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representado pela blllroVta nelê-Paran:l Scn Romeu
Tuma .............................. ..................................... . .

ECONOMIA
Cumpnmcnlando a adnuntstraçlk> do Governo do
Estado do Maranbllo pelo IJ'OIO dado ao lnsi1IUIO de
~squtsas Econõnucas e Soc:l01s, 6rglo da Seaetana do
Planejamcnto, no que se n:fere a atcnçilo dada l eeononua do Estado Sen. EdiSOn Labia ..............................
Abordando osefet!OS p051bvos da~ eaJIIII.
nuca entre br:tsdeuos e 81J"111U105 Sen Mauro Mu:tnda. ...

El.EiçOES
Abordando o roma da ~eeleiçio, 10 mesmo tempo
em que defende a iodepeudmiCia dos Podaes Sen. Ernandes Amonm. _,_............_ _ _, ..................
Processo de escolha de canchdalos a &ovemador
- cb_,.,. - . bem como de cancbdalo l prat·
dlnaa da Replbbca. Sen Eduardo Supbcy..- .............
EnVIo de ldepama ao Oovemador Mlno Covas, de Silo Paulo, opellllldo pua que ICCIIC aua cand!elalura l ~eeletçilo ao Governo do Estado. Sen Jeffenon Péres .....,_..................................................

ENERGIA ElÉJ1UCA (Vulc PRIVATIZAÇÃO)
Rtgo!OSII n:gulamenlaçio para exploraçlo do serviço de empresas pnvadas e/ou estalais de CDCIJ!Ia eWirica. Sen. Jefferson Nres ...................................................

108

Aporando denúnaas de supersaljnos de ~·
11:1 Fundaçlo Uruvemdade de Blllllb.a. Sen. Laum

Camros

,29

IIOME.'IIAGE."''
Panberuzando o Mtrustino das Mmas e Energta,
a Peaolmls e os Governos· do O.stnto Federal e de
Oo!Ú. pela assinarura do l'rolocolo de lnratç6es que
toma relll1dade o psocluto Brasil-BolíVIa, interbgando o
CeniJo.Oestc l malha do Sui-Sudesk: do Pais. Seo Olomel Madlado ................_ .................._,_,..,....
l'lraberuzando os chn:lores e servidon:s do Baoco
do Nordeste, pelo prol!cuo lrabalho desenvolvido lliente daquela Clll"'ade Sen. Edison Lobio. .......- ...........
Parabeoi•ando o novo Caaselho Din:tlll' da SoCiedade dos Usudnos de lnforuWtc:a e Teleeomnni oç"'"'
(SUCESU N101onall, eletto para o 11111 de 1998. Sen

104

~

160

OASODlJI'O (VICie HOMENAGEM>

25
18

206

209

501

208

112

350
354

PatvL ........................, ..,_, _____ , ___ , ....

Parabauzanllo o Sr. Paulo Calnl Jlimor pela sua
posse oo cargo de Vtce-Ptooidoate da Asoonoçllo Bnsileinl
de Acbaas de PubliCidade_ ABAP. Sen. Leoael Patva. ••
Re11stnmdo a comemoroçllo do JUbileu de pnra
da Umvemdade de Fortaleza _ UNIFOR. Sen. Lllc:to
Aldmon. ......................_..__,__......................
Transcurso do Dia Mundtal da Água. Seo. Berlllldo CalnJ .............................- ..........................
1'lansatno do Dta lntemaciooa1 pela EbiiiiiiOÇio
ela Dt&enllllnaçllo RICJIII. Sen. Benedita ela Stlva. __,
l'reslaodo IM>meaasem • consaeaaa ec:ol6gica e
CIICIIIIInhonclo l Mesa n:gisao de pubiiCIÇio sobre o
CCII!IIrismo. Sen. Laum Campos..,_,__, ........_, __ _
Transcurso do Dia lntemldooaJ pela Ebminaçilo
da Dtscn1111naçllo Racial. Sen. Ldao Alc:inlara._........
HOMENAGEM PósTUMA........ __,_,_
Re11!lllllndo. com pesar, o r.tecimento do Dr. Silvio de Macedo, professor e n-dtnoror ela Faeuldade de
Di..,to ela Umversulade Fedenl de Alagoas. Sen Guilhenne Palmeira. .................,__,.............................
Homenasem pela pu,.m do ceatenúio de fa-

FERROVIA

leamento do poeta catannrnse Cruz e Sousa. Sen. Espcridllo Amlll ........- ....................-·---....................
Homenocem pela pasaapm do....- de faleeiiUEIIIO do poeta 11mbollsra Cruz e Sousa. Sen Artur
ela T6vola. ..............................- ................. __,
HPIDCI'qem pela pa11qem do centenino de faleetiiiOIIIO do poeta llllllbobsra Cruz e Sousa. Seo. Ronaldo Cwtha Lama. __, _____,____, ..........__,,_,_

Defendeado I IXlDIIniÇio ela femma Norte-Sul.
Sen. Leomarom-;Jha. ----·--------....- ...

80'""'11""' pela P'"IV'" do c:ellleÚnO de falecimento do poeta11mbolisla Cruz e Sousa. Sen. Fran-

ESPORTE NÁUTICO
Passagem ela etapa aul-amenc:ana ela Wlulblead
Repta Volta ao Mundo, por Slo SebiiSiillo (SP) Sen.
Romeu Tuma. ••_ .._ ......______ ,,____ _

FOME
Repúd•o dW~~e ela siiiiiÇio de nuJáia e fome por
que passam os murudpios nolllesanos, em espeetlll os

ISS

(RJB)

EMENDA
PEC n" 11198, que I<ICICCIIla padpafos ao arL
19 do Ato das Dtsposiçl!es Constnucoooats Tmasil6nas,
cbspando sobre a SIIUaÇio fUncional de scrvuloqs e funcionmos pdbbcos federais leplmente cecbdos a 61J11os
e enbdades ela Uniio. Seo. Clenldo Melo ---..... _ ·-·-·
PEC n"l2198. que acn:sc:enta padcrafo ao arL 53
ela Consbtwçllo Fedenl. Sen. Bemanlo Calnl ........._.
PEC n" 13198, que cbl nova n:daçllo aos ft 2" e 3"
do art 55 ela COIISIIIUIÇio Fcdenl. Sen. Bemanlo Cabral............................................................................
PEC n" 14198, que altera o § I" do on. 53 ela
Consbtwçllo Federal, de modo a restnngtr lpeii8S aos
aimes de cllldrua, mjolna e dtfamaçlo a eXIgência de aulonzaçio das n:spceuvas Casas para o JUipmento de
pariiiiiiCIItar pelo S'll'. Sen. Odacir Soan:s. ......................

do Estado ela Panlba. e o deseaso com que as IU!oridadesv&n~oproblema SmNeySuassuna ........

360

488

312

149

214

387

529
534

317

324

327
31

celino Peretra. ....................................................
HOIIICIIIgelll pe1a pasaapm do ~ de faICCIIIICIIto do poeta llmbohsta Cruz e Sousa. Sen. lOM!

334

Fopça. ....... ·-- ........................................................

336
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MePARECER

Parecer rf' I~_ Conulllo de fdnraçlo,ICJbll:
o PLC n• 55196 (r!' 4 004193, na onsem), que 1oma obrig016na a inclusio do ensino da llnBua espanhola nos
CUnfculos rlo:nos dos eslabeiOCJmentos de CIISIDD de I" e
2" graus, e ,.,.... o PLS r!' 311195, que dlspCie o ens•no de língua espanhola nos esllldos hm!lrofes com os
países fonnadotes do Men:osul. Sen .los6 Fogaça. ........
Parecer r!' 123198 _ Comisslo de Relaçlles Exlen=s e Defesa N~<.ional. sobn: o PDL r!' 145197 (r!'
526197, na origem), que aprova o tnto do arordo de
cooperaçlio"" dlea de lllnsmo, celelxaao .,..... c~.cr
no da Repllbhca Federallva do Brasil e o Oovemo do
Re1no da Espanha Sen.IOSI! Agnpino M•a. ................
Pan:c:er r!' 124198 _ Comisslo de Reloçlles Exlenon:s e Defesa Naaonal, sobn: o PDL n• 146197 (n"
224195, na ongem), que aprova o ~<:•to do EsraiUio d.:
Confelinaa de Haia de Dlmto lnlemai:IOnal Pnvado,
aprovado na VIl ConferEnaa, n:aiiZBda ao perfodo de 9
a 31 de oulllbrode 1951. Sen. BemanloCabr.ol.....
..
Parecer r!' 125198 _ Conussiio de Relaçlles Exlenon:s e Defesa NaciCIIIal, sobn: o PDL n• 3198 (n"
399197, na onsem), que aprova o leliD da Emonda dos
ans. 6" e 22. do Acordo Openoonal da Orpruzaçlo lntemaaonal de Teleco11111111CIÇ6es por Sarfille .. JN1EL.
SAT, aprovada pelo XXV EnconbO dos S.,....mos, em
4-4-95 Sen. Jlernanlo Calmd........----..-· ...................
Pncer rf' 126198 - Comilllo de Relaçlles Exlenma e Defesa NII:IOIIal, sobn: o PDL n• 7198 (r!'
sn/97, na ongem), que llpiOYll o lello do Acordo ICibll:
Semços A&eos Sub-Rep~~~~~s. celebndo en1n: os Oc>vemos da Repolbbca Arpmina. da Replblica da Bolívia, da RepolbUc.o f'ederava do Brud, da Repúbhca do
Oule, da Replblu:a do l'llnguai e da Repdbhca Orielllll
do Urugu.u, em f"Dnaleza, em 17-12-96. Sen. BeUo Parga _,................ .......................--·-..................._
Parecer r!' 127198 _ Comilllo de Relaçlles Ex"'nma e Defesa Nodoaal, sobn: o PDL rf' 11198 (n"
440197, na origem), que II(JIOYa o """to das emendas Ans. I, U, VID,IX e XVI do IICOido n:lallvo l Orpmzaçlo lnremaaonal de Telecomwucoçiles por Slllih"' _
INI'ELSAT. Sen. Otoruel Machado. ___, ____, ..........
Parecer r!' 128198 _ Conulllo de Relaçlles Er.lenon:s e Dcresa Nao:ional, sobn: o PDL rf' !1198, (r!'
S61197, na origem), que II(JIOYa o leXID das ........W n:llliva• l mudança do aome da Orpuzaçlo llllenlaCIOnal de Telec:omuni<açlles Maóllmu por Salibte _ INMARSAT, e ao III. 13 da Convençio da INMARSAT,
IJIII>Y3IIu em J..ondns, em 9-12-!14 Sen Orolllel Machado ..................._,,_,......................---·---.......
Pncer rf' 129198- Coaulllo Dln:lon, que ........
....... 1lalaçio final do PR rf' 23198, que autmza a Repolbhca Fodembva do Bruil1 comrarar opençlo de cr6cliro Rlemo no valor de 1nn1a e aete aalhlles. cenro e
lnllla e q110110 md, ........_ e - e . . . . , d61an:s
IIOIIe-aiiiOric e DOYellla cealllYOS, junto 1 ClllllllR:io
de banoos formado pelo 1llllque l'lribu.llan:lays lllnk
PLC e IDsliiiiiD Bancano San Paolo di Torino S P.A ,

