conhecimento de que o atual
Governador do Estado do Paraná enviou
mensagem à Assembléia Legislativa daquele Estado propondo aprovação de lei que o
autorize a dar em caução e alienar ações da
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Companhia Paranaense de Energia Elétrica
- COPEL. Segundo fontes do Governo. parte das ações seria imediatamente dada em
caução para o levantamento de empréstimo
junto a esse Banco, seguindo-se o processo
de alienação das demais com vistas à privatização da Companhia. Estou informado, de
outro lado, que o Governador do Estado
está lançando mão de todos os meios de
pressão e coerção sobre os deputados paranaenses, a fim de que o projeto seja convertido em lei em prazo recorde, antes mesmo de completar uma semana do envio da
mensagem.
Manifesto a Vossa Senhoria, na condição de ex-Governador e aluai representante
daquele Estado no Senado Federal, minha
mais veemente indignação com a atitude do
Governador, que, através de manobras de
bastidor, está tentando dilapidar o património público paranaense, desfazendo-se.
açodada e levianamente, de companhia sólida e altamente rentável, simplesmente para
cobrir necessidades de caixa. fruto da má
gestão da receita pública em seu governo.
Pois não é segredo que o empréstimo buscado junto a esse Banco destina-se ao pagamento da folha dos servidores públicos.
engordada substancialmente na atual gestão em razão da criação de novas secretarias e várias centenas de cargos em comissão para apadrinhados, na mais absoluta
dissonância com as diretrizes da modema
administração pública.
Entendo ser da minha responsabilidade procurar impedir que os objetivos do
atual Governador sejam alcançados, por me
parecer inadmissível e altamente lesivo ao
património público de meu Estado que a
COPEL seja alienada da forma e para o fim
que se pretende. De outra parte, vejo no
oferecimento em caução de parte das ações
para obtenção de empréstimo junto a esse
Banco uma forma de burla" -que já foi interrompida por ação da Comissão de Assuntos
Económicos - "ao inc1so VIl do art. 52 da
Constituição Federal, que atribui ao Senado
Federal da República o poder de dispor sobre os limites de endividamento externo e in-

terno dos entes de direito público.

E m1nha 1ntenção, bem por 1sto. adotar
todas as medidas legais cabíveis para obs-

•
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tar a alienação da companhia e o oferecimento em caução das suas ações para a
obtenção de empréstimo. Inclusive recorrendo ao Poder Judiciário, seja para resguardar
o patrimõnio estadual - com o ajuizamento
de ação popular (Lei n• 4.717, de 29 de JU·
nho de 1965, art.1°) e denúncia ao Ministéno
Público para o ajuizamento de ação civil pública (Lei n• 7.347, de 24 de julho de 1965.
art. 1°, V)-, ou seja, resguardar as prerrogativas do Senado da República - com o encaminhamento de representação para o ajuízamente de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (Lei
n• 7.347, de 24 de julho de 1985).
Pareceu-me que esta minha disposição devia ser levada ao conhecimento do
Senado e do Presidente do BNDES. porque,
nesse momento, o Presidente do BNDES
responde pelo mais imponante Banco de tomente de nosso Pais, e por isso também é
responsável pela Mela do patrimõnio público.
Aproverto a oportunidade para expressar
a V. s• a minha respertosa consideração."
Sr. Presidente, é preciso que acabe essa farra
de empréstimos na República. O Banco do Estado
do Paraná esté pedindo - e amanhã a Comissão de
Economia do Senado analisará esse pleito - um empréstimo de R$4,1 bilhões para saneamento. Deixei
o Banco, quando retirei-me do Governo, em excepcionais condições. registradas inclusive no discurso
de posse do presidente da aluai administração. Dizem hoje que o Banco está quebrado, falido. E realmente esté! Foi o Banco que maos comprou letras financeiras dos Estados na fraude dos precatórios; foi
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montante de recursos menor para salvar o yene do

que o Governador do Paraná pretende para um suposto saneamento do banco do Estado, quebrado irresponsavelmente em uma gestão.

A Vale do Rio Doce foi alienada por 3 bilhões e
300 milhões de dólares, mas o Governador do Paraná quer, para sanear as trambicagens, a ladroagem
e o roubo do Banco do Estado do Paraná, A$4.1 bilhões. É absolutamente incompreensível que isso
possa ocorrer.
Até onde sei, o Relator da matéria já apresentou relatório favorável. Se1 disso. não por ter invadi-

do a privacidade de um relatóno, que pode ser alterado a qualquer momento. mas porque o relatório do
Senador Camata já foi anunciado de forma favorável
pela Imprensa do Paraná. Parece que temos mais
um acordo político.
Quando me opus aos ultimes financ1amentos a
um Estado que está sendo destruido por má administração, a Comissão de Economia, inclusive o meu
Partido, o PMDB de todo o Brasil, deu apoio ao empréstimo solicitado pelo Governo Estadual. Posteriormente. no período eleitoral. mediante requeri-

mento feito à Justiça Eleitoral. soubemos que a despesa do Governo do Paraná com publicidade, em 3
anos e meio, chegou a 334 milhões, oitocentos e se-

tenta mil reais. Hoje esse valor já alcança RS 400
milhões porque. neste ano, já foram gastos RS 40
milhões em publicidade pelo Banco do Estado do
Paraná, banco falido que solicitou R$ 4,1 bilhões de
reais em emprãstimo para saneamento a ser feito

por aqueles que quebraram e roubaram o banco.
O Senado tunc1ona com acordos políticos.
Nada, porém, impedirá este Senador de tomar publica a situação do Estado do Paraná. Nada me impe-

o banco onde mais ilicitos foram encontrados duran-

dirá de denunciar, inclusive o meu partido, que, na

te a sua administração, inclusive, hoje, sob o exame
do Ministério Público Federal. Agora, são pedidos
R$4. 1 bilhões para salvar um banco que há três
anos e meio apresentava mais lucro que todos os
bancos privados que operavam no Pais, nacionais e
internacionais, e todos os bancos públicos também,
perdendo apenas para o Banco Safra, que é uma
casa bancária de pequeno património liquido e que
apresenta, em qualquer operação vantajosa, um lucro significativo.
Sr. Presidente, deixar que um banco nessas
condições seja liquidado e que tome da União A$4,1
bilhões é deixar, por exemplo, de fazer a consideração que o Presidente Bill Clinton fez para sanear as
finanças do Japão - investiu 2 bilhões de dólares.
São mais ou menos RS 3,8 bilhões, ou seja, um

sua aliança cega com o Governo Federal, atropela
Estados e inviabiliza o futuro para render-se apenas
às circunstãncias de um governo que, de uma hora
para outra, tem o seu governador alterando a legenda partidária original, no caso, do PDT para o PFL.
Que seja oem-vindo- e certamente o foi-. Governador Jayme Lemar, ao PFL. Todavia, que o preço desse apoio não seja a inviabilização absoluta do
Estado do Paraná
Veja, Sr. Senador que, neste momento. preside
a sessão: estou talando de um empréstimo de A$6,1
bilhões, contraído em fim de ano, no apagar das luzes de um período governamental e que transformará o Paraná em um Estado mais d~ícil de governar
do que Alagoas. Está nas mãos do Senado e do
BNDES a responsabilidade pelos empréstimos. A

400

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mim resta a possibilidade de fazer a denuncia. porque parece que esse empréstimo já foi acordado nos
bastidores.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha LimaiConcedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT - AC.) Peço permissão para falar sentada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) V. Ex" tem permissão da Mesa.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT- AC. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado·
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria
de trazer à discussão, nesta segunda-feira, um aspecto relevante quanto ao episódio do 'grampo" das
privatizações das Teles. Como essa discussão tem
sido cantada e decantada em verso e prosa por to·
dos os segmentos que aluam nas duas Casas. gos·
taria de me ater a um aspecto que julgo importante.
A página Opinião da Folha de S.Paulo do dia 22
traz dois artigo: um, do Ministro Bresser Pereira. e
outro, do Sr. Joaquim Francisco de Carvalho, res·
pendendo à seguinte pergunta: 'O episódio do gram·
po compromete o programa de privatizações do Go·
vemo?' A resposta do Sr. Joaquim Francisco é positiva; a do Ministro Bresser Pereira, negativa. Nesse
artigo, o Ministro Bresser faz uma série de argumen·
tações para just~icar que o episódio não compromete as privatizações e ainda tem o interesse de defen·
der o seu colega da área ministerial.
O que de fato me assusta nessa matéria é exa·
lamente como é tratado o conteúdo gravado nas fi·
tas até agora publicadas. Seu artigo é iniciado com
frases bastante interessantes: "Viver é muito perigo·
so, dizia o camarada Riobaldo na célebre criação de
Guimarães Rosa. Nos dias que correm, porém, ser
politico e defender o interesse público é ainda mais
perigoso.'
O Ministro desenvolve o seu artigo e assinala
uma série de pontos que não poderíamos deixar
passar em branco, sob pena de nos acostumarmos
a ver os que têm maioria seja no Congresso ou em
outro lugar qualquer ~:~tor,;cr o conteúdo dos acontecimentos, arbitrando, a sua revelia, valores que neles não estão postos. É isso o que deseJO revelar
nesse artigo. Aliás, é bastante significativa a escolha
do personagem Riobaldo o qual foi vítima de um engodo, ou seja, do disfarce de Diadorim. Com certeza, se essa mulher não se disfarçasse de homem,
Riobaldo teria sofrido mUlto menos. Isso não é por
acaso. O velho Jung afirma que. muitas vezes.
quando tentamos esconder o que está na região
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mais profunda do nosso inconsciente, aquilo se apo·
dera de nós e sempre consegue um meio de se man~estar, desnudando-nos. O artigo do Ministro faz
isso. O caso de Diadorim e Riobaldo não é mera
coincidência. Viver é pengoso e falar, às vezes, é
mais perigoso ainda. O Ministro coloca em seu artigo
algumas frases que considero importantes, como.
por exemplo, a defesa do interesse publico. Aqueles
que são dados ao purismo não deveriam ser homens públicos; deveriam estar dentro de conventos
ou serem monges, ta:vez burocratas menores.
No Brasil, tem-se constituído uma prática recorrente as pessoas fug~rem dos conteúdos das coi·
sas e qualrticá-las com alguns "ismos", para não entrarem no mérito das questões. Por exemplo, se alguém tem posição oposiciomsta bastante contun·
dente, não se curva. argumenta, coloca claramente
os seus posicionamentos e não é acometido de convencionismos muitas vezes artificiais. é imediatamente rotulado de estar praticando esquerdismo.
Nesse caso, não é prec1so discutir, pois se trata de
um esquerdista. e pronto! Se as pessoas defendem
com coerência aquilo que acreditam e nesse caso
não se permitem o jogo fácil de alguns episódios que
foram auto-revelados pelas conversas nos "grampos·, essas pessoas são acusadas de purismo.
Esse é o desqualificar da ação coerente de muitas
pessoas neste País, inclusive de homens públicos.
Se as pessoas têm posições de esquerda, não
é preciso discutir isso: é só dizer que são esquerdis·
tas alguns mais ousados em arbitrar conteúdos dizem que se trata de burros ou de bobos, mas. as·
sim, não é preciso discutir em absoluto.
No seu art1go. o Ministro Bresser Pereira diz
que politico com "p" maiúsculo é aquele que tem o
procedimento como o do Ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros e os demais participantes daquele
episódio. Ora, se as pessoas, por terem maioria ou
por poderem arbitrar conteúdos aos acontecimentos
dos fatos. não mais precisam preocupar-se com eles
para formar suas opiniões. então a nossa democracia passa a correr sérios nscos. É isso o que está
acontecendo no Brasil.
Já tivemos nesta Casa. nos quatro anos em
que aqui estou, no mínimo, quatro episódios com indicação de CPis: a CPI dos bancos. envolvendo o
Banco Econõmico; a CPI do Sivam. em que também
havia um grampo; a CPI do episódio da compra dos
votos; e esse, agora. do leilão da Telebrás. Em to·
dos esses episódios. ouvimos da maioria govern1sta
que não era prec1so investigar. porque o Ministéno
Público e a Policia Federal o fariam e, se houvesse
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uma CPI. ela prejudicaria as reformas. o interesse
do País e o andar do desenvolvimento económico e
social da Nação brasileira. Em nome desses argumentos e de outros aparentemente mais nobres.
como o do Ministro Bresser Pereira relativo à defesa
do interesse público, do político "com p maiúsculo" isto é, arrojado e não apenas um burocrata atrás de
um balcão -, vamos deixando de tomar algumas atitudes fundamentais para o Congresso Nacional.
Este Parlamento não deve abdicar de suas prerrogativas constitucionais, principalmente a de fiscalizar o
Poder Executivo.
Nesse sentido, o homem e a mulher de bem
que acompanham esses episódios. cidadãos comuns, devem, no minimo, estar com uma sensação
de impotência. Se o Poder Executivo se dá ao luxo
de arbitrar que aquele estilo de conversa telefónica
gravada por meio do grampo - que é questionável e
condenável, mas infelizmente reproduziu o que foi
dilo pelo Ministro, não inventando nem distorcendo
suas palavras - é um procedimento politico "com p
maiúsculo", não precisando, portanto, ser investigado; e sa o Congresso facilmente se convence de
tudo isso e não procede à instalação da CPI, alegando que o Poder Judiciário fará as investigações. o cidadão comum não tem que acreditar que este Poder também agirá com a isenção esperada pela sociedade.
Ora, os Três Poderes pressupõem a existência
da democracia quando funcionam plenamente. Se
dois deles começam a distorcer o conteúdo dos fatos, conferindo-lhes valores à revelia dos acontecimentos, por que somente o Poder Judiciário estaria
agindo de forma perfeita e faria as investigações
com isenção? Ele levaria a cabo todas essas informações, as processaria e devolveria para a sociedade uma resposta adequada àqu11o que ela esta esperando? Por acaso foi adequada a resposta do episódio do Sivam? Por acaso foi adequada a resposta
que foi dada no episódio da compra de votos? Por
que o cidadão comum teria de se conformar com,
muitas vezes, os verbetes acalorados daqueles que
saem na defesa fácil de posturas muitas vezes condenáveis? Por que a sociedade o faria?
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mais importantes da nossa República. como o de ministro, por exemplo. Caso contrário, se o Ministro
Luiz Carlos Bresser Pereira acha que ser politico
"com p maiúsculo" é fazer tudo aquilo que o Ministro
disse que ia fazer - eu não vou repetir as suas fra-

ses; os Senadores Pedro Simon, Eduardo Suplicy e
tantos outros colegas já o fizeram exaustivamente, o
próprio Senador Roberto Requião -, se ser politico
"com p maiúsculo" é agir daquela maneira, então os
empresários, os investidores, podem arbitrar também que ser investidor "com i maiúsculo" é colocar
um grampo para espionar o Governo, pois, dessa
forma, ele está defendendo o interesse da empresa
ou dos seus investimentos. Se não vale mais critério
para nada, se nós podemos arbitrar os valores à re-

velia dos fatos e dos acontecimentos, então a nossa
História começa a sofrer um sério risco, como também a nossa democrac1a.

Como professora de História, aprendi que é
muito perigoso tentarmos reescrevê-la ou, pelo menos, escrevê-la de forma dtstorcida.

Dizem que os historiadores são profetas que
nunca erram porque analisam a História a partir daquilo que já ocorreu. Quando, todavia. a História começa a ser distorcida no seu nascedouro, até mesmo os historiadores senam profetas que, com certeza, no caso do Brasil, passariam a errar.

No episódio, com todo o respeito pelo Ministro
Bresser Pereira e toda solidariedade que quer prestar a seu colega Ministro à época. não posso concordar que esse t1po de postura possa ser colocada nas
alturas como sinõnimo da boa política ou do bom administrador à frente das instituições públicas. A democracia brasileira tem que ser fortalecida, e o seu

fortalecimento passa necessariamente pela autonomia do Congresso em toda e qualquer Investigação
que se faça necessária fazer.
Não podemos ficar o tempo todo dando ao Poder Judiciário prerrogativas que são nossas. Por
acaso, os meios de comunicação estão. a todo mo-

mento, divulgando o conteúdo das fitas. Seria interessante se os Senadores e Deputados - que deveriam avaliar o conteúdo dessas naquilo que se refere

ao interesse do Estado brasileiro e não ao de fofo-

Sr. Presidente, lendo este artigo, tive a sensação de fazer parte talvez daquele segmento da politica que não condena a priori. A meu ver, tudo deve
ser investigado. também o grampo. Entendo que
quem fez o grampo deve ser punido, mas, acima de
tudo, o conteúdo revelado não pode ser minimizado.
não pode ser atribuído como uma prática correta a

cas e p1cuinhas que porventura possam ter da vida

ser levada a cabo por pt!ssoas que estão nos cargos

Srs. Senadores. porque me sinto Inconformada com

pessoal de quem quer que seja - abrissem mão dessa prerrogativa e se contentassem em ficar como se

fosse novela de folhetim do século passado os episódios, que vão sendo narrados a cada dia, do
grampo que foi colocado no BNDES.
Eu quena fazer este reg1stro. Sr. Presidente.
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o tratamento que pode estar sendo dado a essa
questão e advogo a criação da CP!, para que a sociedade brasileira não continue com a sensação de
impotência e desconfiança em relação a nossa democracia, primeiro, porque, como disse anteriormente, se o Poder Executivo arbitra os conteúdos a revelia deles, se o Poder Legislativo abre mão da prerrogativa de investigar que tem, por que o Judiciário o
faria com tanta isenção? Por que o cidadão brasileiro tem motivo para acreditar que, no terceiro Poder,
estariam as respostas? A não ser que ele se conforme em continuar assistindo ao espetáculo do
quarto Poder, que é ver no rádio e na televisão o
episódio sendo esclarecido ou não à revelia das
instituições que têm a obrigação de fazê-lo e que.
em vários episódios, como acabei de citar, não o
fizeram.
O SR. PRESIDENTE (Aonaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a prisão do
ex-Presidente chileno Augusto Pinochet, ocorrida recentemente na Inglaterra, suscrta a todos uma discussão mais aprofundada na relação entre as nações, coloca em risco a tranqúilidade que tinha,
ex-Chefe de Estado, em regime de exceção, nas
suas visitas ou na sua permanência em asilo pelo
mundo.
Pinochet, que visitava a Inglaterra, não pela
primeira vez, teve o seu visto aposto no passaporte
diplomático, com a anuência do Governo inglês. Ao
chegar naquele Pais, foi preso em atendimento a um
apelo judicial de um outro pais. Isso nos permite, inclusive, imaginar que pudesse ter sido vitima de uma
armadilha. A França negou-lhe visto, negara ao exPresidente Pinochet a autoridade, a condição para
que ele visitasse aquele Pais. Por que a Inglaterra
não o fez? Por que a Inglaterra assim não agiu?
Concedeu o visto, e, uma vez em seu território, acabou detendo o ex-Presidente.
Estabeleceu-se um processo judiciário, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que deveria preservar a imunidade diplomática, houve apelação e a
Corte dos Lerdes, que funciona como o Supremo
Tribunal Federal brasileiro, reformou a decrsão numa
reunião também dividida, dois de seus membros votaram pela manutenção da imunidade e três pela
afirmação de que o General Augusto Pinochet não
gozava de imunidade diplomática, pois ali não se en-
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centrava em viagem oficial e nem na condição de
cnete de Estado.

Não estou aqui quenmdo. Sr. Presidente. defender o ex-Presrdente chileno Augusto Pinochet.
Não estou aqui defendendo os crimes atrozes que
toram praticados no regime de exceção sob a sua
condução e que agora são colocados sob sua responsabilidade. Não estou aqui imaginando a defesa
de nenhum dos ditadores que, ainda nos tempos
contemporâneos, transitam mundo afora com muita
liberdade, nem Fidel Castro. nem Saddam Hussein,
nem ldi Amin Dada. nem tantos outros que a História
da Humanidade repudia por seus atos de exceçáo,
de atrocidade, de violência. E entendo que é preciso
desenvolver certos mecanismos que venham julgar
e punir os responsáveis pelos crimes praticados.
Mas preocupa-me, Sr. Presidente, nessa decisão
adotada na Grã-Bretanha, os riscos que um precedente rnusitado pode abrir na relação entre as nações. A começar pelo próprio Chile, onde a estrutura
da democracia, que ainda é muito frágil, começa a
se consolidar, mas pode sofrer rupturas em conseqüência desse ato.
E as demais nações? O que lhes pode assegurar que a sua soberania será respeitada? Quem
pode se arvorar de magistrado do mundo? Como podemos entender que um juiz de um pais requeira a
extradição de determinado cidadão em outro pais
por crimes praticados em um terceiro pais? Custame crer que a Câmara dos Lordes tenha assim decidido. Errou a Grã-Bretanha. no meu entender, ao
adotar esse procedimento.
Vejam que a própria população do Chile também se encontra dividida. A grande maioria dos seus
cidadãos quer o julgamento e a punição de Pinochet.
porém, no seu territôrio. respeitada a soberania do
povo chileno.
O próprio Ministro das Relações Exteriores do
Chile, Miguel lnsulza, designado pelo Presidente
Eduardo Frei Ruiz Tagle, foi para a Grã-Bretanha e
vai à Espanha num esforço para que a decisão da
Grã-Bretanha não seja pela permissão da extradição
do ex-Presidente Pinochet, porque manifesta, inclusive lnsulza, que entende estar vivendo um momento inusitado da sua vida. Ele, que foi perseguido pelo
regime Pinochet por um longo período, esta agora a
defendê-lo: mas não é a defesa do cidadão. do exChefe de Estado, e sim a da soberania e da autonomia do seu pais.
A Sr" Marina Silva (81oco/PT - AC) - V. Ex'
me permite um aparte?
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TOIOuço com prazer V. Ex•.
A Srl Marina Silva (Bioco/PT - AC) - Senaoor
Leomar Quintanilha, acho interessante o debate que
V. Ex1 traz esta tarde a esta tribuna, porque susc1ta
uma série de questões de natureza política, até mes·
mo do ponto de vista das relações económicas e so·
ciais que o mundo está vivendo, em uma economia
globalizada, onde as fronteiras dos estados nacio·
nais estão cada vez mais diluídas. E se, por um
lado, é legítima e assim os advogados do mercado o
têm feito com muita insistência a ação globalizada
do ponto de vista dos interesses económicos, tam·
bém esse episódio traz à discussão no cenário nacional a globalização no que se refere à defesa dos
dirertos humanos. Estes não podem mais ficar restritos às fronteiras, porque aquilo que agride, que ultraja, que age de forma torpe, em relação aos direitos
mais essenciais dos seres humanos, passa a ser
também de interesse de toda a humanidade. como
sempre foi. Não era possível uma ação integrada do
ponto de vista das ações dos estados nacionais.
dentro de relações internacionais com clara definição, como tivemos até bem pouco tempo. Se a sociedade mundial têm tanta facilidade em compreender a interferência das ações econõmicas. ultrapassando e perpassando as fronteiras nacionais. talvez
seja recomendável que tenhamos a mesma tolerância em se tratando da defesa dos Dirertos Humanos.
Não tenho dúvida de que a ação do ex-Presidente
Augusto Pinochet é ultrajante aos Direitos Humanos
do povo chileno e à democracia de um modo geral.
Fiquei mais de um mês no Chile - para tratamento
de saúde -. e era impressionante ver, nos meios de
comunicação, o governo chileno abordar um assunto
e, imediatamente, o General Pinochet ser pautado
para opinar sobre o mesmo assunto, mostrando um
ponto de vista diferente. Para a democracia, isso é
perfeito, mas é corno se existissem dois Estados paralelos. As eleições são fertas para que nunca o go·
vemo consiga uma maioria, porque foram criados
mecanismos constitucionais para burlar a democracia chilena. Não estou aqui advogando a interteréncia dos países de forma alrontosa, mas é positivo o
lato de os Direitos Humanos também passarem a
ser discutidos em uma perspectiva global. Se é tão
natural a interterência do mercado em todos os as·
pectos da vida cotidiana dos mais diferentes Estados
nacionais e das mais diferentes culturas, essa discussão é bem-vinda, para que a globalização possa
ser também universal no que se refere aos Direitos
Humanos, à resolução dos problemas sociais e a
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compreensão de que. se estamos numa aldeia global, no caso da aviltamento dos direitos, estes devem ser defendidos por qualquer nação que tenha
compromisso com eles.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB- TO)Agradeço a contribuição e concordo com as observações de V. Ex1 . Nada mais imporlante que apreservação dos direitos humanos. Nada mais importante que defender a integridade das pessoas em
qualquer parte do mundo. não importam as fronteiras. Mas é importante que a soberania das nações
seja preservada e respeitada para que haja uma
convivência harmónica entre elas. E o tecido da democracia, ainda frágil. fragilizado por ações nelastas, perversas desses dirigentes, precisa encontrar
realmente um foro que possa discuti-los, julgá-los e.
eletivamente, puni-los com a maior severidade possível, para que essa barbárie não continue fazendo
tanto mal à humanidade, para que essas ações não
continuem constrangendo o cidadão de qualquer nação nem trazendo prejuízo à independência e à liberdade dos seres humanos.
Esta discussão traz algo de positivo. Ela é momentosa e suscrta a participação de todas as nações,
principalmente daquelas que querem estabelecer um
bom relacionamento. tanto na parte comercial como
naquela referente ao respeito pelo cidadão.
Vários países já se manifestaram pela extradição do ex-Presidente Augusto Pinochet. Se não
houver um ordenamento juridico nesse sentido,
quem terá prevalência: a Suécia. a Suíça ou a França? São muitos os paises que querem julgá-lo em
seu território.
O correto - e parece llaver consenso nessa
orientação - é que as nações se unam para constituir um foro definitivo, um tribunal penal internacional
para que o mundo não seja mais um lugar seguro
para terroristas ou ditadores perversos.
Sr. Presidente, era essa a colocação que
gostaria lazer, consciente de que a Inglaterra permitiu uma discussão muito importante para a relação entre os povos e de que, certamente, corrigirá
o equivoco que cometeu ao suscitar a possibilidade de extradição do ex-Presidente Augusto Pinochet.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nada ma1s 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 14 horas e 30 mlnut"~
a seguinte
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 19. DE 1997
Quinto e ultimo dia de discussão, em orimeiro
turno. da Proposta de Emenda à Constituição n• 19.
de 1997, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio 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 pmvidências, tendo
Parecer sob n• 504, de 1998, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Esperidião Amin, favorável, com Emenda n• 1-CCJ
(substitutivo), que apresenta.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 21, DE 1998
Discussão, em turno unico. do Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1998 (n• 628/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção para Prevenir e Punir os Ates de Terrorismo
Configurados em Delitos contra as Pessoas e a Extorsão Cone><a. Quando Tiverem Eles Transcendência lntemacíonal, concluída em Washington. em 2 de
fevereiro de 1971, tendo
Parecer favorável, sob n• 592. de 1998. da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.