destinada 10 fiiiiiiiCYimenro, pon:ial, da ~ de
bens e oemços D"'"'dnao 10 1'roJeiO de Modenazaçio
das F...... Classe Nllalll, 110 lmbdo do 1'n1&1111111 de
Reapmellwnenro da Mannha. Sen Rana1do CuDha
Uma.,,,_..,,,___,,,............_ .•,,.__,,........
Parecer n• 130/98 _ Conulllo Dn<lm2, que apn:....ta I n:daçlo rlllll do PR D0 24198. que autonza • Repdbl1ca Foderabva do Brasd a conrrarar opençlo de Cléd1to externo m valor equivalen~e a Ylllle e um milhiles,
noventa e duas mii.IIOYeCentaS e doze hbras esterlinas e
vmre centavos, jun<o a um c:ons6rcio lllle8lldo pelo
Banque Panbas e o Ban:lays Bank PLC. Sen Ronaldo
Cunha Lona. ...................... ..............._, ___..............:
I'IJIIlCel' r!' 131198 _ Comrsslo Dln:lora. que apre46
senta a n:daçlo fmal do PR n"11!198, que auronza 1 PiefCIIU13 MIIIIICipal de lconha. 00 Eirado do Espinto San·
ro. a conrrarar opnaçlo de Cl6bro m valor de rrae111os
e mventa e oito nul e serecenros n:as. jumo l Caiu
Econônuca Fede131, destinando-se os recursos l COIISinl·
49 çlio de anqüenta UIUdades halntac1onais no B•no Jard1m lanchra. SCII Ronaldo Cunha Lnna. .....................
PIJIIlCel' n• 132198 _ Comisslo Dln:lon, que apresenta a ralaçlo r11111 do PDL n• 51197 (rf' 356196, na ongem), que II(JIOYa o ato que n:nova 1 eoacess1o da JUdio
Marab4 Lida.. para Rplorar serviço de ndrolhfuslo ..,.
mra em onda m6dla na adadc de 1131, Esrado do lbo
Sl Grande do Sul. Sell. Ranalclo Cunha Lima. .... ............
Pnor:r r!' 133198- Conusslo Da--. .... _...
ta a nodaçio final do PDL rf' 51197 (ri' 357196. DI oripml,
que l(lnJYI O ato que n:nDY1 I CDn §'o da IUdao Ddillora
de Aqlndal- Lida., para Rplorar !IOIYii;o de nodiodd'uslo
sorna an OIM!allaplcal na Cidade de ,o,cp.W•••• Elllldo
de M.ro Gooso do Sul. Sal. Rana1do Omba Uma.............
Pncer r!' 134198- Conulllo ~que apn:sen&a a n:daçlo final do PDL n• 53197 (rf' 3511196, DI on56 JCRI), que aprova O 110 que .....,VI I pmmlllo OUIOIJI·
da • JUdio FM Correio de Joio Pessoa Lida., para ••·
piorar oemço de llllllodúuslo sonora em hqllõnaa,..,.
dulada Da Cidade de Joio Pessoa, Eslado da Paralba.
Sen. Remoido Cunha Lima..__, ______,,_,___,,_
1'llnoccr rf' I3SJ98 _ Comilllo Dln:1013, que d4
65 n:daçlo liDai ao PDL n• 54197 (rf' 3S9196. DI oncanl.
que aprova o ato que leiiOYII a concelllo OUIOrpda l
JUdiO Awl1ferde de PilaDp Lida., piiiiRplonr semço
de 13111odiftlslo 1011013 em onda m6lia DI adade de p,.
tlllp, Esladu do PmaL Sen. Ronaldo Omha Uma.--·
Pncer rf' 136/98 - Cormlllo Dlrelora, que d4
n:daçlo final ao PDL n• 68197 (n" 391197, oa OIIFD),
que apmva o ato que .....,.. a """" ''lloCaida UU·
99 dlo Domados do Sul Lida., para elp1cnr semço de 13·
dlocbfuslo sonora em onda m6dla na Cidade de Dourados (MS). S.... Ronaldo Omha Lima.._,,,..............._
Parecer n• 137198 _ Comilllo Dlrelora, que dá
n:daçlo final ao PDL a• (J9J97 (rf' 392, na ongem), que
llpniYll o 110 que rmova 1 pennilllo 0111DrJ11c1a l JUdio
Guarony de Slnlar6a Lida., para esplcnr oemço de 13·
drocbl'aslo 1011013 em l'n>qt1klaa D"hJoda oa cidade de
Sllllllán (PA) Sen. Ronaldo Omha Lima.-...............

.....
119

123

132

136

146

143

273

215

2n

IX

..._ rf' 138198 - Caaasslo . , _ que ...
11011aç1o fillll ao PDL n" 70197 (ri' 393197, na onaeml.
que lpniVI o 110 que lmOVI a pemusslo OIIIOiplla A
Riho 1V 1'lopic:al Lida , para explonr ""MÇM de .....,_
dotuslo """""' em hqll&ocoa mod11l.ta na cidade de
Manaus (AM). Sen Ronoldo Cunho Lima. .................... .
Parecer n• 139198 _ Comosslo de Auumos
Ec:on6nucos, sobre o Ofl'c:1o •s• a• 84197. do Presiclenoe elo Bonco Cenlrol do Bruil, que encamonbo ao
Senado Federol IOIICIIaÇAo do Govemo elo Eirado do
Rio Grlllde elo Sul, para conlrlllr operaçlo de cndllo
JUDIO ao B~KD IIIICmaCiOIUII poro a Rec01111oaçlo e
DesenvolvomeniO
BIRD, no volor de
US$70.000,000.00
mllhlla de ddllnos ~~~~eri
canos), equivllenla a ,,810 000.00 ( - . e CIDCO
milbiles, oollleeniOI e dez miloals), a.,... de 31-797, CUJOS nocu1101 desbaadol llmplememiÇID
elo Propama de Reslaui'IÇID e ~lo du llocloYiu Eoladuaos no Rio Grande do Sul _ PNMRE. Soa.
Cuilclo Maldaaer _,_, __........, _ ,__..,____ _

280

<-

281

Plrecer a•J4CW98. Coauslo de A·" -ws Ecaa6-

.m-, .... o Oficio "S" ... 26198. do ............. do
lllllco Cealrol elo Bnsil, que enoaaoiaha ao Soaado Federll sobcniÇio elo Govemo elo ~do Cesd. a ......
peo10 elo ........, de opaiÇID de Cl6lilo jiiiiiD l Caiu
EoaoOmica Fedonl, oelaavo ao ........,.. de Apaoo l
~e ao Ajuslo Fiocal dos~.., volor
de YiDie e qua110 lllilbiles de-. ..,. ......,. da bnha
de a6lilo n. Sen. Waldect 0me1u. ........................._ ..
Panar rf' 141198 - Conasslo Donlaro. que dl
ndaçlo fillll ao PR n" 27198, q u e - o Gowmo do
Eirado elo Ceá
opaiÇio de cndiiD jaaiD.
c.iu E c• lllr · a Federal,.., VIlar de wa&e e....., 1111lbiles de ............................ de Apaoo ......
lllllwaÇio e ao ~ Fiseal dos Eoladao. pan fiiiiiiCiar
oSen.
Propama
AJo'*Lima.
do Quodno
de Peullll
RonlldodeOloba
_________
, .do~.
_ ,__ _

a--

o--

Panar rf' 142198 de Cnnatnnçio,
aobno as Emendas ll"s 2 a S. de Pienino, ofeoe · •· em I' 811110 l I'EC n" 19196, do Senador Walde:t Onw:las
.-dooeo. que
dlspile aobno 01 beadlclos fiscais uofue- ao ICMS.
Sen. Ldo:io Alcllllaoa.-....---..------·-----·
....._ rf' 143198
de Rcla;Cies Ezle.
riC11a e Defesa Nacimal, aobno o PDL rf' 131197 (ri'
573197, .. oriJ+D). que ........ o do Aalnlo de
Pan:ena e CoopaiÇio em Mal*ia de ~ l'llblica, celebrado_, o Gowonlo da RopiNn Feleroava
do Brosil e o Govemo da II.C(Idbbca Fo
• em B...rba.em 12-3-97. Sen. Romeu Tuma. ...._,_~--Panocor rf' 144198 - o--lo de Rda;iles Ex-.
rions e Defesa Nadoaal. aobno o PDL rf' 143197 (rf'
!62H7, .. oripm), que lpniVI o ... Aalnlo de
Caaponçlu a Lula- o Crime Olpm•ado e o Tlilico de Ealuoi
1 e SniMIInrin .........,._, ....,_
brado enlllo O Govemo da R4p1Nnl'elorobva ... 8 ..
sil
e oSoa.
Govemo
daTwnL
Peplblocallal-.
Rama, em
122-97.
Romeu
__.._ _..em
______
, ___
,
JIIIIIÇI e Od...,•

296

....

412

427

PEDÁOJO

374

e.....,.-..

_c--

Parecer n' 145198 _ Comosslo de Relaç6es
Ea1eroores e Defesa Nacionll, que dospile sobre o
PDL n' 59/97 (n" 386/97, na orisem), que aprova o
1ea1o do Acotclo por Troca de N01as relllivo ao insresso do Brosil aa qualidade de membro pleno, no
Comne do Aço da Orpruzaçllo para a Cooperaçlo
e o Desenvolv1men1o Econ6mico _OCDE, celebrodo enlre o Oovemo da Repdbhca Federaliva do
Brosol e aquela orJanozaçlo, em Pans, em 17-6-96
Sen Casildo Mlldaner. _ .........................................__
......... 146198- c....... de Relaç6es Exoenam e Defesa N - . qoe dosp6e sobre o PDL n•
59197 (n" 386/97, Da onpm), que aprova o !aiO do
Aconlo por Thx:a de Noars. oelaavo ao ;..,._ do Brasil, na quobdade de Membro Pleno. no Conou! do Aço
da Oraeo•eçlo pan a Coopero;lo e o Desenlflllvi.-o
Ecanllmico -OCDE. celebrodo IOIIIre o Governo da Replbbca Fedellova do Brosil e aquela orpnizaçlo, em
Pino. em 17-6-96. Sen. Cuoldo Maldraoer...... __.,........
Panar rf' 147198 _ Cooaulo de Re!IÇ6es l!xoellllftll e Defesa N..-. que dosp6e sobre o PDL n"
74H7 (ri' 397197, na onpm), que aprova o 1e110 da
Con•ooiÇio lle!lbvall'nolroçlo das Cnançase l CoopeI'IIÇio em Mlll!na de ~ ._..,...., conclulda
em H- em 29-.5-93. Sen. Beoelill da SolvL.-----Parec:er n" 148198 _ Comilllo de Re11Ç11es Exlenotes e Defesa Nacoonll, que dospile sobre o PDL
n" 74197 (n' 397/97, ao orisem), que aprova o IUIO
da Convençlo Rela&ova l Proceçlo du Criançu e l
Cooperaçlo em Mal6ria de Adoçlo Jnlernaeloaal,
conclulda em Haoa, em 29-5-93. Sen Beaedna da
Solva..........._,_, ________........_ .................._

389

AliO ....... de pelfp> ~ - ...... que
emlllldo ......,_ Seo. O... Dou. ............

150

PENm!NCIÁIUA
Soloa- IIIOdldas 111p11101 panllllldar o quadro ............, em que ae.. 1 run 01 pl"''ldios boastloiros. Sen. a.... Supbcy. --·----.......- ................_

158

POÚCIA llODOVIÁRJA Fl!lER AI..
Apelo .. _....... fulonil ..... aoluçlo de cbflcd IIIIIIÇio par que ......... 01 ....,.._ da Nlaa
RodDvlma Feloral. Sen. R-.. Juc.l ....- ............_,_

517

-

JIOÚTJCA liCONOMJc:o.I'JNANCEIRA (VIde JUROS)

PRIVA11'ZAÇÃO (VIde IMPRENSA)

................... o proceuo de prlvalizaçlodn ........... -delllelllaellak:L Soa Beaecbla da
Mi aplk:lclo de Olllinadoo de pnvlbZIÇIIes.
ao Eirado
do, Rio
de,_____
Jaaeiro., ______
Sen. Boaedoll
Solva , ___
,____
___
, ......._da
..

Solva.·------..--------·
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CASILDO MALDAI\"ER
Parea:r rf' 13!m8 _ Corrusslo de Assuntos &onómJ<OS, sobrr o Oficio •s• n• 841!17, do Plr5Jdrllle do
Banco Central do Brasil, que encamJDha ao Senado Feder:d sobCIIaÇ:Io do Clovemo do Esrado do RIO Gnndc: do
Sul, pa13 COIIIr.llar D(IOillÇilo ele cn!dJto JUnto ao Banco lntemacJonol para a Reconstruçfo e Desenvolvtmento _
BIRD, nn valor do US$70.000.000 DO (setenta milhlles
de dólores amencanos), equ•valentes a 75 810 000.00
(setenta e anc:o nulhões. mtoa:mos e dez ftlll =sl, apreços do 31-7-97, CUJOS n:cunos aelio destmados l lmplementoçfo do Programa do Resrauraçlo e ManuJençlo
das RodoVIas Estaduas no RIO Glllllle do Sul_ PNMRE. ..
Rq:JSUando 1 VISita ao Bnsd, cm espeaal ao Estado de Sanla Catanna, do Presidente da Provlnaa Autõnoma da Galíaa, O M11111el F...,._ ...........................
Homenagem pela pm sem do ..........,., de falecuneato do poeta sunhol•!lla Cruz e Sousa. _,,...........
Parecer r{' 145198 _ Comisslo de Reloçiles Extenma e Defesa NaCJonal, que dlspile 101m: o PDL n•
59197 (r{' 386197, "' ongem), que aprnva o l"-"10 do
Aeonlo por Troca de NOIIS, relabvo ao lnpaso do Brasil na cp1•hd... de memlmJ pleno no Conote do Aço da
Orpmzaçin pa13 a Coopençio e o Desenvolvimento
&on6nuco _ OCDE, c:elebrlldo enue o Governo da Repóbbca Fedenbva do Brasil e acplela Olplllzaçio, em
Paris, em 17-6-96 ........_ ................_,,...........................
Parecer n• 146198 - Corrussio de Relaç6es Exb:riora e Defesa NICional, que dlspile 101m: o PDL rf'
59197 (D" 386197, 1111 oripm), que opnwa o teJUo do
Aconlo por TIOC.I de Nolas Jel&vo ao 11J81e510 do BillIii na qualidade de MemiHv Pleno, no 0.11111! do Aço da
Orpmzaçio para a Coopençio e o DestavolvtlllaiiO
Econ6mico - OCDE, celebrado t1111e o Governo da Repóbbca FedcraDva do Bras1l e aquela orgamzaçlo, em
Pans, em 17-6-96. .........................................................

EDISON LOBÃO
OIIDjiiiJI-...do 1 adllllllislraçio do Governo do
~ do Mlllllllhlo pelo 11p010 dado ao lasblllto de
Pesc,11sas Ecoa6111icas e Socllis, 6IJio da Secn:laril do
Plmejamtnto, no que oe Rfere alleaçlo l economia do Estado ....- ...-....------· ..............----·-·
Enc:ommhaDdo a vOIIÇio do PR a• 23!98, que
autoriza a Rtpóblica Federlllva do Brasil a comnrar
openç1o de cr61i1o extenJO ao valor de lriDta e sete
wlhlles. cento e lrlnta e qiWRl 11111, leleCeRIOS e selellta e sete dólues 11011t-amtne11101 e noventa centavos, junto a COIISÓII:Io de bancos formado pelo Banque Panbas, Ban:ll)'s Baak PLC e lsDIUIO B.tncario
San Paolo di Tonno S.P.A , desllnada 10 lillaiiCiameniO, pamll, da imporiiÇio de bens e serviços necesdnos 10 ProJeto de Modemizaçlo das Fragatas
Classe Nitcr6J, no lmblto do Pro....,. de RcaparelhamtiiiO da Manilha , _..................._____,,,,,
Panobeluzando os dueloJes e somclcJm do BIIICO
do Nordeste. pelo profiCUO D'lbllho dtoenvolvido l frente daquela emulado..........................................................

.....

281
314
339

Pág.

EDUARDO SUPUCY
Apmo ao pnmunciamento do Ollldor que ICIJSII'll
a imponJnCJa da inaujpllllÇio da eclusa de Jup1i Apane
ao Sen Romeu Tuma.... ............. . ,,_,_ ........,_,,, •
PLS n• 61/98 - Altera os arts 27 e 34 do Le1
n• 7.210, de 11-7-84, que instuui a Lt1 de Execução
Penal .... .................................................................
EncamJDhando a votaÇio do PR rf' 23198, que autonza a ReJ'I]bhca Fedenlllva do BlllSJI a contratar opelllÇ:Io de ~110 externo 110 valor de lnllla e sere milhóes, cento etnnta e quatro auL lleleCODtos e SC!entl e sete
dólues none-amcnc:anos e noventa centavos, JUnto a
consón:Jo de bancos fonnado pelo Banque Panbas, Barclays Bank PLC e lsbtuiO Bancano San Paolo di Tonno
S P.A., deSIInada ao liiiiiiCIBIIItiiiO, pamal, da 1mponaçlo de bens e IOnliços aecess4nos ao Projeto de Modenuzaçio das FJl181185 Casse N11miL 110 lmiiiiO do J'n>.
IJ'BIIIIde Rcopueu-o da ManDha. ......................
Encanunlwldo a votaÇio do PR rf' 18198, que III·
IOriza a l'lefel1111a MUIIICipal de 1conha, no ~ do
Esp{riro Santo. a conllllar operaç1o de Olti10 no valor
de aaemos e no...,ta e 0110 aule
l Caixa Econ6mica Fedenl _ CEF, dclliiWido-se os ""
cunos l toiiSiruÇio de anqlleala unidades babltactonais
DO Baino Janlun Jandua. ..........,.,_,,, ....................
Sohatando medidas .......,... para mudar o quadro dJamltic:o em que se en<oalllllll os pes!dlos bras•-

III

112

118

.....,.,_,.,.,,,junto

408

412

:zs

118
149

leaus....... ____,,,,,,_,_,.,,............._ ....,_ _,,
Comeatando a tJUDsfaçio e o repddJo da Conu>111o de Jullliça e Paz da AlqUidtocese de Sio Paulo. OAB
e outns enbdades, CJ1111110 l perman!ucia do Gen. RICII'do Fayad no c:;qo de Sulxbretor de Sadde do Mlmstirio
do Eén:IIO _,,........................ ,,_,,, ,,,_,,_,,_,
Processo de escolha de candulalos a pemador
nos diversos alados, bem 1!01110 de caadJdato A ptni·
ciênCia da Repóbbca.................................................._ ..
Ocupoçlo, por tnlbalhadcxes oem torta. de dependênCJas do MDD!ilmo da Fazenda e do lnclll .................
Encam111haado a votaÇio do PDL rf' 54197 (n"
359196, na oriseml. que aprova o ato que .....,.. • cemeesslo outorgada l R*bo Aunverde de Pitansa Lida.,
palll explorar serYJÇO de radlodlfusio sonora em onda
m&ba ua Cidade de Pitanga (PR).........- .....................

Olscu!llldo o PDL n• 70/97 (n" 393197, Da oriseml. que aprova o ato que .....,.. a pemusslo CIUIOQlllda l IWio 1V Tlopical Lida. para explorar serviço de
radlodllilslo IIORCIIll em lieqtlenc:ia modulada 1111 Cidade
de MIDIIIS (AM)..................................- ........................
Abertura de cassmos no Bnsd Aparte ao Sen.
Joso!Sena. _ _, .. ,_,,,,....,, __ ....,_,,......_,,,
RequenllltiiiO de lnformaçlo rf' 178198, ao Sr
Mmistro da Fazmcla, soble cleslinaçlo de liDallciiiiiOIIIO
de projetas de 1nfta-eslrulura junto l Caixa Ecoaaauca
Fedenll_ CEF.....___, ......_, ____,,_,..,__, .....
Requenmento r{' 17mB, de voto de pesar pelo
faiOCJmeniO do c:antor e COIIIpDIItorTim M11a. ........,_..
CJeSCJmeniO da liXa de dtsemJRCO no Pais. .......
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aos trabalhadon:s pcrradorr• do vírus HIV, ali 1 data do
afdS&arnenlo previdencuir1o ..... o..o. . . . . . . . . . . .oo. . . . . . . . . . . oooooo

JOSt AORIPINO MAIA
Parecer n! 1231911_ Conussiio de RelaçiJCs Eo~e
nm:s e Defesa Naaonal, sobre o PDL n• 145m (n!
526/97, na onl!!"m), que aprowa o "'"' do acordo de
cuureraçãa> na úea ck IUnsmo, celchrad~l entre O(joverrul d3 Rcrúhhc:a Fedmlb\a do Bra.~d e o G.wemo du
Re1n1, d3 E.cpanha • • ..... ........ •
• • ····- •••
JO~E

EDUARDO DIJTRA
1:ncammhandl1 a \'OlaÇãn da PR n! I81'J8. que autnlli.J. a J'refeuura. Munlf•.,ral de h.:onha. [!tl.klt.J "'' E5pintn s..tn••'· a contratar nrera~r-lu de créLinu nn valtll' de
ln:7mh'' e 1111\'t'RlJ. e ano mil e sell:(rnlo"' n:.u". Junln l

0000

CaiU [CtJDÔml..:a redclill, &iooUn31kJn•!k:' n111 l'eCUAil"' :.
cm,.IIUÇ':k' de c•nqumLI. un1d.des h.lhiLICJnn.u' nn B.ur-

n' J.ud1m J.md1r.a..