NOVEMBRO DE 1998

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 94. DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 94, de 1998 (n° 711/98. na Câmara dos Deputados), que aprova a solicitação de
reconhecimento da competência obrigatória da Corte
lnteramericana de D"eitos Humanos em todos os
casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos para fatos

ocorridos a partir do reconhecimento. de acordo com
o previsto no parágrafo primeiro do art. 62 daquele
instrumento internacional. tendo
Parecer favorável, sob n' 594. de 1998. da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nac1onal.
Relator: Senador Bernardo Cabral.

-5MATERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Ofício nº S/72, de 1994 (n• 3.340/94. na ongem). do Banco Central do Brasil. encaminhando
manifestação daquele Órgão acerca da solicitação
do Governo do Estado de São Paulo no sent1do de
que possa em1tir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo - LFTP. destinadas à liquidação de precatórios JUdiciais pendentes. de responsabilidade daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão as 16 horas e 16 minutos.)

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 90, DE 1998
Discussão, em turno unico, do Projeto de Decreto Legislativo n• 90, de 1998 (n• 659/98, na Câmara dos Deputados), que autoriza o envio, pelo
Brasil, de tropas armadas e equipamentos para o exterior, com a finalidade de prestar o apoio logístico
necessário à realização dos trabalhos da Missão de
Observadores Militares Equador/Peru (MOMEP),
tendo
Parecer favorável, sob n• 593, de 1998, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Relator: Senador Casildo Maldaner.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
3()-11-98
Segunda-feira
14:30- Sessáo Náo Oeliberat1va do Senado Federal
16:00- Senador José Manuel de la Sota. da Republica Argentina
17:00- Ministro Homero Santos. Presidente do TCU
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Resenha das matérias apreciadas
de r a 30 de novembro de 1998
4• Sessão Legislativa Ordinária
so• Legislatura
(Art. 269, II, do Regimento Interno)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO APROVADA E
ENCAMINHADA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

I

De iniciativa do Senado Federal.. ........................ 1
Total .................................................................... I

Proposta de Emenda à Constituição n• I S. de 1998. tendo como primeiro
signatário o Senador Esperidião Amin. que altera o inciso VII do art. 29 da Constituição Federal (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal).
Sessão: 25.1!.98

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO

De iniciativa do Presidente da Republica ............ 2
De iniciativa da Câmara dos Deputados ............. 2
Total .......................••..•.....•.••........................•...... 4

Projeto Je Lei da Câmara n• 67. de 1996 (n" 1.803/96. na Casa de origem).
de iniciativa do Presidente da Republica. que altera dispositivo da Lei n" 6.450. de /4
de outubro de 1977. e dá outras providências <lotação do efetivo na orgamzação básica da Policia Militar do Distrito Federal).
Sessão: 03.11.98
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Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1998 (n" 4. 711, de 1998. na Casa de origem), que modifica dispositivo da Lez n• 9.491, de 9 de setembro de 1997. que altera
procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. revoga a Lei no
8.031, de I 2 de abril de 1990, e dá outras providências.
Sessão: 12.11.98
Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1998 (n• 4.606/98, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a autonomia de gestão das
Organizações Militares Prestadoras de Serviço da Marinha e dá outras providências.
Sessão: 24.11.98
Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1998 (n• 4.576/98. na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de homepage na Internet. pelo Tribunai de Contas da
União. para divulgação dos dados e informações que especifica. e dá ouzras providências.
Sessão: 26.1 I. 98

PROJETOS APROVADOS E E"\'IADOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS

De inictativa do Senado Federal.. ............................. 3
Total ......................................................................... 3
Projeto de Lei do Senado n• 306, de 1995, de autoria da Senadora Marina
Silva. que dispõe sobre os instnlmentos de controle do acesso aos recursos genéticos
do Pais e dá outras providências.
(Decisão terminativa)
Sessão: 03.11.98
Projeto de Lei do Senado n• 131, de 1996, de autoria da Senadora Benedita
da Silva. que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras prO\·idências.
(Decisão terminativa)
Sessão: 25.11.98
Projeto de Lei do Senado n• 193, de 1997, de autoria da Senadora Marluce
Pinto. 4ue altera o § I o do arr. 18 da Lei n" 8.2 13. de 24 de julho de 1991. que estende
o beneficio do awci/io-acidenre ao empregado doméstico.
(Decisão terminativa)
Sessão: 27. I I. 98
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l'ROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇ.~O

De iniciativa da Câmara dos Deputados ... 1O
De iniciativa do Senado Federal.. ............. 13
Tota1 •••••.....••...•••..•••••..•••.••.••••.•••••..•••.......• 23
Projeto de Resolução n• 85, de 1998, de autoria do Senador Esperidião Amin
e outros senhores Senadores, que altera a Resolução do Senado Federal n• 70, de
1998. autorizando o Estado de Santa Catarina a adicionar divida. na operação de
refinanciamento das dividas mobiliários e contratuais do Estado. derivada da Lei
Complementar Estadual de Santa Catarina n• 129, de 1994, e dá ourras providências
Sessão: 03.11.98
Projeto de Resolução o• 88, de 1998, que autoriza o Estado do Espírito Santo
a contratar operação de crédito, no valor de duzentos e oito milhões de reais, baseada no contrato de abertura de crédito, celebrado em 31 de março de 1998, entre a
União. o Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado do Espírito Santo S.A BANESTES. com a interveniência do Banco Central do Brasil. nos termos da Medida
Provisória n• 1.612-21. de 1998, e no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Sessão: 03.11.98
Projeto de Resolução n• 89. de 1998, que autoriza a contratação da operação de crédito externo. com garantia da República Federativa do Brasil. no valor de
cinqüenta e cinco milhões de unidades monetárias européias até o limite de sessenta
milhões de dólares norte-americanos. de principal. entre a Transporradora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil - TBG e o Banco Europeu de lnvestimenro - BEl. destinada
ao financiamento parcial do Projeto de Construção do Gasoduto Bolívia-Brasil.
Sessão: 03.11.98
Projeto de Resolução n• 90, de 1998. que aurori:a a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos- ECT. 11os tamos do art. 9" da Resolução n·• 96. de /989. do
Senado Federal. a elevar temporariamente seu limite de endividamento e contratar
operação de credito interno 110 valor de vinte e cinco milhões. quatrocentos e quarenta mil. oitocentos c noventa c cinco dólares norte-americanos c dnte c cinco centavos jrmto a IBM Brasil- Indústria . .\faquinas c Scn·iços Lida.
Sessão: 03.11. 98
Projeto de Resolução n• 91. de 19911. 4uc awori:a a União a contratar operação de cn!dito exrcrno jullla ao Tire Exparr-Impart Bank o/Japan - JEXIM na miar
em ienes japoneses (?qui\'alente u cento I.' oicenta milhões cit? Jólarcs norteamericanos. destinada ao financramemo parcial da ProJl!IO de .Hodernr=açàa e Ampliação da Rodovra Fernào Dias fi (BR-381 ).
Sessão: 03.11.98
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Projeto de Resoluçio n• 92, de 1998, que aurori=a a República ,''ederallva do
Brasil a contratar operação de crédieo externo com o Banco lmernacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. no valor equi>·aleme a ate cento e sessenra e
cinco milhões de dólares narre-americanos, de principal, desrinando-se os recursos
aofinanciamenro parcial do Projeto de Controle da AIDS e das Doenças Sexualmente
Transmissíveis - AIDS II.
Sessão: 03.11.98
Projeto de Resolução n• 93, de 1998, que autoriza a União a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 8/RD, no valor equivalente a até cem milhões de dólares norteamericanos. de principal, destinada ao financiamento parcial do Projeto do "Sistema
de Vigilância em Saúde -V/GISUS".
Sessão: 03.11.98
Projeto de Resolução n• 94, de 1998, que autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder contragarantia à operação de crédito externo no valor em ienes
equivalente a trezentos milhões de dólares narre-americanos, entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRAS e o Expore- Impore Bank of Japan - JEXIM.
destinada ao financiamento do Projero de Interligação Elétrica Norte/Sul.
Sessão: 03.11.98
Projeto de Decreto Legislativo n• 96, de 1998 (n• 661/98, na Câmara dos
Deputados), que indica o Sr. Ad_vlson Moita para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, nos termos do inciso II do§ 2" do arr. 73 da Constituição Federal.
Sessão: 04.11.98
Projeto de Decreto Legislativo o• 124, de 1997 (n• 463/97. na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Ràdio Sociedade
da Bahia S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ji-eqüência modulado
na Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Sessão: I 0.11.98
Projeto de Decreto Legislativo n• 126. de 1997 (n° 467/97, na Câmara dos
Deputados), que aprom o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Carijós Ltda. para e.\p/oror serviço de radiodifusão sonora em onda media na Cidade
de Conselheiro La(aiete. Esrado de Minas Gerais.
Sessão: I O. II. 98
Projeto de DecrNo Le~:islativo n' 128. de 1997 (n" 418197. na Câmara dos
Deputados). que apro1·a o ato que renova a concessão da Radio c·aratà de /Jnàpo/is
Lida. para explorar serl'iço de radiodifusão sonora em onda tropical na Cidade de
Anápolis. Estado de Guias.
Sessão: I O. I I. 9R
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Projeto de Decreto Legislativo n• 135, de 1997 (n" 460/97. na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renom a concessão da Rádio Pousada do Rio
Quente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Caldas Novas. Estado de Goiás.
Sessão: 12.11.98
Projeto de Decreto Legislativo n• 138, de 1997 (n" 470/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Empresa Portalegrense de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Porto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 12.11.98
Projeto de Decreto Legislativo n• 140, de 1997 (n• 473/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de
Ilhéus Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Ilhéus. Estado da Bahia.
Sessão: 12.11.98
Projeto de Resolução n• 98, de 1998, que autoriza o Estado de Rondônia a
realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. no âmbito do Programa de apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no montante de
cinqüenta e sete milhões. cento e um mil. setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos. a preços de 28 de fevereiro de 1997.
Sessão: 12.11. 98
Projeto de Resolução n• 99, de 1998, que autoriza o Estado do Maranhão a
contratar operação de refinanciamento de dividas do Estado. consubstanciada no
Contrato de Confissão. Assunção. Consolidação e Refinanciamento de Dividas. ceie- brado com a União em 22 de janeiro de 1998. no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. no valor total de duzentos e quarenta
e quatro milhões, trezentos e doze mil. seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e
dois centavos.
Sessão: 12.11.98
Projeto de Resolução n• 100, de 1998, que autoriza o Estado do Maranhão a
contratar operação de abertura de crédito. consubstanciada no Contrato de Abertura
de Crédito e de Compra e Venda de Ações celebrado entre o Estado do Maranhão e a
União. com a inter'.'eniência do Banco do Estado do Maranhão S.A. e do Banco Central do Brasil. celebrado em 30 de junho de 1998. 110 mlor de duzentos e setenta e
cinco milhões de reais.
Sessão: 17.11.98
Projeto de Resolução n" I 02. de 1998, que auton=a o Estado do Ceará a incluir, 110 Contrato de Confissão. Assu11ção e Reji11a11ciamento de Dividas. celebrado
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e.'llre Estado e a União. em 16 de outubro de 1997, a operaçiio firmada enrre o Estado do Ceará e a Caixa Económica Federal. no valor de vinte e quatro milhões de
reais. no âmbito do Programa de Apoio á Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Sessão: 24.11.98

Projeto de Decreto Legislativo n• 141, de 1997 (n° 474/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cornélia Procópio
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Cornélia Procópio, Estado do Paraná.
Sessio: 25.11.98
Projeto de Decreto Legislativo D 0 32, de 1998 (n° 488/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Globo de
Brasília Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
Sessão: 25.11.98
Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1998 (n° 497/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Cultura Araraquara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
Cidade de Araraquara. Estado de São Paulo.
Sessão: 25.11.98
Projeto de Resolução D 0 105, de 1998, que autoriza a efetivação de 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
ao Ajuste Fiscal dos Estados.
Sessão: 26.11.98
MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA
De iniciativa do Presidente da Republica ... 2
Total •••••••••••• ._.••..•••.. .-.-.-.-.-.-.. .-.. .-..-.• .-... .-.-. 2
Mensagem n° 222, de 1998 (n° 1.074/98, na origem), pela qual o Presidente
da Republica submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carlos Albeno de
Azevedo Pimentel. Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira de
Diplomata. para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Republica da Polônia.
Sessão: 25.11.98
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Mensagem n• 243, de 1998 (n" I .333/98, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Sebastião
do Rego Barros Netto, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Argentina.
Sessio: 25. I 1.98
MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS

De iniciativa do Presidente da República ... I
De iniciativa do Senado Federal.. ............... 3
Procedente do Banco Central do Brasil ...... I
Tota1 .....••.........•....•••••••••••.....•.•.......•...••...... 5
Projeto de Resolução n" 23, de 1997, de autoria do Senador Lúcio Alcântara.
que dá nome de ''Sala Senador Visconde de Cairu" à sala de reuniões da Comissão
de Assuntos Econômicos.
Sessio: 12.1 1.98
Projeto de Lei do Senado n" 203. de 1997. de autoria do Senador José lgnácio Ferreira, que acresce parágrafo ao art. 30 da Lei n" 8. 742. de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.
Sessio: 26.1 I. 98
Projeto de Lei do Senado o• 76, de 1998, de autoria do Senador José lgnácio
Ferreira, que dispõe sobre a prestação '·oluntária de sen•iços em programas de interesse social e dá outras providências.
Sessão: 26.1 1.98
Mensagem n" 72, de 1994 (n" I OJ/94, na origem), pela qual o Presidente da
República, nos termos do an. 52, IX. da Constiruição Federal. submete a aprovação
desta Casa a proposta do Banco Central do Brasil para a definição de critérios e meca·
nismos para o refinanciamento das dividas públicas estaduais e municipais.
Sessão: 26.1 1.98
Oficio n• S/65, de 1994 (n" 2.778/94. na origem). do Banco Central do Brasil.
encaminhando manifestação daquele Órgão acerca da solicitação do Governo do Esta·
do de Sergipe no sentido <k que possa contratar operação de crédito externo a ser rea·
Iizada pela Empres~ F~•.:rgética de Sergipe S.A. - Energipe. no valor de nove milhões.
trezento• .: r. r: •enta e se1s mil e quatrocentos e noventa c cinco reais. equivalente a
quinze milhões de marcos alemães. cm I • de julho de 1994. CUJOS recursos serão des·
tinados ao Projeto de Melhoramento do Abastecimento de Energ1a Ektrica cm Serg~
pe.
Sessão: 26.11.9H
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OUTRAS DELIBERAÇÕES
Parecer n• 527, de 1998, da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Josaphat Marinho. sobre o Requerimento n• 771 , de I 996. do Senador Lúcio Alcântara, formulando consulta ao Plenãrio visando obter orientação referente aos projetes de lei autorizativa.
Sessão: 12.11. 98
Requerimento n• 349, de 1998, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, a inclusão em Ata de um Voto de Louvor ao Cardeal Arcebispo
de São Paulo. D. Paulo Evaristo Arns. por ocasião de sua aposentadoria e substituição
à frente da Arquidiocese de São Paulo.
Sessão: 17 .li. 98
Requerimento o• 557, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy e outros senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia I O de dezembro próximo seja dedicado a
comemorar os cinqüenta anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Sessão: 17.11.98
SESSÜES PI.E:\.·\H.IAS IH:.\I.IZ.\D.\~
(l 0 aJO de novembro tlc 199M)
Ddlhcr~HI\·as

Não

llrdinj,na:-. ...................................... .

d~,.·lih~r~nivas

... li

................ .

Total .................................................................... I 'I

SESSÜES PI.E:->ÁH.IAS I{L\LIZAl>AS
(ó de janeiro a .lO de no\'rmhro de I QqSl
D~!~hcrJ.~l'-.:"

,,rdJn;.m;:-:

!DcilherciJ\ .e< c".\tr:~<•niir."n:<.•.

. ..... 'l

.... -:"()

Espcc.:lal ...
j Rcunlt)t.::-. ..
I

·rotai ..................................................................
'I
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SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(1° A 30 DE NO\"EMBRO DE 1998)

MATÉRIAS APROVADAS ...................................................................................................33

Proposta de Emenda à Constituição enviada à Câmara dos Deputados ............. l
Projetas aprovados e enviados à sanção ............................................................. 4
Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ................................... 3
• Apreciados em comissão. em decisão terminativa ...................... 3
Projetos aprovados e enviados à promulgação ................................................. 23
• Concessões de telecomunicações ................................................ 9
• Operação de crédito .................................................................. 13
• Escolha de membro do Tribunal de Contas da União ................ 1
Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas .................. 2
MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ...................................................................................S

Matérias declaradas prejudicadas ........................................................................ 5
TOTAL DE MATÉRIAS APRECIADAS .................................................................................38

SUMÁRIO DAS I\1A TÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(6 DE JANEIRO A 30 DE "lOVEMBRO DE 1998)
MATÉRIAS APRO\'ADAS .................................................................................................315

Propostas de Emenda

a Constituição ennadas a promulgação ........................... 2

Propostas de Emenda

a Constituição enviadas à Càmara dos Deputados .......... 4

Projetas aprovados e enviados à sanção ........................................................... 54
Projetas aprovados c enviados a Câmara dos Deputados ................................. 3 5
• Apreciados pelo Plemirio ...... .................................................... 18
• Apreciados nas comissões. em decisão terminativa .................. 17

413

ANAIS DO SENADO FEDERAL

414

NOVEMBRO DE 1998

Projetas aprovados e eaiViados à promulgação ............................................... 177
• Acordos internacionais .............................................................. :! 5
• Concessões de telecomunicações .............................................. 58
• Operações de crédito ................................................................. 91
• Assuntos administrativos ............................................................. :;
• Escolha de membro do Tribunal de Comas da União ................ I
Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ................ 25
Mensagens relativas a escolha de Autoridades ................................................. 18
MATÉRIAS ENVIADAS AO ARQUIVO ................................................................................ 68

Propostas de Emenda à Constituição rejeitadas .................................................. 3
• Apreciadas pelo Plenário ............................................................ :!
• Ar/. 2 54 do Regimento lmerno .................................................... I
Propostas de Emenda à Constituição declaradas prejudicadas ........................... 9
Matérias rejeitadas ............................................................................................ IO
• Art. 91 do Regimento Interno ...................................................... -l
• Ar/. 101. §!".do Regimemo lmerno ........................................... 1
• Art. :!54 do Regimento lmerno ................................................... 5
Matérias declaradas prejudicadas ...................................................................... 37
Matcrias retiradas pelo autor .............................................................................. <J
TOTAL DE ~IATÉR1AS APREC1ADAS ............................................................................... 383

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA
SECRETA RIA-GERAL DA MESA
\-.

N"DOOFÍCIO
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SF 873/98
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DESTINATÁRIO

ASSUNTO

Presidente da Cãmara dos
Deputados

Encaminha pronunciamento do
Senador Ademir Andrade. referente a Proposta de Emenda à
Constituição n" I. de 1995. referente a tramitação de medidas
provtsónas.
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SESSAO

I

-\utonza o Poder Exccuuvo a abnr ao Orçamenlo
F1scal da Lni~o credito !Uiplcmcntar até o lim1te de
RS 237 -'75.00, em favor do MmbtCno Jo
Planejamento e Orçamento. para reforço de d01ação
consignada no vigente orçamento.

I

,!J-11-98
~~

Je 11'1-lJ-Q:O.:

19horas

li)( I I'' I I

Autonza o Poder ExccutL\0 a abnr aos Orçamentos
Faseai e da Seguridade SocLal da Unilo. em favor de
diversos 0TGàOS do Poder JudLciario, ..:rCdito
suplementar no valor global de RS 15.235.589.00.

I

OBS.
LcL nu 9 70?

:0-11-IJS

'''I

.H 19 horas

LCL n" 9 705.
de IP.-11-9!!
1rx1 1'1- 1 t-•J•o

Regula. a urulo excepc10n3l. a tranutaç.lo do proJeto
de lei orçament&ia anual para o exercicio financeuo
de 1999.

. 0-11-98
JS 19 ho111s

Rcsoluç.lo n•
)'lq911

Daspõe sobre a base de cãlculo da Contnbuiçio para o
Programa de lntegraç.lo Social
P!S devida pelas
pe'isoas Jurid1cas a que se refere o § I" do art. 22 da
Lei n" 8 212. de 24 de julho de 1991, e dá outras
pro\'ldincras

~ 1·11-98
as 14h30mm

I

para os fins que especifica.
Das M~sas do
Senado

So\' ...-mbro

PR. n" S11J8·Cl''"
lcuur1 IO·ll·q8

F..:d~r:~l ~da

Ciunara dos
lknuradM
71~ •JiJ-Cf\0
1n" 1.2b6 Q&,
na ••r1gcm1

...

~ ~;·,l~ro

~.1\.::;1hro

74S·'I~·CS

(n" I 302 Q8.
na "rii.!Cinl
~.,\.,:mhro

s-.~~~-nlh~ ·

MP n~ 1.674-57,
publ noDO.
J..: :!7-10-911.

i
I

'7 J~ .,~.( ·:--.
1n'' l 31111·98.
na "ri!fCir.l
"53 YS-Cl\i
111" I };!;! ~R
''·' o~riL!~'IIll

MP n" 1.707-J,
puhl. No D.O
J..: :!'l-111-'111
~IPn" I 7~1.
puhl n<~DO
J~· 29- 10-·1~
MP n~ 1 ':':!:!,
l'uhl ntl D 0

.t..:

JU-IIl-•l!il

OOdc 11'11

I

~~~

Leln~9701.

de J7.JJ.Qfl
100 18-11-QIIJ

I

de
do

11-11-98
as 14h.30mm

le1 n·' 'ol.702.
de 17-11-98
tOO 18·11·9~1

D1spõe sobre OS depóSitOS jUd!CIIIS C eXIfljUdiCiaiS de
tnhutos e contribmções federõliS.

I j ·11-98
3S 1JhJ0mm

!...:1 n~ 9 70}.
de J7-11- 1 J~
I])() I ;.j. I 1-'!1\ 1
l.e1 n" 9.7fl4.
de 1i'-11-'1"
r[)O IX·II·'l~!

Dl'lpõe sobre criténos espcCIIIS para alienação
imóveis do propriedade do lnsmuto Nacional
Seguro Sl.lcJal • INSS e dã nutras providCncuJs.

nst1tu1 nonnas relauvas ao e'l.crclclú. pelo AdvogadoGeral da Um.io. de onemação nonnall'\'1 e d~
upcn ISàn tccmca sohrc ••S tlr~àns Jllrid•co~ d:a~
UlõlfqUiõlS ferlera1s e das tun<Jaçõe~ 1nSI1tuidas
rnanudas pela Umio.

a~

• o•ll-<l!l
iJh.30mlll

'

o!Jl,98-Cf'o.i
(n° I 245·98.

~~~\·cmbro

n.1nn~cm1

7ú6·1J&-CN
l 259 198.

S•l\Cmbro

ln~

n"''"(;~ml

7SJ 98-CN
tn• I 323:98.
n:1 ··n~cm1

~.1\0.:mhro

MP n~ I óOJ-31!.
pub1. noDO
de= 23-10-•111

l1spõe sobre medidas
lnrtalec1mento do S1stema
mance1ro Nac1onal e dá outras providências.

J:i-11-98
as 14h30m•n

l.c1 n~ q 7lll,
de 19-11-911
10021 11-Yhl

MP n·' l ó63-15.
publ noDO
de 23-lll-'IR

D1spõe sobre a recuperação de haveres do T csouro
Nacional e do lnsciruto Nac1onal do Seguro Social •
INSS. a uuhzaçio de Tllulos da Divida Púbhca. de
responsabthdadc do Tesouro NACional, na quitaçJo de
débitos com o INSS, altera dispositivos das Leis n"s
7.986. de 28 de dezembro de 1989, 8.036. de li de
maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213.
de 24 de JUlho de 1991, 8.742, de 7 de daembro de
1993 e 9.639, de 25 de ma10 de 1998, e dá outras
pro\·tdéncias.

i ~-1 J.qij
as I JhJOmm

Aprovado o
PL \' n• 17,91!
r\ sançii0

"'

'

I
'-·•\crnhro I

D1spõe sobre regras geraiS para a orgamzação e o 1 . I S-11-98
funcionamento dos regimes próprios de previdenc1a \ óiS I Jh.30m•n
soc1al dos servidores públicos da União. dos Estados.
do D1strito Federal e dos Municípios. dos mihtõlres
do-. Estados c do D1slnto Federal e dá ~utras .
prO\ id.!nclaS.

I

'-·

I ~:!5 98.
nJ o!n!;t!m)

1n~

;

I
....

I

5 'oi~·CS

Aprovado o
PLV no 15-''l~
·\ sanção

I

I
-~

I

I

'

MP n" 1.7~3.
puh1 no 0.0
de 30-10-YII,

I

I

l.e1 nu 'J 71 I
dc20-ll-q8
(0021·1 1-98)

I

'

MP n·· I ":"::J,
rubi noDO
J~· _\0-1 n.>~s

·\Itera a Leb"ISiaçào Tnbu1ana

i

1">·11-4!1
,JS I.Jh)llmm

F~deral

:\provado o
1'1 \' n ltl·'IIO.
' ,,,m,;j,

'

'
I
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I

~IES

I MENSAGEM I

Nm.cmbro

714198-CN
{n• I 268198,

TIPO E N•
MP n• 1.676-38,
publ. no 0.0
de 27-10-98

na onj!:emJ

MP n• J.n5,
publ. no 0.0.
de 30-10-98

7S6'98-CN

No\Cntbro

(n• I 326198,

na ongem)

(n° 1.375198,

na oniJeml
Ncwernbro

797198-CN
(n• 1.398/98,
na ongem)

Novembro

-432198-CN
(n•778198,
na ongemJ

Novembro

~m~mhro

MPn• 1.599-SI,
publ. no 0.0.
de 19-11-98
(Ed. Extrai
PL n• 26/98-CN
J0-6-91CSF)

Lcitu ...:

]'l.o\~mhro

f\.ovcmbro

crnhru

''

I'

'I

'

I

ZS-11-98
b 14hJOmin

I

OBS.
de 25-11 _rJR
(00:!6-ll·'J:-:11

2~-11-98

as 1-lh)Omm

Lei n° 9.7\ó.
de 2fl-11-cJfl

IDO 27-111-98)
Apro\'ada.
À promulf!Dçào

o•

nova redaçio a dispos1t1vos da lei n• 8.742, de 7 de
de:r:embro de 1993, que dispõe sobre a organizaçio da
Ass1s1fnc1a Social. e cü outras prov1dmcias.