131

JOStiOGAÇA
l,.uecer n! 122/IJH _ Cumas53n de Edu~o.iiÇ:io. sobre o PLC n! SSI'Ifo (n! 4 VCJ.IJ'J3, na cm~em). que tornJ
ohnJ!.Lil;n.a a mdu5Ju du crL,mu d.J. linguJ. ~lfiiro111hnLa "'"
curri...-ub• plcnu'io d..l\ e~~tahcll.'('lrnenuJ5 de tn!imn fk I! c
r-gr.am. c suhn: u PLS n! 3819S, qu.: d•"I"-IC suhrc u enSIIKl dr.: linl!IU cspanhnl.a nn~ esl.ldns llmflmfcs a•m c.~
p:úsc-c ftN'RLilJures cL, Mc.'I"L"ClfiUI. o•· • oo••o•·· • • • •o• o
thJmen.lgCm p:l.t. poL~em do L-c:nten.inu de f.t.lct..,m~ln dn pc...:1.1 s1mhnhocu Cnu c Sous.t. • o . o •
JOSf.IO'IIÁCIO R:RRf.IRA
CuncLamanJn as automLldcs c a Sl~le'-'dllc tm J:!C·
rJl. rar.t. '' Cflmhate an c"nsumn de droga.' • • .......... .
PLS n! 6S~JK. que proihe a arhcJÇiM• de LltUJ:em
cm menun:s de 18 anos. sal\ o com aulnn7..1Ç3n e1rrc:11L.;a
dn'-o ('liii'C OU RSJ'I"'I'''C.iVCI5 ........ .
rL.r,; n2 6ft,«)8, que altera a redollii.l du an :!~. CJ·
put, du Dcerero-Le• n! 3 689. de 3 de oorubct• d: I!UI
(Ccidcgo de Processo Pena() .............................. .
PLS n! 67/98, que altera a redaçlo do an SR dJ
Con<OiulaçJo dJs Leis do Trabalho, apmvadJ peh• Dcr:n:tc>-Le•n!54S2.del•de'""'ode 1943 ••••...•.••.
PLS n! 68/98, que regulamenta a profi•siio de eslebcJsta e cos.rneiOiogJSia .............o. . . . . . . . .

0

..

•

.......

JÚ!'OIA MARISE
Cnttrando du Banco Centtal Um.:ll11illnr fiscahzaç3n na.' in.,.biUlçí'U nnance1ras com relação an aumen10
de SUAA liP.L'C de JlD''lS. quand\1 OJ'I"ÓJ'nO GJvemn anunCiil a nxluçãn da'C me51113.'C ... • ........... • .. .....oo... oooo.......
Data de ed•çilo du ncwo Código de Dcf,-sa do
Con'Cum1dnr. alhr.mJ..• du ü.ecuuvo mamr arerfclfr03·
mcnln c.fl, no"'O C"ddi{!U •
o
[stJd,, di.· cal•mltJJLic rllhbc.• nas mumdruJS dn
nnnc mme1m, tm dã.cmênL"'il da sc:c:a que ao;!oOJa aquel.t.
rquJn
Crill~ib au Go,erno fcm&IKL• Uennque. nu que
d11 ro;penn à am~rleiJ fJiêns:1a dJ smhlc rübhca nn

nra.\11
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LAliRO C'.AMI'O~

33C•

16K

F.nCJ.mmhan~, a v01.11,Ju dn PR n!. 2319M. que dU·
k'"'.. a Repúhhca r-e&:orauv• dt., U1i15ll • awnr.n.ar ''ri!'·
r~·;;., de crálnn e"temu nu ulur 4: lnnLI e sele mllhi,_
e\. cenln c tnnLI c quJtrn m1l. SCia."rr''lus e sclcnta e SCIC
dnldl"\"s nunc-amcru:anc.'s e ncft.-enld cenlilvc.,o;, JUnln •
Lltn..l'iri;'IU de b.uk."C.Mo furm.sd.• rrln Ro~~~que Panh..... R.U'·
Llays nanL PI.(" e 1-ctnuln R.sncann s.m Paoln di Tnnnn
S P A • dc~~oundllo~ .b' finanuiU11emn.. J'oli'Ciill, da IMJ'l'111.1·
çJu ck ~ns e SCI'VIfr"t"'- neces!i.inns au PruJei.O de M\w.lemi7.M;Jn d.llt. Fragata.' Cla.'C~e Nnmll. nn lmhno dt' Pn,,.
i!rJ.m.a de Rear.arelh.lmcnln dJ \to~nnh.L
CresL,mcnlu dJ l.11J dr.: d~m('rC"J:!II nn P.ú-c
Ap.me AScn EmD1a l"~l"ll3ll<k• .....
Aumeruu abU'CIYo eLas latu de JUros L'OIII o ohJellvo d~ sal"ar o Real
••
o
Fali!nLIJ da sall.r.: púhhca ... llrasll A....... As.-n
Jún1a J\.tanse ....oo • • • • o o o . . .
Pn:stan.Jn hnmenaJ:!Cm l a.HtSaênc:la et..-olügu:a e
encammhando à MC"\J reg1stto de puhheaçJn sobre o
m)JunSJ!K) ........
... .. .. • .. ...
Apurando denúnc.1as de supersalános de "marajás" na FundJçlo UniYei'Sid:tdc: de BrasRca. ...... . . .......
00 • • •

241
245

0000000 •
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000.
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37S
465

470
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JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Sobatando puruçio """ responsáveis pela quebra
de SIJ11IO de mquálto do Dlsrnto federal .......................
JOStSAAD
Deborendo os deslf'IOS adnumstrallvos enfrentados pela Capital Federal _,,.................. .. ....... . ..........
JOSÉ SERRA
PosiCKlllllldo-se contra a robenwa de cassiiiOS nc
Brasil -·-··..
JÚUOCAMPOS
Der.adeaclo lpiOVIÇio III(JOIIte de (IIOJOIO de ...
de sua outoria, que defende a .....,bdade nc Olll(llefiO

--·----0-·--· o•--·-0---· -.. . . .

302

LEOMAR QUINTANIUIA
Mamfestando sua preocupoç1o com relaçlo l scJ111rança do cidadio, su-dc a todo bpu de Vlol!nda
UJbana. no Pais. ........................................_, ___,,_ ....
Abenura de CISSII10S no
A...... ., Sen

a.....

José Sma. ...............
Defendendo a Clli15IIUÇio da ferrovia NOite-Sul...
o

515

306

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

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

.

LEONEL PAIVA
l'arlbemzondo o novo Conselbo o.,_- da Sociedade dos Usllirior de lnb!Mbc:a e T~s
(SUCESU Nacional), oleiro (1118 o ano de 1998. _ .........
l'lnbetazondo o Sr. Pardo Calnl Jlilllor pela sua
posse DO C01J0 de Vioe-l'lelldeale da AI'OCioçln BIUIIeuade AgenCias de l'llbbadade- ABAP.-.................
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PileMARSAT, e ao art. 13 da Convcnçio da 1NMARSAT,
aprovadas em l.ondros. cm 9-12-94 -·-·-····-----··-··--·
ParabeluZIIIdo o MIDistálo das Mmos e Encrpa,
a l'clrobras e os Oovcrnos do Dulnto Fcdcnl e de
0..1h. pela .....-.. do Protocolo de IIIICnÇ6cs que
toma n:alldadc o gasaduto Brasd...Bolfvia. interbaanclo o
Ccnlm-Oesre à molha do Sul-Sudosle do País ··---·--·-·

99

10-1

PD>RO SIMON
LcsaJ•zaçlo de

Aparte ao Sen. Josi

J...,.

em cassinos 110 Brasil

Sem..·--····· ····--········· ····-····-···· .

310

RAMEZTEBET

Apela por medidas argeates 110 eombob: l violãlcia urbana. Apode ao Sen. Leomlr Qwllllllllha. •••----···
Cumpnmenundo o andor pelo andaelo de inauJ11D1:1o da Eclusa de Jup1il. Apane ao Sen. Romeu

Tuma. ---·· ----·· ··-··-····--------------··-···

Procesao de esoalba de Cllldldalos 1 aoveraador
aos diversos eaaclos Apone ao Sen. Edaanlo Suphc:y.•••
Requeri- •"1811!18. de ..... de pnóndo pesar pelo faleci- do jOnlallm Expecbc:to Quintas. -···

ROBERTO FREIRE
Requerimento n" 176198, sobatando • desiiDado o tempo da Hora do Expecbeale, do d•• 25-3-98, ..
bC~~~~e~U~S<nS do &:eiiiCIWio de IIISCimento de Lllls Carlos
1'lales. ···----······ ····---- .
ROMEROJUCÁ
EacanDnbado I YIIUIÇio do PR a" 23198, que IIIlllnZa 1 Replbbca Fedenbva do Bruil a CODirllar apençlo de a*hto.....,..., 110 valar de 111111a e oere mdb6es, cento cinDia e qu1110 miL o '
tos e seta~~a e sere
d61a... noctc............,. e 1 1 0 - CCIIIIIYOS, jUDIO a
COD&6n:io de baDcos formado pelo Banque Panbas, Barclays Bank PI.C e lllillllo a-ano San Paolo di Torino
S P.A., dabaada ao fi.............,, paraal. da imponaç5o de bens e serviços aocess6nos ao ProJCIO de Modemiuç1o das FmpiiS Ciasae N1ta6i, 110 lmblto do Pro- d e Reaponlbamallo da MariDba. ··---··--···-···
Manifeora .,._.,poç~o com os efellos do fent).
mono "EI N"lllo" DO Estado de Roraima, e encamiDha
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Ata da 11 1 Sessão Não Dellberatlva,
em 16 de março de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária, da 5()1 Legislatura
Pnlsldlncla do Sr.: Geta/do Melo.
(llrit .. • . . . . ,
tni~Ur&)

a

t4 1totu

e

ao

O SR. PRE11DEN1'E (Gemido Melo)- Declam

-n:fclo.

O Sr. 1° 8ecl8l6rlo em
Senador Leonel Paiva, pnx:eda" llellura do Flpldlenle.
I
~Ido o NgUinte:

---·~. - - traSob ap!'CII8Çio da Deus, Iniciamos

EXPEDIENTE
PARECER

balhos.

PARECER
.
.N• 122, DE 1998
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre
o Projeto ele Lei da Càmara n• SS, ele 1996
(n" 4.004/93, de iniciativa do Presidente

. '

da República) que "toma obrigatória a
incluslo do ensino da lfngua espanhola
nos
curriculos
plenos
dos

cstabc.lccimcntos ele ensino ele I" c 2"
Lei do Senado
n" 38, de 199S, de autoria do Senador
·Pedro Simon, que "dispilc sobre o ensino
JIBVS" C sobre O Projeto de

de Ungua Espanhola nos Estados
limftrufes com os pafscs formadores do

MERCOSUL."

.RELATOR: SeuadorJOSt FOGAÇA .
1- RELATÓRIO
O Projeto Lei do SeDado n.• 38, de 199S, do Seuador Pedro Simon,

.

tem o prop6sito de incluir. o ensiDo da lingua espsn;bola
nos currículos escolares
'

dos Estados brasileiros que ,fazem fronteira comI os países integrantes do
I

•

I

(
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da

s•

série do 1° grau.

estendendo-se ao 2° grau.
Em sua apreciação inicial na Comissão de Educação, o Projeto
recebeu uma emenda do Senador Gerson Camata, tendo por objetivo assegurar
simultaneidade do inicio da oferta da língua espanhola no Brasil com o da língua
portuguesa nos outros países, com base no principio de reciprocidade. O parecer
do relator. foi favorável à aprovação do projeto, rejeitando a emenda proposta.
por entender que a antecipação do Brasil nessa questão se constituiria em um
gesto de boa vontade para com seus parceiros e que o aprendizado de inais wn
idioma reverteria em beneficio, principalmente, do aluno de nossas escolas.
Por ocasião da apresentação do parecer na Comissão de Educação, a
Senadora Emília Fernandes pediu vistas ao processo, que foi devolvido, no prazo
regimental, com voto em separado, propondo ampliar a obrigatoriedade do ensin'!
da língua espanhola a todos os Estados brasileiros que fazem fronteira com os·
países da América Latina e não apenas com os países membros do MERCOSUL.
Aos demais Estados não-fronteiriços seria facultado implementar tal médida.
O Senador Bello Parga também apresentou voto em separado à
matéria, questionando a necessidade de lei federal sobre temas curriculares
específicos de determinada região, posicionando-se, portanto, contrário ao
projeto.
Após cinco meses aguardando rcuuiio da Comissão de Educação

para que a matéria fosse examinada, o Senador Roberto Requião, Presidente da
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merida Comissão, solicitou a inclusão do Projeto em Ordem do Dia, dependeudo

de parecer, de acordo com o art. 172, I, do Regimento IDtcmo. Em seguida ao
parecçr oral da Comissão da Edncaçlo, em Plêuário, foram apresentados duas
em~das.

uma de autoria da Senadora Emília Fernandes e a outra do Senador

Flaviano Melo, que visam estender a obrigatoriedade da lfngua espanhola, a partir
da

s• série do t• grau, a todos os Estados brasileiros que fazem. fronteira com os

países vizinhos. O proje!O retomou à Comisslo de EducaçiO para exame das
emendas propostas.