25·11-98
às l~h30mm

Aprovada.
À promul@:açào

Autonza o Poder Excculivo a abnr ao Orçamento Fasc:al

25·11-98
às 14h30mm

Apro ...ado o
subsntut1\lo
À sanção.

25-11-9!1

às

da Unilo, em favor do Ministeno da Marinha. credito

PL n° 34198-CN
Lcuur3 3·8-98tSFI

537198-CN
(n" 900198.
na ongem)

(1115"98-<.."N

25-11-98

~pro\lado.

h l4h30mm

A sanç.lo

Autonza o Poder E~ecuU\Io a abnr ao Orçamento F1scal
da Un1lo. em favor do Mmisteno do Me1o Amb1ente. dos
Recursos Hidncos e da Amazóma Legal, credito
suplemen1ar no valor de RS 2 747.479.00. para os fins que
espC'Ciflca

25-11-98
as 14h30mm

~provado

Pl n" 36/98-CN
Lcuur;a J-8-Q!!ISfl

Aulonza o Poder Ell.ecuuvo a abnr ao Orçamento F1scal
da Unilo, em favor da Prrs1dEm::•a da República e do
Mmisteno da Justiça, crédito suplementar no valor global
de RS 128.:!03.140,00, par:J os fim que especa fica.

25-IJ-98
As J.ahJOmm

Aprovado o
subSIIIUII\10
-\ sanção

ri. n~ 42198-CN,
publ no DCN n•
::!0. de 22·9-98

·\utonza o Poder Ell.ecUii\"0 a abnr an Orçamcn!o F1scal
da Umio. c-m favor do MuuSitno dos Transponc-s. crtduo
espec1al ale o hm11e de RS 6 .a64.000.00. para os tins que
especifica.

::!5-11·98
.ás J.ahJOmm

·~rmwado

PI. no 44,98-CN
6- (Q.Q8! SF)

Autonza o Poder E~ecuuvo a abnr ao Orçamen1o da
Segundade Soc1al da Unilo, cm favor do Mm1steno da
Prcv1dCnc•a e Ass1sttnc1a SL>cial. créd110 suplemen1ar no
valor de RS 29~.175.000.00, p:Ha os fins que especnica.

25-11-98
às 14h30mm

Apro\lat.lo
'\ sanção

PL no 49/98-CN
16-I0·411Sf'l

Autonza o Poder Executi\"O a abnr ao Orçamenlo da
Segundade Social da Unillo. em fa\lor do Mimsttno do
PlaneJamento e Orçamento. crédito espec1al até o hm11e de
RS 600.000.00, para os fins que espec1fica.

25-11-98
às 14h3Umm

Apro\lat.l,)
·\ ~anç;,,,

PI. n° .53!98-CN
Lc1run. 11·11-98

Aulonza o Poder E:~~:ccutivo a abnr ao Orçamento F•scal
da Umlo, em favor do Mm1st&1o da Agncultun e do
IAbaOieoomento. "6dilo ouplomen<" oo valor de RS
I 3.300 000.00, para os fins que espec1fica.

25-11-98
às 14h30mnl

~provado

íl>l.n~61.98-CN
l~Uu<• LL-11-Ii8

Aulonza o Poder Exccuuvo a abnr aos Orçamentos F•scal
.: da Segundade Soc1al da linião. cm f3\lor de d1\·ersos
órgios dos Poderes Leg~slall\"n. Jud1C1áno. E:<tecUtl\"O e do
M1n1s1eno Púbhco da 1Jn1.to. crcdno suph~menlar no ':oiN
global de RS I 788.418.9~S.OO, para
1ins qu~

:::s.JJ.9B
as l~h30mm

.-\pro\ ado n
subs\LIUII\<l

•Jn~cml

6i798-CN
1n·· l 195198.
na .mgeml

Le1rura

709'98·CN
(n° 1.238198,
na ongem)

Lcuu ...

I

Le1n•9715,

l~h30mm

-'78.~8-CN

I
~~·\

Dá nova red.a.:lo aos ans. t•. 2•. J• e 4" do Decreto-lei n"
1.578. de li de ourubro de 1977, que d•spõe sobre o
1mposto de e'l:ponaçlo. e dl outns providlnc1as.

Autonz.a o Poder ExecutiVo a abnr ao Orçamento F1scal
da Uniio. em ravor do Ministtno dos Transpones. crtduo
especial ate o ltm1te de RS \3.883.438.00, para os fins que
espec1fica

77::!:/98-CN
ln° 1.353198,
na ongeml

Novembro

o• Programas de
lntegnç.lo Soc1al e de Fonnaçlo do PatrimOn1o do
Servidor PUbliCO- PISIPASEP. e dá out~s providências

PL no 30198-CN
Lcuur.1: l·8·98tSFl

na

SESSAO

I

par~

-474198-CN
ln• 861198,
na or~~eml

tn• I 053198,

~m·cmhro

D1spóe 10brc as c:ontnbuiçóes

suplementar no valor de RS 18.757.681,00, para os fins
que especifica.

{n° 87J:9S.
na 1mgem'

Novcmhro

-

EMENTA

I

MP n• 1.728-19, p1spõc sobre nonnas e condições gna•s de proteçilo •o
rabalho portuano, institui multas pela mobservinc11 de
publ. noo.o.
cus preceitos. e di outras providências.
de 12-11-98

794•98-CN

No,·cmbro

417

A sanção

•\ ':1!1(.,,,

-\ sanç;Jo

I
-'iiJ-~S-1.-.

'!r· !

;c.,

98.

n.1 •'rl!,!eml

I

I

I

CSp«lli~.J

\ SJru;:i,.

i

"'

I

I
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I

~IES

I MENSAGEM I

J\io,·cmbro

788198-CN

TIPO EN"
PL n• 69t98-CN
Lc11u~

(n' I 370 98.

n;,. nnycoml

11·11-91!

I

NOVEMBRO DI! 1998

EMENTA

I

Autonu o Poder bocu.u...o a abnr i!'o C.rçamento Ftscal
do Urulo, cm:lito espectai
o limite d• RS
450.000.000.00, em favor de Transferinctas a Es!ados.
Dtstnto Federal e Municip•os • Recursos sob supervtsàn
do Mtn~srtno da Fuendo~.

I

...

SESSAO
:S-11-98
às J.,;h)Omm

I

OBS.
Apro'Vado.
.o\. sanção

RESENIIA DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO t:ONGRESSO N-\CIO!'IIA.I. :"<õO
PERjODO DF. 16 DE F.f.VEREIAO A .10 n•: NO\'F.MRAú DE 19'1JA
PL \'s · YllCJOnados ...

MPVs -promulgadas
PLNs • transformados em

16
\9

38

h~a ..

PRNs- promUI[I.ados....

02

Total dt rnattria• aprec:::lad••································· .. ····••

75

CORRESPONDÊ:\CIAS EXPEDIDAS PELA
SECRETA RIA-GERAL DA MESA

..

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO ,.; .\CIONAL

IDep. Michel Temer· Destinatário

N" do Oficio
Of. n• 343/98-CN

Presidente da CD

Of. n• 344/98-CN

Dep. Michel Temer -

Presidente da CD

Of. n• 346198-CN

I

I

Dep. Michel TemerPresidente da CD

,.

:o·

. .
;

·.:--

.i~2,;.\ssulito
··
•. -# ..... -··. •• • ... .
. •.••

:-,:~~,~~~~;.:~-!~~~· .

\ Comuruca que 10i lida. na sessão do Senado Federal
realizada dJa 9-11-98, .ls J41130min. a Mensagem
Presidencial n• 768. de 1998-C:-< ln" 1.342198, na
origem). que encaminha. cm aduamemo a Mensagem 0°
603, de 1998-CN (n" 1.049'98. na ongem). modificação
no Projeto de Lei do Congresso Nacional nQ 41, de 1998,
com base no§ 5° do an. 166 da Constituição Federal.

Encammha um t:xemplar do ongmal da Mensagem
Presidencial n" 768. de 1998-~ ln" \.342/98. na
origem). cm aditamento à Mensagem n° 603. de 1998CN (n" 1.049/98. na ongem1. que encaminha
modificação ao ProJeto de Lei do Congresso Nacional n°
41, de 1998, que ""Estuna a Receita e fixa a Despesa da
União para o cxercicio f1Il311cerro de 1999", com base no
§ s• do an. 166 da Constituição Federal.

Comuruca a criaç.ão da Com1ssào P;Jrlamentar Mista de
Inquérito. a.través do Req. n° 184. de 1998-CN, destinada
a apurar possíveis irregulandades cometidas pelos
lnstnutos de Pesqutsas no levantamento das intenções de
voto relacionadas com o pleno eieiiornl do dia 04 de
outubro do corrente. apresentando sugestões com vistas
à total lisura dos próxtmos··. Solicita a mdicação de
membros que dever.io mteg:rar a. referida Comtssão.

I
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·~do

Oficio
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Of. n• 34 7/98-CN

· -Destinatário
Sen. Eduardo Suplicy
Líder do Bloco Oposição
(PT-PDT·PSB-PPSl

-

419

;·; ·-;··~~ ~--~;~ ~-:· ~-~~-~:- -=~_;_~i!~~!~-~~=-:.~~~1f~~~- ..
Encaminhando os cálculos da proporcionalidade
panidária e ainda, solicitando a indicação de 4
Senadores desse Partido. sendo 2 titulares e 2 suplentes.
para comporem a CPMI. cnada pelo Req. n" 184, de
1998-CN. destinada a "apurar passiveis irregularidades
cometidas pelos Institutos de Pesqu1sas no levantamento
das intenções de voto relacionadas com o pleito eleitoral
do dia 04 de outubro do corrente. apresentando
sugestões com vistas à total lisura dos próximos...

Of. n• 348/98-CN

Sen. Hugo Napoleão
Líder do PFL

Encammhando os câlculos da proporcionalidade
partidária e ainda, solicitando a indicação de 6
Senadores desse Panido. sendo 3 tttula.-es e 3 suplentes.
para comporem a CPMI. cnada pelo Req. n" 184, de
1998-CN. destinada a "apurar passiveis irregularidades
cometidas pelos Institutos de Pesqu1sas no levantamento
das mtenções de voto relacionadas com o pleito eleitoral
do d1a 04 de outubro do corrente. apresentando
sugestões com vtst3S a total lisura dos proxtmos··.

I
Of. n• 349/98-CN

Sen. Jader Barbalho
Líder do PMDB

Encaminhando os cãlculos da proporcionalidade
panidâria e amda. soltcit:mdo
mdicaçào de 6
Senadores desse Partido. sendo 3 titulares e 3 suplentes.
para comporem a CPMI. criada pelo Req. n° 184, de
1998-CN. destinada a .. apurar passiveis irregularidades
cometidas pelos Institutos de Pesqutsas no levantamento
das intenções de voto relaciOnadas com o pleito eleitoral
do dia 04 de outubro do corrente, apresentando
sugestões com vt~tas à total lisura dos próximos".

Of. n• 350/98-CN

Sen. Lcomar Qui manilha
Líder do PPB

Encaminhando os cãlculos da proporcionalidade
panidária e alnda. solicitando a indicação de 2

,

Senadores desse Partido. sendo I titular e I suplente.
para comporem a CPMI, cnada pelo Req. n° 184, de
1998-CN. destinada a "3purar passiveis irregularidades
cometidas pelos Institutos de Pesquisas no levantamento
das intenções de voto relacionadas com o pleito eleitoral
do dia 04 de outubro do corrente. apresentando
sugestões com vistas à total lisura dos prôximos".

Of. n• 3 51 /98-CN

Sen. Sergio Machado
Líder do PSDB

Encaminhando os cálculos da proporcionalidade
partidária e amd.a. solicitando a indicação de 4
Senadores desse Partido, sendo 2 titulares e 2 suplentes,
para comporem a CPMI. cnad.a pelo Req. n° 184, de
1998-CN, destinada a "apurar passiveis irregularidades
cometidas pelos Institutos de Pesquisas no levantamento
das intenções de voto relacionadas com o pleito eleitoral
do dia 04 de outubro do COI'T'eDlC, apresentando
sugestões com vistas a total lisura dos próximos".

I

.
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·N" do Oficio
Of. n• 352198-CN

Dep. Michel Temer •
Presidente da CD

-

Of. n• 362/98-CN

I

1

• •• . .

............~':"' .
ssunto:-~---~._;-----·"·,w.,
--~· ·.:.-.;~ ' ·

:;-.~.

.~....:.~....

..~..

;.

11-

..

-{' . ............ ..:.,. ... -n::·~~:.;C: a.~~;.

Encarrunhando à Mesa da Câmara dos Deputados. os
Projetes de Resolução n•s 3/98-CN, que ""Acrescenta
parágrafo ao art. 20 da Resoiução n• 2. de 1995-CN. que
dispõe sobre a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscahzaçào. para acrescentar regras sobre a
apresentação de emendas coleuvas··. e 4198-CN. que
..Dispõe sobre a apresentação. o conteUdo e os critérios
para apreciação do Relatóno de Ativídades apresentado
pelo Tribunal de Contas da União ao Congresso
Nacional. conforme deterrnmação contida no § 4" do
art. 71 da Constituição Federal e dá outras
providências··.

sohcitaçào do Dep. José Genomo
formulada na sessão conJunta realizada no dia li de
novembro de 1998.
Comunicando
decisão da Prestdêncta, na ocasião
Dep. Lael V arella ·
exercida
pelo
Sen.
Ronaldo Cunha Lima. em resposta a
Presidente da CMPOPF
questão de ordem tOnnulada pelo Sen. Romero J úca.
sobre emendas de bancada Jnresentadas ao Projeto de
Lei Orçamentaria Anual.
) Encammhando qut:stão de urdem levantaci.a. na sessão
Dep. Jose Ambal ·
Prestdcnte da CCJR · l'D conjUnta realizada dia deZOito do corrente mês, pelo
\ Dep. Walter Pinhetro. na ~uai S. Ex.a. a_rgüi. pelas razões
então expostas. a preJudtctahdade de dtsposmvos da MP

Dep. Jose Anibal ·
Prestdente da CCJR • CD

Of. n• 3 71/98-CN

Of. n• 378/98-CN

:

. ~ .;--·~\ ~:-·.~; ~--;. ~--~- ~: .

..Destinatário

Encaminhando

n• 1.713. de 30-10-98.

COMISIIAO
DI! ASSUNTOS I!CONOMICOS
RELATÓRIO DE AnYIDADI!S
MARÇOINOVI!M.RD- IIII

RI!UNIOI!S CONVOCADAS
I! REALIZADAS NA 4" SI!SSAO LI!OISLATIVA ORDINÁRIA
DA so• LI!OISLATURA
RI!UNIOI!S RI!ALIZADAS
ORDINÁRIAS

15

EXTRAORDINÁRIAS

011

CON.JUNTAS

01

TOTAL

25
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MATeRIAS APRECIADAS I!M CARÁTI!R TERMINATIVO

PRO.II!TOS DI! LEI
DOSI!NADO

MAR

ABR

APROVADOS

MAl

.IUN

AOO

OUT

05

RI!.II!ITADOS
POR AUDiilNCIA
CC.I

NOV

MAR
NOV

01

011

03

03

01

01

A

TOTAL

01

011

10

PARECERES APRECIADOS· 111118
4' SESSAO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50' LI!OISLATURA

PRO.II!TOS DI! Ll!l
DO SENADO

MAR

ABR

MAl

PI!LA APROVAÇAO
PI!LA RE.II!IÇAO
POR AUDiilNCIA
CC.I
TOTAL

.IUN

AOO

01

01

OUT

NOV

MAR
NOV

02

01

01

À

PRO.II!TOS DI! LEI
DO SENADO
COMPLEMENTAR

MAR

ABR

01

01

01

MAl

.IUN

AOO

03

OUT

NOV

MAR

..o v
01

01

PI!LA APROVAÇAO
PELA RE.IEIÇAO
POR AUDIIINCIA
CC.I

A

01
TOTAL

01

01

01

02

422
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PIIO.II!TOS DE
IIESOLUÇAO

MAR ABII

PUA APIIOVAÇAO
PELA
PIIE.IUDICIALIDADI!
TOTAL

MAl

.IUN AGD DUT NDV MAil
NDV

01

02

01

DIVI!IISDS

MAil ABII

POli OIIIENTAÇAD A
SEGUIR
TOTAL

PIIO.IETOS DE LEI DA
CAMARA
PELA
APIIDVAÇAD
PELA
RE.IEIÇAO
TOTAL

MAl

PELA
APROVAÇAO
TOTAL

I!MENDAS DE
PLI!NARIO
PELA
RI!.IEIÇAO
TOTAL

01

04

011

011

11

13

.IUN AGO OUT NOV MAil
NOV

01

01

02

04

01

01

02

04

MAR ABR

02

02

I!MENDASDA
CAM ARA

NOVEMBRO DE 1998

MAR ABA

MAl

.IUN AGO OUT

02

03

01

02

03

05

MAl

01

NOV MAR
NOV
01

CHI

03
01

01

12

.IUN ADO OUT NOV MAil
NOV

01

01

01

01

MAR ABA

MAl

.IUN AOO OUT NOV MAR
NOV
02

02

02

02

NOVEMBRO DE 1998
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(OPS) OPICio-8"

APROVADOS
TellMOS DE PllS
TOTAL

MAl

.IUN ACIO OUT NOV MAil
NOV

NOS

(MSP) MENIACIENS
APROVADAS
TellMOI OE Plll
APROVADAS
TellMOSOEPDS
INOICANDO
AUTOiliOADES
TOTAL

MAR ABil
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MOI

01

03

17

17

01

07

13

01

03

17

17

01

07

113

MAR DR

os

03

MAl

01

JUN ACIO OUT NOV MAil
NOV
011

011

01

24

NOI
01

01

01

03

os
os

03

07

os
011

01

01

32

QUADRO CONSOLIDADO DOS PAilECEilES APRECIADOS PELA CAE • 1111
4' SESSAO LEGISLATIVA ORDINAiliA DA 50' LEGISLATURA

PARECERES

MAil ABR

MAl

JUN ACIO OUT NOV MAil
NOV

PELA APilOVAÇAO
03

01

01

011

02

01

D1

05

04

01

01

DI

22

PELA llEJEIÇAO
PILA
PlliJUDICIALIDADE
POil AUDIINCIA A CC.I
D2
APROVADOS
NOS
Tl!llMOI DE PllS
NOI
APilOVADOI
TERMOS DE I'DS
POR OlliENTAÇAO A
SECIUIIl
APROVANDO IND. DE
AUTORIDADES
TOTAL

•

13

Dll

11

D2
2S

D1
D1

D7
D1

DI

D1

D2

D1

D2
DS

D5
111

D7

4D

77

4S

03

DB

Dll

1211
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NOVEMBRO DE 1998

AUDiilNCIQ, DI!POIMI!NTOI
I COMP. . .CIM. .TO DI! AUTOM''M 8 IIIIALIZADOI MA CAl! NA

•• lllaAo LIOIILATIVA OltDINUIA DA IIG- LI!OIILATUIIIA

••

I!ITADO DI! MATO 0.0110, 1110
IM.US.DOG,OO.;
I!
OPI!RAÇ:OU
DI
ClttDITOI
CON'I'IlATADAI I!M1111! A CAIXA I!CON6M&CA PI!DI!IIAL
I! DIWQOI IITADOI I . . .ILIIIIIO.. III!LATIVAI A
DI DN~ DI AIITWCIPACAO DI!

IUCI!CUTIVO DO
DA
AUOUITO OUIMAILll!l, II!CIIIIITAIIIIO DO RSOUIIIO NACIONAL, I!
I!NIIICO MAIUA ZAOHIN, DIIIIITOII DO IANCO CI!NTUL DO lltAIIL.

~01111T

• su-.-to .fio eproca.çao do lo11oda
PMeto.. o ltOIIIO do a.~~~tora Lucia H...,.o hlaodo o

lllwo,

poro

••..-cor o

carao da

eon.......~

do

CONII!LHO ADMINIITltATIYO DI DI.PIIA I!CONOMICA •
CUI, DO MINIITf:IIUO DA .IUITIÇA.

YOTOI PAVOIU.Yt.ll I! UMA

POIII 17 VOTOS
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RELATÓRIO
COMISSÃO
DE"
EDUCAÇÃO
4• SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA
DA so• LEGISLATURA

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1998
NOVEMBRO

Reuniões Extraordinárias Convocadas ................04
Reuniões Extraordinárias' Realizadas .................. 03

PROPOSIÇÕES NÃO TERMINATIVAS
(PDS) PROJETOS DE
DECRETO LEGISLATIVO
PELA
APROVAÇÃO
PELA
REJEIÇÃO

TOTAL

NOVEMBRO

21

o

21

426
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NOVEMBRO DE 1998

NOVEMBRO

PROJETOS DE LEI DA CÂMARA
PELA
APROVAÇÃO
PELA
REJEIÇÃO
PELA
PREJUDICIALIDADE
PELA AUDIENCIA DA CCJ

01

.
.
.

01

TOTAL

NOVEMBRO

PROJETOS DE LEI DO SENADO
PELA
APROVAÇÃO
PELA
REJEIÇÃO
PELA
PREJUDICIALIDADE

01

03

.

'

04

1rOTAL

NOVEMBRO

PROJETOS DE RESOLUCAO
PELA
APROVAÇÃO
PELA
REJEIÇÃO
TOTAL

01

.
;

EMENDAS DE PLENARIO
PELA
APROVAÇÃO
PELA
REJEIÇÃO
TOTAL

01

NOVEMBRO

.
02
02

427
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NOVEMBRO DE 1998

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
REUNIOES REALIZADAS
NA SO"LECISLATURA-1998

REUNIÕES ORDINÁJUAS

11

REUNIÕES t:XTRAORDINÁJUAS

06

MATtRIAS APRECIADAS EM CARÁTER TERMINATIVO
DURANTE A 50" LEGISLATURA DE 1998

PARECERES APRECIADOS
DA 50' LEGISLATURA DE 1998

PROJEI'OS DE

LEI DA cAM.ut.\
PELA APROVAÇAO
POR
DU.IGENCIA
JVJm) À cAM.utA

-

TOTAL

PROJETOSDE
DECRETO
LEGISLATIVO (PDSl
PELA APROV AÇAO
TOTAL

MENSAGENS

IAN

fEV

MAR ABR

TOTAL

IUN

IUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ IANI
DEZ

- -

-

01

- - - - -

01

- - - -

01

-

- - - -

01

MAl

JUN

JAN

FEV

-

MAR ABR

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN/

DEZ

01
01

os
os

12

-

12

-

JAN

FEV

MAR

01
01

02
02

os

<MSFl
PELA A PRO V AÇAO

MAl

..

os

03
03

01
01

-

-

I I

JUL

A <.;O

04 I 03 I os
04 I 03 1 os

-

-

ABR

MAl

JUN

-

-

01
01

-

04
04

IOUT NOY
- os
- - os

SET

DEZ

MAR/
DEZ

NOVEMBRO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

428

iI
'

REQUERIMENTOS

JAN

FEV

MAR ABR

MAl

(RQS)

PELA APROVAÇAO

TOTAL

PIIOIETODE
RJESOWÇ}.O DO
SENADO (1'115)
I'I!L\AftlOVAÇAO
TOTAL

-

-

JAN

FEV

-

-

-

01
01

01
01

.JtJN

AGO SET

OUT

NOV

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CRE1998
3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50" LEGISLATURA

1~

~\~c.~ I

~COS P

MAR!

DEZ

- - - - - - - - - -

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

\

DEZ

-

MAR ABR MAl .JtJN

01
01

JUL

, NTE FILHO
' -' SECRETÁRIO

I

DEZ

MARli
DEZ '

I
I
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I.

Epnacu"~ c...'Jfctetra
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PTB
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I.
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~·i
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SECRETARl.-\ -GER..-\L 0.-\ MES.-\
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Dlfctora. C.EIDE \lAR I..\ B. F. C"RL"Z
Ram;:u~·

3490-

~491

l;:..~x.

109.:'

SERVIÇO DE APOIO ..\S COI\IISSÕES ESPECIAIS E PARL.UIENTARES DE
INQUÉRITO
Chefe: LUZ CLAUDIO DE BRITO
Rama~>: 3511-3514 Fax: 3606
Secrctitnos.

FRASCISCO :-..ALRIDES BARROS CRamal: 35081
\1ART\ HELESA PI'ITO F. I'ARESTE !Ramal: 35011

SERVIÇO DE APOIO ÀS COI\IISSÕES !\IIST AS
Cheli:: JOSE ROBERTO ASSUMPÇ;\0 CRL"Z
Rama~>: 3507 · 3520 Fax: 3512
Secret:inos.

EDNALDO MAGALHÃES SIQCEIRA (Ramal: 35201
CLEUDES BOAVE'>TURA NERY (Ramal: 35031
JOAQUI\1 BALDOI'>O DE B. !'ETO I Ramal: 4256)
SERGIO DA FONSECA BRAGA I Ramal: 3502)
WILL DE MOURA \\"ANDERLEY (Ramal: 35091
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4792)
MARIA DE F.-\TI\IA \1. DE OLIVEIRA CRamal. 4256)

SER \"IÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERl\IA,"';E'>TES
Chefe: FRANCISCO GCILHERME THEES RIBEIRO
Rama1s: 4638- 3492 Fax.: 4573

Secretários: CE

C!