Por sua Wz, o Projeto de Lei da

Q1ma~

o.•·ss,

de 1996, de

iniciativa do Presidente da Repllblica, tem por fiDalidade tomar obrigatório o
ensino de lfngua ~la nos eslabelecimento de ensino de t• e 2• graus, em
•

todo o território nacicmal.
Rl:speitando as diferenças sociais e culturais regionais, a proposiçlo

estabelece a c:om&dbwia dos Ccmselhos ,Estaduais de Eclucaçlo em fixar a

.

amplitude e o c:omeúdo dos

prosramas

.

letiws e em dispor sobre a gradual

implautaçlo do ensiDo da lfagUa espanhola, a partir do ano seguinte à PubJicaçlo
desse dispositivo legal.

Assim, par t1at11em do mesmo tema e mectiantc 8piOV8Çio do
Requerimento o• 899, de 1996, os dois projetos passaram a tramitar em conjunto.

li-ANÁLISE
Ao examinar-se o Projeto de Lei da Cimara o• SS, de 1996, e o

Projeto de Lei do

Senado~

38, de 199'5, ccmstata-se que a diferença entre os

•

4
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dois situa-se na abrangência da proposta, especialmente no que se refere às séries
escolares e às unidades da federaçãó a serem incluídas na obrigatoriedade do
ensino da língua espanhola.
Com relação ao primeiro item, o PLC contempla o ensino de 1o e. 2•
graus, enquanto o PLS limita o ensino da língua espanhola aos anos posteriores à

s• série do 1o grau.
Na verdade, incluir todos os estabelecimentos de ensino de 1o e 2°
graus inviabilizaria a implementação da proposta, devido à indisponibilidade de
recursos humanos e materiais, mesmo a médio prazo. Segundo cálculos de

.

Ministério da Educação e do Desporto, seriam necessários 210.000 (duzentos e
dez mil) docentes para atender a essas escolas. Mesmo limitando-se ao 2° grau e1

conseqilentemente, reduzindo-se consideravelmente o número de professores
necessários, convém prever-se um prazo adequado e o imprescindível apoio da
União para fonnação desses profissionais.
Com relação ao segundo aspecto, o PLC abrange todos os estados e
o PLS se restringe àqueles que fazem limite com os países integrantes do
MERCOSUL.
Vale lembrar que o processo de globalização da economia, que
caracteriza o mundo contemporâneo, está a exigir dos países a adoção de
medidas que favoreçam sua inserção, de forma positiva, no contexto
internacional. Na América Latina, o Acordo de Constituição de um Mercado
Comum do Sul - MERCOSUL - assinala um inicio animador na integração dos
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países, com o objetivo de conjugar esforços e aSsim conquistar espaço promissor
nesse novo cenário econômico que se delineia.
O sucesso do MERCOS UL, c_ontudo, requer um progressivo esforço
para proporcionar maior aproximação e entendimento entre seus países membros.
Nesse sentido, o domínio de um idioma comum é de fundamental importância.
A proposta de incluslo da língua espanhola

no"s 'currículos das

escolas brasileiras CODStitui-se numa medida objetiva para a formaçlo de uma
I

•

'

I

I

verdadeira ccmnmidade 1atino-americaD facilitando o entendimento DaS relações

comerciais e a execuçlo de projetas comuns que venham a promover o

'

desenvolvimento socioecemômico e cultural na região .
•

--

A extensão da obri~ do ensino da língua espanhola

a

todos os estados brasileiros justifica-se ao constatarmos a tendência natural do
MERCOSUL de, aos poucos, incorporar outros países do contiD.ente sulamericano. Nesse sentido, Chile, Venezuela e Colômbia já se manifestaram
favoravebnente.
Julgamos, pois, mais adequado limitar o ensino da língua espanhola

às escolas de 2° grau, mas, por outto lado, estendê-lo a todos os estados

brasileiros.
É fundamental, também, que se mantenha a autonomia dos sistemas

de ensino, na medida em que lhes compete a detenninação das normas e dos
prazos de implantação do ensino do espanhol em suas unidades federadas,
respeitando-se um limite máximo, a ser estipulado na proposição.

L

I
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Esse periorio_ r•lâAmlo de implantação~da proposta pennitirá que a
União apoie a formação dos

~ursos

hwnanos necessários à execução da

presente Lei, em coordenação com as Universidades Federais, que já contam com
graduação em espanhol e com aquelas interessadas na implantação de cursos de
língua espanhola.

III- VOTO

Em vista do exposto, votamos pela aprovação da matéria contida nas
proposições examinadas, na forma do seguinte substitutivo, devendo. ser
declarada a prejudicialidade do PLS 38195 e das Emendas 2 e 3 -PLEN a ele

apresentadas.

EMENDA~

I-CE
(SUBSTITUTIVO)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantaçdo da
língua espanhola nos currículos plenos dos
estabelecimentos de ens1no méd1o.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1• O ensmo da Lingua Espanhola será implantado

gradativamente nos currículos plenos do ensino médi~ processo que deverá estar
conclufdo no prazo de cinco anos a partir da promulgação desta lei.
Art.

z• Os Conselhos Estadua

Educação e do Distrito Federal

emitirão as normas necessárias à execução aa presente Lei, de acordo com as
condições e peculiaridades, de cada unidade fedérada.
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Art. J• A Unilo, no âmbito da política nacíonal de educação,

..

.

estimulará e apoiará os sistemas de ensino

estad~

e do Distrito Federal na

execução da presente Lei.

Art. 4• ~ Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as di!lpOSiç&!s em contrário.

.

'

Sala da Comisslo, 21 de apto de 1997 _ Jeel de Bolalllla: Vice-Presidente no
exerc:fcio da Presidencia JGa6 Ji'opça: Relator_ Alldlll Nuclanto _ Coali•llo Jcqe
_ Sebudlo Raclaa _ Joio Rodai l'rlacellao Pereira Ra- Tebel Romeu
TI•- uaro Calpol- tdlloa-Lelrlo- Enaadel Ãmorla _·.rolo Fraaça ·_
lleaedhll da SIIYa.
·

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO A.RT. 250, PA.RÁGRA.FO ÚNICO
'DO REGIMENTO INI'ERNO
OJI. SF/JOICW7

Brum...t ~de setembro de 1~97.
Senhor Presidellte

Em f1ee do disposto aa Resolaçlo a• 1, de 1996CN. de 21/11/96, que tli•plfe •obre a' Repre•e~tlo BraileirtJ na Comi••llo
Parlamentar ConjiUita tlo Men:o•ul, eac•miaho a V. Eu. o Projeto de Lei
da Clm•ra a• SS, de' 1990 (a•4.004/93, Íl.a CUa de ori1em).' que toma
· obrigat6riG a inclutJo tlo euino tle llllgua e•,,holll no• currlculo• pleno•
tlo1 e1tabelecüneno1 tle euino tle 1• e 2• grtJu, e o Projeto de Lei do
Seaaclo D.• 38, de 1995, de autoria do Seaador Pedro Simon. qae tli1pk
•obre o euino tis llngua e1panhola no• E1tatlo1 llmitroje1 com 01 pal1e1
jor'ff1411Dre• tlo Mcrco•ul, que tramitam em coajuato, para os efeitos ali
previstos.

•
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,
Esclareço a V. Exa., por oportuno, que, embora a
referida Resolução determine que o exame dessa Comissão seja preliminar
ao das comissões técnicas das duas Casas do Congresso (art. 2•, § 1°), as
proposições passaram a tramitar nesta Casa em 08/03/95 e 26/08/96, em
datas anteriores, portanto, àquela regulamentação.
À oportunidade, reit-=ro meu protesto de estima e
consideração.
rJ /

t,/:;;fj
14~~(;~
ntonio-é~ri'is ~~~pihies

Senado
Pr idente do ser6do Federal

·

·

Exmo.Sr.
Senador Lddio Coelho
Presidente da Comissão Parlamentar r'onjunta do Mercosul
Cimara dos Deputados

PROJETO DE LEI N• 55, DE 1996
Autor Poder Executivo
RELATÓRIO DA COMISSÃO

A Representação Brasileira na Comissio Parlamentar Conjunta, em
rewUão ordinária realizada hoje, opinou, uuanim.mtente, pela aprovaçio do
Rélatório favorável, com sugestão de emenda, da Senadora Enúlia r"emandes
oferecido ao Projeto de Lei ND 55/96, do Poder Executivo, com base no art. 2•, I,
da Resolução 1/96-CN.
.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares:
Seuadores Waldeck Omelas, Roberto Requiio e Sen:tfora Emilia
Fernandes; Deputados Júlio Redecker, Paulo Bomhausen, Germano Rigotto,
Miguel Rosseto, Nelson Marchczan, e José Carlos Aleluia
Sala da Comissão, em 25 de novembro de 1997

Senador

LJ/o

. . . . . . . . . . . t.

Ç0Et
te
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RELATóRIO N"

I

DE 1997

Da Rcprescntaçlo Brasileira"lli. Comis'slo
Parlamentar Conjunta do Mercosul sobre
0 ProjetO de Lei da amara 0° 55, de
1996 (n° 4.004193, na origem), que "toma
obrlgatóna a inclu.'lila do en.'lino do
llngrm egpanhola no.'l curricuftJg pleno.<r

do.f f!.'lfQhe/ec/me11f0.f c(e tm.fÍ11() de r e ]D
graus". c sobre o ProJeto de Lei do
Senado D0 38, de 1995, que "d1,<rptie .•mhre
o en.'lintJ de Unguo EspanhtJ/a no.'
E.<rtado.'l limítrofe.' cõm tJ.'i pai.,e.<r
fiJnnadore.<r dtJ MERC:OSCIL. "

RELATOR: Senadola
EMfLIA FERNANDES
•
Em atençlo ao disposto na Resoluçlo n° 1, ele 1996, CN, ele 21 de
novembro de 1996, que clispac' sobre a Represcntaçlo Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, o Presidente do Senado Federal - Senador

Antõnto Carlos Magalbles - encaminhou a esta Comisslo o Projeto de_ Lei da
Câmara ~o 55, de 1996 (n° 4.004193~ na casa ele origem), e o Projeto ele Lei do
Senado n° 38, de 1995, que estabelecem a incluslo do ensino da Jfnguã

espanhola nos currículos escolares em todo o território brasileiro.
·Vale ressaltar, contudo, que essas propo51ç&s já foram :apreciadas
pelas comissôcs técnicas competentes do Senado Fccleral, unia vez que o inicio
de suas tranlitaçGes antec:ecleu a rcgnlmentaçlo que detennina o exame prewti'

por pane·desta Comi•slo ele toda matéria ele inten:sse para o Men:osul.
O Projeto ele Lei do Senado D0 38, ele 1995, do Senador Pedro

Simon. objetiva a incluslo da liDgua espanhola nos curriculos escolares dos

9

I
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e~tados brasi!eiros que fazem fronteira com os países que compõem o Mercosul.

Tal iniciativa ocorreria a partir da s• série do ensino fundamental, estendendo-se·
ao ensino médio.

Os estados contariam com o prazo de 180 dias para

estabelecer as nonnas necessárias à implantação do ensino da língua espanhola,
que deveria iniciar-se um ano após a data de aprovação da lei. Assim, as
secretarias de educação teriam o tempo necessário para providenciarem a
contratação de prof~ssores e a preparação de material didático requerido para o
oferecimento dessa disciplina.
Ao ser submetido à apreciação da Comissão de Educação, o projeto
recebeu wna emenda do Senador Gerson Camata, visando a

asse~:-rurar

a

simultaneidade do inicio.da oferta do ensino da língua espanhola no Brasil com
o da língua portuguesa nos outros países, com base no principio da
reciprocidade. O Relator emitiu parecer favorável à proposição original,
rejeitando a emenda proposta.
Após a leitura do parecer do relator na Comissão de Educação, esta
Relatara solicitou \istas do processo e, segundo as nonnas regimentares,
apresentou voto em separado, ampliando a obrigatoriedade do ensino da língua
espanhola a todos os estados brasileiros que fazem fronteira com os países dã
América Latina e facultando-a aos demais estados.
O Senador BeUo Parga também manifestou-se mediante o vdfb..éíii.
separado, rejeitando. o PLS n° 38, de 1995, por considerar inoportuna a criação
de lei federal sobre temas curriculares específicos de detenninada região.
Constatando a impossibilidade de se efetuar reunião por falta do
quorum necessário para ap~eciaçAo do projeto, o Presidente da Comissão de
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Educação solicitou sua iucluslo ua Ordem do Dia. dependendo de parecer, de

acordo com o an. 173, I, do Regimento Interno. Após apresentaçlo do pau:c:er
oral da ComissJo de Educaçlo. em Plenário, foran1 oferecidas duas emendas.

uma de minha autoria e a outra do Seuador Flaviano Melo, visando a estender a
obrigatoriedade do ensino da língua espanhola, a partir da s• série do I • grau. a
todos os estados brasileiros que fazem fionteira com os países vizinhos. O
projeto retomou à Comissão de Educaçlo para a aprecjaçlo das emendas
propostas em Plenário.
Naquela ocasilo, cllegou ao Senado Federal o Projeto de Lei da
Câmara n• SS, de

1~6.

de iniciativa do Presidente da Repúblic;a, com o

proposito de tomar· 'obrigatório o ensino da língua espanhola nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio do Pais.

Ten~o em vista as peculiaridades sociais e culturais regionais, esta
última proposiçio atribui aos conselhos estaduais de educação não só a
defonição da abrangência e do conteúdo dos programas a sere'll ministrados,
como tambem a decisão sobre a ·gradual implantaçio do ensino da língua
espanhola.
Por versarem sobre of mesmo• tema, o Projeto de Lei da Câmara n•
,

r

1

'

SS; de 1996; e o Projeto de Lei do .Senado n• 38, de 1995: passaram a tramitar

em conJunto.
Em 21 de agosto do corrente ano, os dois projetos foram

examinados pela Comissão de Educaçlo~ que concluiu pela aprovaçio da
matéria, na forma do substitutivo apresentado. F~ declarada, ainda, a

•

ll
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prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n° 38, de 199S, e das emendas de
Plenário.
No substitutivo aprovado, o ensmo da língua espanhola será
implantado apenas nos currículos plenos do ensino médio, excluindo-se as
quatro últimas séries do ensino fundamental. Contudo, a medida deverá
estender-se a todos os estados brasileiros e não apenas àqueles que fazem
fronteira com os países de língua espanhola. O substitutivo estabelece o prazo
de cinco anos para a completa implantação da proposta, que ocorrerá segundo as
condições e peculiaridades das unidades federadas e as nonnas a serem emitidas
pelos conselhos estaduais de educação .

.

Vale salientar que o apoio da União, no ãmbito da politica nacional
de educação, é imprescindível, especialmente na formação dos recursos
hum3nos necessários à implantação da proposta.
O parecer favorável à inclusão do ensino da língua espanhola em
tod3s as escolas de ensino médio brasileiras representa um avanço significativo
no processo de integração dos países que compõem o Mercosul.
A \isita do Presidente dos Estados Unidos contribuiu para o
reconhecimento de que o Mercosul vem se consolidando como uma unidade
comercial e politica incontestável. Foi, ponanto, estabelecido um marco em
nosso favor, no que diz respeito a negociações mais equilibradas com os noneamencanos para a implantação da Área de Livre Conrércio das Américas

(ALCA).
Embora esteja comprovado o fonalecimento do Mercosul, o
domínio de uma língua comum poderá contribuir para maior compreensio e
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esses países, com evidentes vantagens

para todos.

No entanto, o substitutivo poderia ser aperfeiçoado com a
inclusão da língua espanhola a partir da

s• série do ensino fundamental, com

base em evidências de que, quanto mais jovem o aluno, mais fácil o
aprendizado de idiomas.
· Os professores requeridos para viabilizar tal proposta poderiam

ser preparados com apoio da Unilo, cujas . despesas extras seriam
compensadãs pelos inegáveis beneticios que essa antecipação poderia trazer.
A Representação Brasileira na Comisslo Parlamentar Conjunta
do Mercosul propõe à considerac;lo da Comissão de Educação do Senado
•

Federal a seguinte emenda ao art. 1° do Projeto de Lei da Cãrnara n° 55
(Substitutivo), de 1996:
Emenda n° I - CPCM
Art.

I0 O ensino de Língua Espanhola será implantado

gradativamente nos currículos ple_nos dos estabelecimentos escolares, a partir
da

s• série do ensino fimdamental,
. processo. que deverá estar concluído no

prazo de cinco anos a partir da promulgaçio desta lei.

o

É relatório.
Sala da Comisslo, em

, Presidente
, Relator

I
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NOTA TÉCNICA No 736, DE 1996'

Referência: PLC n° Ojj/96
Assunto: Ensmo da língua espanhola nas escolas bras1le/Tas.
O Projeto de Lei da Câmara no 055/% e o Projeto de Lei do Senado
n° 038/96, apensado ao primeiro, dispõem sobre a inclusão obrigatória do ensino
da língua espanhola nos currículos dos estabelecimentos escolares dos Estados
brasileiros. A diferença entre os dois projetas está na

abran~ência

da

determinação.
•

O projeto de lei da Câmara, foi enviado ao Congresso Nacional em
1993, pelo então Presidente da República, Senhor Itamar Franco. O objeuvo era
implementar, em todo o território nacional e nos estabelecimentos de ensino de )0
e 2° graus, o ensino da língua espanhola
O PLS n° 038/96, de autoria do Senador Pedro Simon, restringe a
imposição aos Estados brasileiros limítrofes com os países que compõem o
Mercosul e aos anos posteriores à 5• série do primeiro grau.
É fundamental destacar que essas medidas surgiram a propósito da
assinatura, pelos Ministros da Educação dos países do Mercosul, de um
Protocolo ·de Intenções. Nesse docwnento, os ministros .declaram e/ mterés de
d!fund~r

e/ aprend1:a;e de los

1d1oma.~

oficlales dei MERCOSUR - e.vpa1iol y

ponugués - a travé.v de los S1stema.ç Educat1vo.f, en. todos sus mveles y
modaluiades.

MARÇO DE 1998
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Ern jwlho ck. 1992 foi elaborado, por ocasião da Reunilo de

'Mipistros da Educ:açio, o Plano Trieual para o Setor de Educaçlo, tendo por base
· os princípios definidos no Protocolo de IntençC!es. O objetivo era operacionaliza(
as atividades do setor para um período de três anos. Esse prazo foi,'
posterionnente, prorrogado até o ano de 1997.
O Plano Trienal tem ris· grandes progl'amas: Formação da

Consciência Social Favorável ao Processo de ·Integração; Capacitação de
Recursos Hwnanos para Contribuir ao Desenvolvimento e .Compatibilização e
· Hannonização dos Sistemas Educativos.
É possível' observar que o primeiro programa demonstra a

preocupação dos ministros em criar um ambiente de informação e de reflexão

para que, com base no conhecimento dos impactos advindos da integração, seja
possível fonnar uma consciência favorável a ela. A idéia ~ que a integração não
sejà um processo imposto e percebido como indesejável pelas populaçC!es
envolvidas.
A aprendizagem dos idiomas espanhol e português, que é pane

desse programa, é uma ferramenta .imponante para facilitar a comunicação entre
esses povos. Entretanto, esse interesse deve constituir uma ~ a ser atingida
após a composição da infraestrutura apropriada.
No IDOIIICJ1to, os sistemas educ:ar;ion•is braslleiros Dlo estio em
condiç(les de atender à detcrminaçio dos projetas de lei. acima referidos. Na

regilo nordeste do Pais, por exemplo, existem escolas que Dilo disp&:m de

15
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cQndições tisicas mínimas de funcionamento. Muitas só mantêm- ãs ·quatro
primeiras séries do primeiro grau e, ainda assim, com carência de professor.
Como exigir que essas escolas incluam a aprendizagem da língua espanhola no_
currículo? Colocar em lei uma obrigação dessa natureza, nas condições atuais, é"
aceitar o fato do seu descwnprimento.
O setor educacioual do Mercosul, como os demais, está inserido em
wn processo de integração. Isso significa que etapas são construídas e vencidas.
Tanto é assim que o Plano Trienal, no que se refere ao subprograma
..Aprendizagem dos idiomas do Mercosul", estabelece linhas de trabalho e
atividades a serem desenvolvidas até 1997.

Entre as linhas de trabalho estão "propor alternativas metodológicas
para o ensino do Espanhol e do Português e desenvolver programas para a
formação e capacitação de docentes que facilitem o ensino-aprendizagem dos
idiomas do MERCOSUL". Como se observa, estamos ainda na fase de estudos e
'

de definição de métodos e alternativas para Viabilizar a meta do ensino do
espanhol nas escolas do País. Além do mais, no que diz respeito à formação de
docentes, ainda não iniciamos sequer a implementar programas.
Segundo informações da Assessoria Internacional do Ministério -da
Educação e do Desporto - MEC, foi constituída wna Comissão de especialistas
para examinar a matéria. Está previsto incentivo aos programas de formação de
professores e o apom à cnação de hah11ltação ent Letra:r-E.'lpi:lnhol em

.