·JÚLIO RICARDO BORGES UNHARES CRomai: 46041
·CELSO .->.STO'>Y PAR ESTE !Ramal: 46071

CAE

· DIRCEL. VIEIRA \!ACHADO FILHO CRamal. 4605 I
· LUIZ GONZAGA D.-'. SIL \"A FILHO I Ramal: 35!6)

CAS

· RAIML.:\DO FRASCO DINIZ CRamal: 46081
·VERA Ll"CIA BATISTA SIL \'A !Ramal: 72851

CCJ

·VERA Ll:CIA LACERDA :->UNES !Ramal 46091

CRE

·MARCOS SA:->TOS PARENTE FILHO I Ramal: 34961

CFC

·JOSE FRANCISCO B. DE CARVALHO I Ramal: 39351

COMISSÕES PERMANENTES
(ART" 72 • RISF)
1) COMISSÃO OE ASSUNTOS ECONÓMICOS- CAE
PRESIDENTE: SENADOR PEDRO PIVA
VICE·PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
TITULARES

SUPLENTES
PFL
FRANCELINO PEREIRA
MG ·2411/12
1-ROMERO JUCA
EDISON LOBÃO
MA· 2311/12
2-JOSÉ AGRIPINO
GILBERTO MIRANDA
AM ·3104105
3-JOSÉ BIANCO
BELLOPARGA
MA ·3069/70
4-ÉLCIO ALVARES
LEONEL PAIVA
DF-1248
5·ELÓI PORTELA (Cessão)
JONAS PINHEIRO
MT • 2271/72
6-JOSAPHAT MARINHO
.IÓAOROCHA
TO -4071/72
7-JOEL DE HOLLANDA
JÚLIO CAMPOS
MT • 1247/1447
8-DJALMA BESSA
PMDB
GILVAM BORGES
AP-2151/52
1-WELLINGTON ROBERTO
FERNANDO BEZERRA
RN-2461/67
2-MARLUCE PINTO
NEY SUASSUNA
PB-1145/1245
3-MAURO MIRANDA
JOSÉSAAD
G0-3149/50
4-ROBERTO REQUIÃO
CARLOS BEZERRA
5-PEDRO SIMON
MT-2291/92
RAMEZTEBET
MS-2221/22
6-CASILOO MALDANER
JOSÉ FOGAÇA
RS-3077/78
7-GERSON CAMATA
PSDB
1-TEOTONIO VILELA FILHO
JOSE ROBERTO ARRUDA
DF-2011/12
CE· 2281·82
2-BENI VERAS
SÉRGIO MACHADO
JEFFERSON PERES
AM-2061/62
3-LÚCIO ALCÃNTARA
PEDRO PIVA
4-LÚDIO COELHO
SP- 2351/52
OSMAR DIAS
PR-2124125
5-VAGO
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB. PPS)
1·ANTONIO CARLOS VALADARES
EDUARDO SUPLICY • PT
SP-3213/15
-PSB
2-SEBASTIÃO ROCHA· PDT
LAURO CAMPOS • PT
DF-2341/42
ADEMIR ANDRADE • PSB
3· ROBERTO FREIRE • PPS
PA-2101/02
JOSÉ EDUARDO OUTRA • PT
4· ABDIAS NASCIMENTO • PDT
SE· 2391/92
PPB
ESPERIDIAO AMIN
1-EPITACIO CAFETEIRA
SC-4200/06
LEVYDIAS
2· LEOMAR QUINTANILHA
MS-1128/1228

I

I

ODACIR SOARES

R0-3218/19

REt:~IÕES: QUI:\TAS-FEIRAS .~S 10:110 IIS (*)

SECRETA RIO: DIRCEU \lEI R.\ \1.\UI.\00 f"ILIIO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3Siói4ó05

RR-2111/12
RN-2361/62
R02231/32
ES-3130/31
PI· 2131/32
BA ·1041/1141
PE-3197198
BA· 2211/12
PB-3139/40
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

SE-2201/02
AP-2244146
PE-2161/67
RJ-1121/4229
MA·1402111
TO· 2071/77

PTB
VAGO

SALA V' 19-AL\ SE:\ .. \LEX.-\NDRE COST.-\
TE I.. DA SALA DF. REl '1.-\0: J 11-3255
FAX: 311-1344

(,.,) llonr1o de ac:ordo c:um 1 \11 pubhcada no l>'f" de I !.'1.'17. p~1. lllfl~~·fl
llorano rt'llmenlal: J', fe1r1' as 10:00 h,_

.\tualizada em:

2-1!11/~H.

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS
PRESIDENTE:SENADOR ADEMIR ANDRADE
VICE-PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA
(29 TITULARES E 29 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
ROMEROJUCA
JONAS PINHEiRO
JOSÉ ALVES
BELLOPARGA
JOEL DE HOLLANDA
LEONEL PAIVA
JOSÉBIANCO
DJALMA BESSA
JÚLIO CAMPOS

RR-2111/17
MT-2271177
SE-4055157
MA-3069172
PE-3197/98
DF-1046/1146
R0-2231/37
BA • 2211/12
MT· 1247/1447

CARLOS BEZERRA
GILVAM BORGES
JOÃO FRANÇA (1)
CASILDO MALDANER
MAURO MIRANDA
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
G0-2032/33

LUCIO ALCANTARA
OSMARDIAS
LÚDIO COELHO
CARLOS WILSON
JOSÉ ROBERTO ARRUDA

CE-2301/07
PR-2124/25
MS-2381/87
PE-2451/57
DF-2011/16

PFL
1-GUILHERME PALMEIRA
2-EDISON LOBÃO
3-ELCIO ALVARES
4-VAGO
5-JOSÉ AGRIPINO
&·BERNARDO CABRAL
7-ROMEU TUMA
8-JOÃO ROCHA
9-VAGO
PMDB
1-JOSE FOGAÇA
2·VAGO
3-JOSÉ SAAD
4-JOSÉ SARNEY
5-DJALMA FALCÃO
6-VAGO
7-VAGO
8-VAGO
PSDB
1-ARTUR DA TAVOLA
2-BENI VERAS
3-5ERGIO MACHADO
4·VAGO (2)
S..JEFFERSON PERES

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT. PSB. PPS)
RJ-2171177
1·EMILIA FERNANDES· PDT
AC-2181/87
2·LAURO CAMPOS· PT
PA-2101/07
3·ABDIAS NASCIMENTO· PDT
AP-2244/46
4-ROBERTO FREIRE • PPS
PPB
R0-2051/57
1-EPITACIO CAFETERIA
T0-2071/76
2·ESPERIDIÃO AMIN
PTB
R0-3218/3219
1·ARLINDO PORTO

BENEDITA DA SILVA· PT
MARINA SILVA· PT
ADEMIR ANDRADE • PSB
SEBASTIÃO ROCHA • PDT
ERNANDES AMORIM
LEOMAR QUINTANILHA
ODACIR SOARES

AL-3245/47
MA-2311/15
ES-3130/35
RN-2361/67
AM-2081/87
SP-2051/57
T0-4070171

RS-3077178
G0-3149/50
AP-3429/31
AL-2261/62

RJ-2431/37
CE-1149
CE-2281/87
AM-2061/67

RS-2331/37
DF-2341/47
RJ-1121/4229
PE-2161/67
MA-4073/74
SC-4200/06
MG· 2321/22

(1) Oesfiliou-se do PMOB .• ngressando no PPB. em 2 10 97

(2) Em VIrtude da renunc1a do Senador Cout1nho Jorge.

REt::"'IÕES: QIJ.\RT.\5-FEIRAS ,\s 111:1111115 (*)
SECRETÁRIO: RAY\!L,.UO FRA:-iCO DI:\IZ
TELEFONES U.\ ~t::CRETARL\: 311-lbiiH/3513

( *)

S.-\L\ V 119-.-\L.\ SE:\ ..-\LEXA:\DRE COSTA
rEL.U."AI.A UE REI '1-\0: 311-JJ59
FAX: JII-Jó52

llonr1o dt IC'Ordo con1 a .\la pubhnda no U'of de 12.9.'t7,

llorano n·tun1tn1al:

.a·,

~~~'· Ulft!'~·h

k1r1' ,., 14:1HJ hl.

Atualizada em: 10/11/98

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA • CCJ
PRESIDENTE: SI!NADOR BERNARDO CABRAL
VICE·PRESIDENTE: SI!NADOR RAMEZ TEBET
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
PFL
GUILHERME PALMEIRA
EDISON LOBAO
JOSéBIANCO
BERNARDO CABRAL
FRANCEUNO PEREIRA
JOSAPHAT MARINHO
ROMEUTUMA

AL-3245147
MA-2311/15
R0-2231/37
AM-2081/87
MG-2411/17
BA ·1041/1141
SP-2051/52

JADER BARBALHO
JOSE FOGAÇA
ROBERTO REQUIÀO
RAMEZTEBET
PEDRO SIMON
DJALMA FALCÃO

PA-3051/53
RS-3077nB
PR-2401/07
MS-2221/27
RS-3230/32
AL-2261/62

JEFFERSON PERES
SéRGIO MACHADO
LÚCIO ALCÂNTARA
BENIVERAS

AM-2061/67
CE-2284187
CE-2301/07
CE-3242143

1-ELCIO ALVARES
2-ROMERO JUCÁ
3-JOSE AGRIPINO
4-I..EONEL PAIVA
5-DJALMA BESSA
6-8ELLO PARGA
7-GILBI!RTO MIRANDA
PMDB
1·VAGO
2~EY SUASSUNA
3-CARLOS BEZERRA
4-CASILDO MALDANER
5-FERNANDO BEZERRA
6-GILVAM BORGES

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
4.PEDRO PIVA
2-JOSE ROBERTO ARRUDA
3-0SMAR DIAS

BLOCO DE OPOSIÇÃO
ANTONIO C. VALADARES· PSB SE-2201/04
ROBERTO FREIRE • PPS
PE-2161/67
JOSÉ EDUARDO OUTRA • PT
SE-2391/97

I!S-3130/32
RR-2111/17
RN-2361/67
DF-104811146
BA • 2211/12
MA-3069172
AM-116813104

PB-4345146
MT-2291/97
SC-2141/47
RN-2461/2467
AP-2151/52

ES-2121/24
SP-2351/52
DF-2011/17
PR-2124125

(PT, PDT, PSB, PPS)
1·ADEMIR ANDRADE • PSB
2-SEBASTIÂO ROCHA • PDT
3-MARINA SILVA· PT

PA-2101/07
AP-2241/47
AC-2181/87

ESPERIDIAO AMIN
EPITACIO CAFETEIRA

SC-4206/07
MA· 4073/74

PPB
1-I..EVY DIAS
2· LEOMAR QUINTANILHA

MS-112811228
T0-207Jn4

ODACIR SOARES

R0-3218/3219

PTB
1·ARLINDO PORTO

MG· 2321/22

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÁS I 0:00 HS
SECRETÁRIO: \'ERA LÚCIA LACERDA Nt;NES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612

SALA V 03-ALA SE:-;. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REL':<IÁO' 311-3541

FAX: 311-4315
Atualizada em: 09/11/98

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO : CE
PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TAVOLA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JOEL DE HOLLANDA
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES)
SUPLENTES

TITULARES
DJALMA BESSA
HUGO NAPOLEÃO
JOEL DE HOLLANDA
ÉLCIO ALVARES
JOÃO ROCHA
ROMEROJUCÁ
ROMEUTUMA
EDISON LOBÃO

BA • 2211/12
Pl-3085/87
PE-3197/98
ES-3130/32
T0-4070/71
RR-2111/17
SP-2050/57
MA-2311/46

JOSE FOGAÇA
FERNANDO BEZERRA
ROBERTO REQUIÃO
GERSON CAMATA
JOSÉ SARNEY (4)
JOÃO FRANÇA (1)
VAGO

RS-3077/78
RN-2461/67
PR-2401/02
ES-3203/04
AP-3429/31
RR-3067/68

PFL
1-BERNARDO CABRAL
2-GERALDO AL THOFF
3-LEONEL PAIVA
•· FRANCELINO PEREIRA
5-GILBERTO MIRANDA
6-JONAS PINHEIRO
7-WALDECK ORNELAS (2)
8-VAGO
PMDB
· 1-RAMEZ TEBET
2-JOSÉSAAD
3-NEY SUASSUNA
4-NABOR JUNIOR
5-DJALMA FALCÃO
6-IRIS REZENDE
7-PEDRO SIMON

AM-2081/82
SC-2042143
DF-1046/1146
MG-2411/12
AM-3104105
MT-2271/72
BA

MS-2222123
G0-3149/50
PB-4345/46
AC-1478/1378
AL-2261/62
G0-2032133
RS-3230/31

PSDB
1-JEFFERSON PERES
AM-2061/62
2-SÉRGIO MACHADO
CE· 2281/82
CE-2301/02
3-LÚCIO ALCÃNTARA
ES • 2121/22
PE-2451/52
AL-4093194
4.CARLOS WILSON
CE-3242/43
5-PEDRO PIVA
SP-2351/52
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT. PSB, PPS)
LAURO CAMPOS • PT
DF-2341/42
1-BENEDITA DA SILVA- PT
RJ-2171/72
MARINA SILVA· PT
AC-2181/82
2-ANTONIO C. VALADARES PSB SE-2201/07
EMILIA FERNANDES • PDT
AP-2242144
3-5EBASTIÃO ROCHA
RS-2331/37
ABDIAS NASCIMENTO - PDT
RJ-4229/30
4-VAGO
PPB
LEVYDIAS
MS-1128/1228
1-ESPERIDIAO AMIN
SC-1123/1223
LEOMAR QUINTANILHA
R0-2251/57
T0-2071/72
2-ERNANDES AMORIM
PTB
ODACIR SOARES
R0-3218/19
1-VAGO

ARTUR DA TAVOLA
VAGO (3)
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
TEOTÕNIO VILELA FILHO
BENIVERAS

RJ-2431/32

(1) Oesfihou·se do PMDB. •ngressanao no PPB em 2.10 97

(2) Afastado do e•erc•c•o do mandato para exercer o cargo ae M•n•stro de Estado da Prevtdéncra e Ass•sténc•a Soc•al
(3) Em vtrtude da renunc•a ao Senador Coutinho Jorge
( 4) L•cença para tratar de tnteresses parttcutares

REL:>:IÕES: QLIYI'.\S-FEIR.\S _.\s lll:tHIIIS (")
SECRET . \RIO: .ICL.IO RIC.\RDO B. I.I:>:IL\RES
TELEFO:>:ES DA SECRET.\RL\: JII--'~~H/~t-.11~
( *) llor.no tlC' 11CortJo com • \1.1 puhhnd11 no .,,._.de
llonno n·ermrn"l; ~·\ lclf&\ n

14:tJIItn.

SALA:>;" 15- ~LA SE:>: .. \I.EX.\:>:DRE COSTA
IEL.!H '·\L\ llE I<H" \o: '11-.'1~6
F.-\:\: 311-3121
I 2.'1.97. Pio:'·

\Hh~~ o

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
PRESIDENTE: SENADOR JOS~ SARNEY (3)
VICE.PRESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES)

TITULARES

·

SUPLENTES
PFL

GUILHERME PALMEIRA
HUGO NAPOLEÃO
JOSE AGRIPINO
BERNARDO CABRAL
ROMEUTUMA
JOEL DE HOLLANDA

AL-3245147
Pl-4478179
RN-2361/67
AM-2081/87
SP-2051/57
PE-3197/99

JOSE SARNEY (2)
PEDRO SIMON
CASILDO MALDANER
JADER BARBALHO
VAGO (1)

AP-3429/31
RS-3230/31
SC-2141147
PA-3051/53

ARTUR DA TAVOLA
CARLOS WILSON
LÚCIO COELHO

RJ-2431/36
PE-2451/57
MS-2381/87

BENEDITA DA SILVA· PT
ABDIAS NASCIMENTO • PDT
EMILIA FERNANDES • PDT

1-VAGO
2-BELLO PARGA
3-JOÃO ROCHA
4-JOSE ALVES
5-GERALDO AL THOFF
6· JOSE BIANCO
PMDB
1·MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA
3-MAURO MIRANDA
4-GERSON CAMA TA
S-IRIS REZENDE

RR-1101/4062
RN-2461/67
G0-2091/92
ES-3203/04
G0-2032/33

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
2-TEOTÕNIO VILELA FILHO
3-0SMAR DIAS

ES-2021/27
AL-4093195
PR-2121/27

BLOCO DE OPOSIÇÃO
RJ-2171m
RJ·3188/89
RS-2331/37

LEOMAR QUINTANILHA

T0-2073/74

ARLINDO PORTP

MG· 2321/22

MA-3069172
T0-4070171
SE-4055/57
SC-2042/43
R0-2231/32

(PT, PDT. PSB. PPS)
1-EDUARDO SUPLICY ·PT
2-ADEMIR ANDRADE • PSB
3·MARINA SILVA-PT

PPB
1·LEVY DIAS
PTB
1-0DACIR SOARES

SP-3215/16
PA-2101/02
AC-2181/82

MS-1128/1228
R0-3218/19

(1) Em virtude do falec1mento do t•tular. em 13.04.98

(2) Licença para tratar de interesses paniculares.

REUNIOES: TERÇAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: MARCOS S.\~TOS PARE~TE FILIIO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/34~6
(*)

lloratio dr arordo rom a \11 pubhuda no U'f dr

llorar10 tl'l!lmC'ntal:

~·\ rr1r11,

I' IU:Otl

...

h~ .

SALA N" 07-ALA SE:-: .. ~LEXANORE COSTA
TEL. DA S,\LA DE REL'~I.\0: 311·3367

FAX: 311-3546
1~.9.97. pl!l- IMfiC.!\,n

I

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA • Cl
PRI!SIDI!NTE; SENADOR I!LÓI PORTI!LA
VICE-PRESIDENTE: VAGO
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES
PFL
JOSE AGRIPINO
ROMEROJUCÁ
GERALDO ALTHOFF
ÉLCIO ALVARES
JOEL DE HOLLANDA
HUGO NAPOLEÃO
ELÓI PORTELA (cessão)

RN-2361/2367
RR-2111/2117
SC-2042143
ES-3130/3132
PE-3197/3199
PI • 4478/4479
PI • 2131/37

NABOR JUNIOR
MAURO MIRANDA
GERSON CAMATA
IRIS REZENDE
MARLUCE PINTO
RENAN CALHEIROS (2)

AC-1478/1378
G0-2091/92
ES-32031 3204
G0-2032133
RR-1101/4062
AL

PMDB
1-ROBERTO REQUIAO
2-RAMEZ TEBET
3-CARLOS BEZERRA
4·VAGO
5-JOSÉ SARNEY (4)
6·VAGO

JOSE IGNACIO FERREIRA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTÓNIO VILELA FILHO
PEDRO PIVA

ES-2021/2027
DF-2011/2017
AL-4093195
SP· 2351/52

PSDB
1-CARLOS WILSON
2-VAGO (3)
3-QSMAR DIAS
4-LÚDIO COELHO

I
JOSE EDUARDO OUTRA· PT
ANTONIO C. VALADARES
EMILIA FERNANDES • PDT

1· JOSAPHAT MARINHO
2· JONAS PINHEIRO
3· GUILHERME PALMEIRA
4- WALDECK ORNELAS (1)
5· JOSÉ ALVES
6-ROMEU TUMA
7-GILBERTO MIRANDA

BLOCO DE OPOSIÇÃO
SE-2391/2397
SE-2201/07
RS-2331/37

LEVYDIAS
ERNANDES AMORIM

MS-1128/1228
R0-2251/57

ODACIR SOARES

R0-3218/19

(PT. PDT. PSB. PPS)
1-VAGO
2·EDUARDO SUPLICY (PT)
3· LAURO CAMPOS (PT)

PPB
1·ESPERIDIAO AMIN
2· EPITACIO CAFETEIRA
PTB
1·ARLINDO PORTO

BA-1041/1141
MT-2271/2277
AL-3245/3247
BA
SE-4055/4057
SP-2051/57
AM-1166/3104

PR-2401/2407
MS-2221127
MT·2291/2297
AP-2351/52

PE-2451/2457
PR-2121/2127
MS-2381/87

SP-3212115
DF-2341/47

SC-1123/1223
MA-4073/74
MG • 2321/22

( 1) Afastado do exercic•o do manaato para exercer o cargo oe M1mstro de Estado da Prev•dénc•a e Ass•stênc•a Soc1a1.

(2) Afastado do exerc•c•o do mandato para exercer o cargo o e Ministro de Estado da Just•ça.
(3) Em v1rtude da renUnc•a do Senador Cout1nho Jorge.

(4) Licença para tratar de interesses pantculares.

REl::-IIÓES: TERÇAS-FEIRAS ..\s I 0:00 HS ( *l
SALA~" 13·.-\L\ SE:-1 .. \LEXA:'IIDRE COSTA
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
TEL. DA SAL\ DE REl":"I.~U: J 11-3292 !FAX)
TELEFONES DA SECRETARIA: J11-4JS4i4ó07
FAX: J 11-3286
(*) Hor1no dt ltordo rom 1,\11 publiC'•d• no D..,F dt 12.9.97. PR•· l!lfl!i~rt.
llorar1o rt••me•ual; J"s

fe~ra1

u 1-':00 hs.

Atualizada em: 09/11/98

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC
(Resolução n• 48, de 1993)
PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES
PFL
JOSAPHAT MARINHO
JOSÉ ALVES
JÚLIO CAMPOS
JOÃO ROCHA
GILBERTO MIRANDA

BA-104111141
SE-4055156
MT-124711447
T0-40701171
AM-3104105

JOSÊSAAD
NEY SUASSUNA
DJALMA FALCÃO
WELLINGTON ROBERTO
MARLUCE PINTO

G0-3149150
PB-4345146
AL-2261162
PB-3139/40
RR-1101/1201

BENIVERAS
CARLOS WILSON
PEDROPIVA

CE-3242143
PE-2451157
SP-2351/52

EDUARDO SUPLICY • PT
VAGO

1-GERALDO AL THOFF
2-FRANCELINO PEREIRA
3-DJALMA BESSA

PMDB
1-GILVAM BORGES
2.JOÃO FRANÇA (1)

PSDB
1.JOSE IGNACIO FERREIRA
2·VAGO (2)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3215116
1-BENEDITA DA SILVA· PT

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073174

ODACIR SOARES

R0-3218/3219

PPB
1-ERNANDES AMORIM
PTB

SC-2042143
MG-2411117
BA • 2211112

AP-2151/57
RR-3067/68

ES-2121122

RJ-2171177

R0-2051155

(1) Desfiliou-se do PMOB. 1ngressando no PPB. em 2.10.97.
(2) Em v1rtude da renUnc1a do Senador CoutLnho Jorge.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ,\S 17:00 HS (*)
SALA N' 06-ALA SE:\. :\ILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO 8. CARVALHO TEL. DA SALA DE REt::o-;1.~0: 311-32~4
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519
FAX: 311-1060
(*) llonno dC' uordo tom 1 ,\11 publiud1 no D!'if dt 12.9.97, Plll:'· 1165516
Atualizada em: 09/11/98

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
PRESIDENTE: SENADOR JOSE ALVES
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(07 TITULARES E 04 SUPLENTES)

TITULARES
JOSE ALVES
GILBERTO MIRANDA

SE-4055/56
AM-3104105

PMDB
1-JOAO FRANÇA ( 1)

JOSE SAAD
VAG0(2)

BENIVERAS

EDUARDO SUPLICY - PT

SUPLENTES
PFL
1-GERALDO ALTHOFF
2- DJALMA BESSA

CE-3242/43

SC-2042/43
BA-2211112

RR-3067/68

PSDB
1-VAGO (3)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT. PDT. PSB. PPS)
SP-3215116
PPB+PTB

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073/74

(1) Desfiliot.J.II8 do PMOB. ingrenando no PPB. em 2_10_97
(2) Em virtude do faiec•mento do t•tular. 13.04.98.
(3) Em virtude da renUnc1a do Senador Couhnho Jorge.

REUNIÕES:
SALA N' 06-ALA SE:-;. C'< ILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REI::" IÃO: 311-325•
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519
FAX: 311-1060
A.NDA.MENTO

EM IO.t.t7 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR GILBERTO MIRANDA

Atualizada em: 09/11/98

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO
GOVERNO DE RONDÕNIA
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(7 TITULARES E 4 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES
PFL
1 -JULIO CAMPOS

MT- 1247

2 - GILBERTO MIRANDA

AM- 3104/05

1 -JOSE SAAD

GO- 3148/50

2 - NEY SUASSUNA

PB -4345/46

1 -GERALDO ALTHOFF
2- FRANCELINO PEREIRA

se- 2042/43
MG- 2411/17

PMDB
1 -JOÃO FRANÇA

RR- 3067/68

PSDB
1- BENI VERAS

CE- 3242143

1- VAGO (1)

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PDT-PSB-PPS)
1- EDUARDO SUPLICY-PT

SP- 3215/16

PPB + PTB
1 - ERNANDES AMORIM

RO- 2251/55

( 1) Em VIrtude da renUncia do Senador Coutinho Jorge

REUNIOES:

ALA SENADOR NILO COELHO

SECRETARIO: JOSE FRANCISCO B. DE CARVALHO

SALA N" 6 - TELEFONE: 311-3254

TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519

FAX: 311-1060

ATUALIZADA EM 9-11-98

ANDAMENTO
EM 29-4-98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Represemação BraSileira)

Presidente de Honra: Senador José Sarney
PRESIDENTE: SENADOR LUDIO COELHO
VICE-PRESIDENTE. DEPUTADO JULIO REDECKER
SECRETARIO-GERAL: DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN
SECRETARIO-GERAL ADJUNTO: DEPUTADO GERMANO RIGOTTO
(16 TITULARES E 16 SUPLENTES)

TITULARES

1 - JOSE FOGAÇA
2 - CASILDO MALDANER
1 - VILSON KLEINUBING ( 1)
2 - DJALMA BESSA
LUDIO COELHO
1- LEVY DIAS

SUPLENTES
SENADORES
PMDB
1 - PEDRO SIMON
2- ROBERTO REQUIÃO
PFL
1 - JOEL DE HOLLANDA
2 -JULIO CAMPOS
PSDB
1 JOSE IGNACIO FERREIRA
PPB
1 - ESPERIDIAO AMIN
PTB

1 - JOSE EDUARDO
1

1

BENEDITA DA SILVA

BLOCO OPOSIÇAO (PT I PSB I PDT I PPS)
1 EM ILIA FERNANDES

TITULARES

1 PAULO BORNHAUSEN
2- JOSE CARLOS ALELUIA
1 - EDISON ANDRINO
2 - GERMANO RIGOTTO
1 FRANCO MONTORO
2- CELSO RUSSOMANO
1

SUPLENTES
DEPUTADOS
PFL I PTB
1 - VALDOMIRO MEGER
2- BENITO GAMA
PMDB
1 CONFUCIO MOURA
2 - ROBSON TUMA
PSDB
1 -NELSON MARCHEZAN
2- RENATO JOHNSSON
PPB

JULIO REDECKER

1 -MIGUEL ROSSETO

PT I PDT I PC do B
LUIZ MAINAROI

(1) Falec1do. em 23-10-98
. SECRETARIA DA COMISSAO
ENDEREÇO GAMARA DOS DEPUTADOS- ANEXO 11- SALA T:24- BRASILIA- UF
FONE; 155) 10511318-7436 318-7186 318-8232 318-7433
FAA: (55) 1061 I 318-2154
SECRETARIA· LOURDES MELO NUNES DE CARVALHO

70160-900

Atua112aaa

em

27-,0-98