Universidades que já contassem com habilitaçiJes em outros idiomas. Mas,

repetimos, é previsão que ainda está em estado de elaboração.
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Um outro. aspecto importante dessa questlo é que a impnsiçlo de

discipliDas

currículos

DOS

escolares. .por meio

de lei, CODStitui exceç1o ua

legisla91D brasileira sobre educa91D escolar. Somente durante o regime clitatoria!
é possfwl enwntlaa leis detenniuando

disciPJinas

a serem inclufdas

DOS

curriculos. Ainda assim, hoje, essas imposiç6esjá foram retiradas.
De acordo com a legisi•Çilo em vigor, cabe ao Couselho NaciODBI de

Educaçlo definir, juntamente com o MEC, as

~pliDas

que devem compor o

núcleo naciooal comum. Inclusm, no momento,• esses órglos estio fazendo uma
ampla revislo

DOS

c:urrfculos do primeiro e

.

se~
'

graus. com o objetivo de

.

tduc:aciODais formadas pela glob•lizaçlo das economias.
'I

Desse modo, entendemos que o aprendizado do espauhol é uma

necessidade para Os brasileiros na realidade da integraçlo que o Mea:osul
representa. Contudo, sua implantaçio deve ser gradual; repetimos, deve existir
como uma

mm que tem suas etapas em elabÕraçlo e em execuçlo.

Por isso,

consideramos que os pmjetos de lei da Cãmara e do Senado, aqui referidos, nio
são oportunos.

Na hipótese de que o Senhor Senador José Fogaça considere
i!'CiispensáV~:I

a aprovaçlo da matéria, nesse IDOIIIellto, observamos que a

iniciativa do Senador Pedro Simon se mostra mais adequada. na medida em que
'

.

•

I I

• • :.

I

leva em consideraçio a precariedade dos nossos· sistemas de ensino,

.

.

estabelece:ndo, inclusive, mn prazo mávirno de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da public:açlo da lei, para a imp~o das medidas. Peaso até que

•

,.

I
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esse prazo dcwria ser mais extenso, para que se tenha tempo de criar as
condições adequadas para cwnprir o que a lei detenniDar.

~11.:~~

Consultora Legislativa

NOTA DO SENADOR JOSÉ FOGAÇA PARA A CONSULTORIA

·PARECER FAVORÁVEL
Optando pelo texto do Projeto de Lei da Câmara N". SS
que, no meu entender, abraoge o projeto do Senador Pedro Simon e atende

aos seus objetivos.

Para emitir o parecer, raxmcado sejam lewdos em
conta as considerações já adotadas na minuta ·anexa, elaborada
anterionnente pela assessoria ENFATIZANDO o acerto e a importância do
projeto Simon, encampado pelo Governo.
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NOTA TÉCNICA N- 130 , DE 1997

Sobrr llllmlçiiD na minllltl de JIIIIY"' ao PLC

n•sSIP6.

'

Em atmcfimento. i solicitaçlo ~ feita pelo Sr. Ses=Sor José
Fogaça. a minuta de substitutivo ao PLC rf SSJ96, por nós elaborada, sob o registro
I

1

o

'

o

bm0317b/97, passou a ter a seguinte
. redaçlo em
. seu art. r:

".Art. 2• Os Conselhos Estaduais dB EducaÇtJo e do Distrito fetkral
emitin'Jo (. •.). "

Foi preterida. dessa forma, a redaçlo que julgamos mais fiel ao
principio fedendivo de nossa organizaçto estatal e i tennino1ogia adotada pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educaçlo Nacional:
"Art. 2• O.s .sistemas tje ~ino ~mitirllo (. ..) ".

Ccmsultoria Legislativa, em 21 de III8I'ÇO de .1997.

1,6~,~ tW'.~vc.A.
Heloisa Miranda Starliog de Carvalho
Ccmsultora Legislativa
'
.
'

. ·

•
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ENSINO·DE ESPANHOL
Dispõe sobre a obrigaton8dade da implanfa98u da ltnguu <>::tycaadu1la
IIOS cuniculos plenos dos esta~Jecirnentos de ensino de 2° grau

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
AR.T. ]0
o ensino da Lfngua Espanhola será implantado
gr:• l'!.Ú'-amcnte nos currículos plenos elo ensino de 2° grau, processo que
estar concluido dentro de 5 (cinco) anos.
ART. 2° Os Conselhos Estaduais de Educa9&a e da Distrito
FtJeral emitirio as normas necessárias à exect19ilo da presente Lei, de
acordo com as condi\)&:s e peculiaridades, inclusive localização
geográfica, de cada unidade federada.
'

3° A UDiln, no lmbiro da politica uacional de e.ducaçllo.
e~timulará e apoiará os sistemas~ ensino na ~lo da presente Lei.
.~T.

ART. 4°

Es~ entra em·vígor na data de irua puhlicaçã~

Brasília, Junbo de 1995
JUSTinCAÇÃO ·

O pojetD de Lei em pauta , nos· termos em que foi proposto
(obrigatoriedade :aos 1° e 2° graus), nlo leva cm ccmsidcraç:lo dua~
qucsUies fundamentais pata sua impiemenfa91o a curto e médio prazos:

a) o elevado ot\mero de docentes envolvidos- mais de 210.000
pro!essorea babilitadqs - se o easiDo do espanhol for implantado nõs dois
ruvas dc ensino;
b) a atual J.esisla91o Dlo determina quais as ijDguas estuwgeiias
modr:mas a serem ofi::rec:idas, obrigatoriamente no 2" grau, e alo
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.. ubrigatoriam.;nre no ·1• grau (Leis 5.692171 e 7.044182, artigo 8,
JIU'trafo 2 das mesmas, e Resolll91o n• 6, de 26/11186, do Ccmselho
Fedo;raL ~ E4waçlo,:que n:furinula& o núcleo comum JlU!I os cunioulos
do F.ns;rn ào t• e Z' graus, em ·seu artiso 311).
1.

A proposta

~

modificaçlo do texto do projeto para mencionar
dilicnldadea práticu de

apea1as o 2" pau ~IÜt&-se: a OO\W u
cnmprilnento da lei a~ e ~o prazos.

~-·É ·mÁ.utida a aut.onottô4 dos Conselhos Estaduais de Edrroaçlo e do
Distrito Fedeial, ~ medida
que lhes OCXJ~ a. detemlina9ilo das

cm

normas e dos prazo$ de implantaçlo d•l msino 'do espánhol em suas
unidades federadas (uin período máximo" de 5 anos).

.

'

.

4. Um perilldo máxDno de ;mplantaçl~ de cinco anos ptrmitirá que .1
Unilo apoie a formaçlo dos recursos humanos neceaú.rios l execnJ91o d:t
presente Lei, cm ~çlo ~as ·Universidades Federais que já
contam com .grad~JA!Çio em espanhol e com as interessadas na
implantaçlo, em seus,departam.."'ntos de Letras, da opção espanhol.

1.
Os lv'inistros de~ da Educaçlo do BrasfJ, da Argentina,
do Paraguai e do Uruguai •inararn um Plano Trleaal para o Setor
Educaçlo em jUDho ~ · 19.92, pronogado por igqal perfodo cm
dezembro de 1994 no qual a implemcntaçlo do ensino dos idiomas
.oficiais do MI'I'COSJI/ ~ti contemplada.
.
.

o .Prl)lraQial do Plano, referente à Forniaçlo.dc Consciencia

Social favcri' c1 ao "Processo de lntcgraçlo, em seu· Sub,prosrama L2.:
Aprendlzage1n d~'ldiomas ORclals do Merc:osul , tc111 como objctivo
~.implemcntaçlo do ensino do Portugub e do Espanhol nas institui~
dos diferentes nfveis c mOOalidades do sistema cdpcacional, para
melhorar a comunicaçlo ~ os pafscs que rompOem ~ MERCOSUL.
Prcv6 a introduçlo nos currtcul05 dos .difemltcs nfvt!is educacionais
dos quatro pafscs, . do Espanhol .e do Poatusu!s.
assim como
..
.. ~
.

21

I

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO DE 1998

, desenvol\'imento de programas de formação docente ·para apoiar tal
iniciativa.
:\ Argentina; em setembro de 1992, tramitou em se;.:
Congres~o ur.1 Projeto de Lei que incorporava o .Portugues .
<tprofesorados de idioma,, e nos planos de estudo de nível médio en.
to:' ;: as suas :nodalidade. O Prc~ ,c previa que o Execu~ivo promoveria
r:. r;ni..-ersic'ades Nacionais a criação de «Profesomdo de Idioma
P:..·n ·•gués y e! dictado de dicho idioma como mat~ria ·optativa de las
distinta'> carreras,,. Tal Projeto foi arqui\·ado em março de 1994. Tendo
e;:· ·unta que os Ministros da Educação reafirntaram a vontadr politica
,! · ,nrar est.: esp:cial compromisso assm11ido pelos· quatro palse~
atirios de Tratado de Assunção em 1992, o Poder'-Executivo está
ap~esentando novo Pz;ojeto de Lei relativo ao ensino elo Português
naquele pais.

2.

Ao mesmo· tempo fd reafirmado, por aquele pais, o
compromisso ::C'm a fomtação de professores de portugtt!s, por meio da
imr: ··::tç:lo. em 1993, do ,,Pian de Fonnación a :oistancia pan1
P• ·fesore• d.: P<mug•iéS ''· com dursçl!o de 3 ant's, e que, em 199..1.
c~···:~, . .: ·r·~ .:aca de 1500 ir.~critos. Foi ainda proposto pelos delegad.,,
dac;l;el.;: pais, em Reuni;:.,:- reali7adn no mês de atiril último, em
.\~c;:n~.:ão. qu~ se facilitas~t' a :nvb:!id.1Je de profe~sore5 de Português e
de Espnnhol r.os quatro p~ises. parn Sllf!rir as atuais car~ncias locais ·
professores, o .qae viabiliz:uia a imçla:1::tçllo do ensino dos idiomas
oficiais nos cúrriculos.
O O.wem1Uior de Buenos Aires, Eduardo ;DubaJde, · cm

coleth·a de im;~rens~ na Casa :do Governo daqi.zela capita't, atinnou que o
Portuguas seJâ obrigatório ·em toda a província, para atender os
- compromissos assumidos por. aquele pais no MERCOStJL (está contido
no PACTO EDUCA17VO FEDERAL. sem prazo tix6, no momento,
para a sua imrlan~Ção). Ver Ílrtigo dejomal em anexo.'
3.
Durante a Reunião ~idencial e Ministerial Brasil-Argentina,
realizada em Foz do lguaçu; nos dias 17 e 18 de fcvérciro 6ltimo, os
Ministros Paulo Renato Souza (Brasil) e Jorge Alberto Rodriguez
(Argentina), decidiram «rellfirmar o eompromissd de apoiar a
formaçllo de professores d~ Portuguh e de Espanhol e aeomranhar
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, a tramibçlo legisladva relad1-'8 i obrigatoriedade do enslou das

duas lfnguas em eada pafs» (ata em anexo)
4. Dados de 1994 sobre o ensino do espanhol nas Unlvenidades
brasileiras:
- UniversidadJs Federais com cursos de grad~lo ~ espanhol (14):
U.F. Acre, U.F. Bahia, U.F. Ceará, U. de Bmsilia. U.F. Goiás,
U.F.Maranhao, U.F. Mato Grosso do Sul, U.F. Minas Gerais, U.F. do
Paraná, U.r. Pcimambuco, U.F. Rio de Janeiro, U.F. Fluminense,
~ .F.do Rio Grande do Sul.' e U.F. Sanb Maria (RS)
;
- Universidades Estaduais com graduaçlo em espanhol (6): U.E.do
Ceará. U.E. do Rio de Janeiro, l'NIVAU (SC), USP, UNESP -·Rio
Preto e de Assis (SP)
- Uni\•ersidace-s Federais com espanhol instrumentil (17): U.F. de
Alagoas, U.r. do Amazonas, U.F. ~ Bahia, U. de ;srasma. U.F. do
Espírito Santo, ·u.F.• de Goiás, U.F. do Maranhlo, ,U,F. do Mato
Grosso do St~l, U.F'. do Pará, U.F. da Parafba, U.F. do Paraná, U.F. de
Pernambucc, U.F. do Rio de Janeiro, U.F. Flumin~se, U.F. do Rio
Grande do ~ui, U.F. de Santa Maria (RS), U.F. de Santa Catariana e
U.F. do Sct{:ipe.
üniversida~~=s Estaduais com espanho{ instrumental (7): U.E. de
Santana (BA), U.E.de Po.,ta Otwsa (PR). U.E. do Meraoblo, U.E. de·
Ri" de Jane:ro, ID.IIVALI (SC_l,li:\:!VAT'(Sl'), l~'lCAMP (SP)
I

'

·apenas 7 Univ~idades Federai~ (das 24) n1o oferecem ·o espanhol
como opçiO de lf'ilgua esbaklgeira no \"CStibular
·

o

· Universidades P;rivadas Cj)m curso de graduaç~ cm Espanhol (4)
CElTB (DF). P,uc (RS), "PUC Unzguaiana (RS), Faculdade
Ibcroamericana cSP) - total ide aluno cursando em 1994 : SSS

.

I

· o Espaabol ao easiDo prlpn4rlo e sccaad•rlo: l'lÚilicro de Escolas e
Centros ens:nandO espanhb~ por
em 1994: ACRE, 16 • ·

Estado.

AMAZONA~. I - CEARA. 16 - DISTIUTO FEDERAL. 19 -

ESPIRrro SANTO. 1S - PQIÁS, 8 - MARANHÃO. 19 - MATO
GROSSO ~O SUL. 6- ~AS GERAIS, 19 ·PARk 16 -.P.-\RAÍBA,
1- PARANA. 51 -PERNAMBUCO. S- RIO DE:l'ANEIR.O, I 15- RIO
GRANDE DO _SUL, 63- SANTA CATARINA, 108 ·SÃO PAULO.
1\6 - SERGIPE. 1

•
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Q.SR. PRESIDENTE (GeraldC Mald):. õ'expe.
dienle lido vai l publicaçlo.

Foi encaminhado l pubiiC8çio parecer da
Corni8$ão de Educ:açlo, refenmte ao Projeto de

Lei da "CAII18la n.l 55, de 1996 (n.1 4.004193, na
Casa de origem), de Iniciativa do Presidente da
Rep6blica, que "torna obrigal6ria a lncluslo do en·
sino da língua espanhola nos c:unfculos planos dos
estabelecirneniDB de
de 11 e 2" graus• (Ira·
mirando em conjunto com o ProjeiO de Lei do Se·
nado n.I 38,• de 1995).
O Projeto de Lei da CAII18la n.1 55 de 1996, fi.
cará J18rante a Mesa durante cinco dias !heis, a fim
da receber enaxlas, nos tennos do art. 235, 11, d,
do Reginento lntamo, combinado com o art. 41 da
Resolução n.l 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encer·
I'OIHI8, 88XIa.feira, o prazo palll aprasentaçio da
emendas ao Projeto de R811oluçlo n.1 16, de 1998,
de autoria do Senado Odacir Soaras, que altera o arligo 99 do Regimento lnlemo, inlnxluzlndo o de edequaçlo fiiiiiiiCIIira e orçarnantária no Senado
Federal.
Nlo tendo recebido emendas, a metérta vai l
Comissão de Constiluiçio, Justça e Cidadania,
para ser anexada ao Projeto de Resoluçlo n.1 66,
de1995.

-mo

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pre·
aiclência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
Oficio n.1 6125, da 1998 (n.1 6591118, na origem), de
16 do conente, eiiCIIminhando, nos termos do art.
16 da Resoluçio n.1 69, de 1995, do Senado Federal, manilestaçio daquele órglo relativa l aoliclta·
çio do Governo do Estado do PIIIB!Iá para que posse emitir Letras Financeiras do Teaouro do Estado
do Parallll. - LFTPR, cujos recuraos serlo deslma·
dos ao giro da divida rnobillllria venclvel no 11 serMStra de 1998.
A matéria vai l Comisllo de Assuntos Ei:on6micos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Pnlllidlncia recebeu, do Banco Central do BrasU, os seguinlel Oficio&:
N' 8124, de 1998 (n' 6581118, na origem), de
16 do conente, encaminhando perecer daquele
Órgio relativo l aollcilação do Governo do Esta·
do do Rio Grande do Norte referente ao contrato
de confissão, promessa de sasunçlo, consoHda·
çlo e refinanciamento da dividas, celebrado com
a União, em 26 de novembro de 1997, no Amblto
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do Programa de Apoio l Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, no valor lotai de cinqüenta
e sete miih6es, duzentos e setenta e dois mil,
seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois
centavos; e
N1 S/28, de 1998 (n' 881/88, na origem), da
18 do conente, encaminhando parecer daquele
órglo relativo l eolicitaçio do Governo do Estado
do Ceará referente ao contraiO da operação da
cnidlto junto l Caixa Econ&nica Federal- CEF,
referente ao Programa de Apoio l Reestruturaçio
e ao Ajuste F"rscal dos Estados, no valor da vinte e
quatro milhões de reais, nos termos da Unha de
Crédito 11.
Os expedientes vão l Conuaslo de Assuntos
Econ6micos, que terá o prazo de quinze dias para
sua apreciaçlo, nos termos da Resolução n" 70, de
1995, com a redação dada pala Resolução n' 12,
de 1997.
O SR. PRESIDENTI! (Geraldo Meio) - Hal oredores inscritos.
Pela Oldam da insCI ição, COIIC8do a palavnl ao
Senador Ney & "SSUna, por c:essio do Senador Gilvam Bof11811. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador F.rancalino Pereira. (Pausa.)
Concedo a palavra l Senadora Banadila da
Silva. (Pausa.)
COIICIIdo a palavra ao Senador Josl de Holanda. (Pausa.)
COIICIIdo a palavnl ao Senador Leomar Cuinta·
nilha. (Pausa.)
COIICIIdo a palavnl ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)

COIICIIdo a palavra ao Senador Edison Loblo.
(Pausa.)
Na ausência dos Senadores Inscritos, faculto a
palavra a qualquer Senador que queira ocupar a tri·
buna. (Pausa.)
Nenhum Sr. Senador deseja ocupar a tllluna.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os Srs.
Senadores Jonas Pinheiro, Edison Loblo, Ernandes
Amorim e Hugo Nipolel.o, emrianlln discuraos l
Mesa para sarem publlcellos na fonna do disposiO
no art. 203 do Regimenta Interno.
S. Ex's.1181io atandidos.
O SR. JONAS PINHEIRO IPFL-MT)- Sr. Presidenle,
e Srs. Sal ledores, dados divulgados recentemente pala ••IPier'llll especialimr!a damons·

s.-a.
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dutos Nlo-Aiinatlar88, em Serviços Pllblicos e ou-

tros Settiçus~
Nota ae, estudo. que a variaçio do aao
de Wla em Slo l..ufs. com .ane- em lOdo o Eslr :lo,
caiu CDIISiclerawlliilllle de jarllliiD a CIUIIdxo de 18'11,
elevanclcHie um pouco nas ~ de I'ICMIInbro, de-

zemxoejaneiroru am.
Os grupos Alimentação e Serviços Piiblicos
foram os que c:ontrlbulram pare os aumentos, sendo de notar que apresentou deflaçlo de 0,311"'-,
no período sob - · o grupo Proclutoa Nlo-Aiimentares, no qual estio lnwridos os eletroclomêsticos, roupa de carne e meaa, louças e alumlnlo e
lecidos.
Vê-se, pois, que o Maranhlo- embora geralmenta nlo n~Cebe os beneflcios federais conferidos a Estado do Sul - nlo ae exdul entre as Unidades da Fadenrçlo que vtm usufruindo 08 bons
resultados da pollllca acon6mica 'ligante.
Sr. Presidenta, o lrebalho desenvolvido pelo
Instituto ele Pesquiaas Ec:anemlcaa e Sociais IPES, 61glo da Secretaria do Planejamento do Estado do Marenhlo • modelar. Saua Informativos,
lndispeneáveis pare a an6lile daqueles que se
pnrocupam com o bem estar do povo, sintetizar,
em boletins de fécll lellura, os dados eatatlstico8
que avaliam a variaçio do CUltO de vida do marenhense, o paao de c:ada ilem no orçamento familiar
e, além de outros 'detalhea, a p8lticlpaçio do custo
da cesta básica no lllll6rlo mlnlmo. Nesses Informativos, os gráficos coloridos lllo muiro bem confeccionados, faciUiando ainda mais o enlendlmenfo da
qualidade de vida da popdaçlo
Sob a orientaçlo da Joio de Albuquerque
Mosaurunga. seu DinltDr Presidenta - exp~~~iailla e
quailicado Ncnico lll8l8llhenae - 80 ladcl da COI I . . .
tente J6nia Maria S. P88801 na dinlçlo de Estudos e
Pesquisas, e contando com uma bdlhanle equipe da
Ncnicos coletadores e lllllpCIIIávail pele lnlonnética, o IPES enquadre• 811118 os mallolaa dos seus
Binilares, que, em outros Estados, ~m atingiram a modernidade.
PeaoaJrnan11t, • grende a lrinha aatiafao,;lio
por ter tido, quando GcM!medor do Estado, o privilégio da iniciallva de lufounallzar lOdo o I8IVil;o pdblico do Maranhio. No meu perfodo adminilllntliwl,
substdulmos o registlo dos procadunantoa - até enfio fairoa A mão ou 118111 mdquinas dalllogréflcas pelo c:ompullldor, oblllndo irnadialaa resullados aapecialmanta na 18C8ira, com a melhor fiecelizaçio
doa tnbulos.
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Cumprimento a adminlstreçlo do meu Estado
pelo apoio que wm dando ao lnsllluto da Pesquises
Econ6micas e Sociais, 6iglo da Secrelarla do Planejamenro, que desenvollle um lnlbalho da maior
lmportincra para os que têm sua atenç1o voltada
para a economia do Maranhlo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidenle.
Muito obrigado.

O SR. EIIIWilES A~IWI tpPB - RO) - Sr.
Presidente, 8111 e Sra. SenadoiiiS, tenho acompanhado com intei88Se os esfotços do Presidenta Fernando Henrique Cllldoso em promover uma widadeira Relonna Agrérla.
Tem o Presidente da R&pllblica. coino seua auxiliares, 08 competentas Ministros Jungmann e Seligman, que possuldos de uma ampla VISão da grandiosa l8nlfa que o chefe da Naçio 1MB dalagou, os
eminentas Ministros 1em dedicado A cauaa da Reforma Agriria o melhor dos 'seua esfolços e dedicação
na soluçlo dos graVIII problemas que afatam nosao
homem do campo.
No entanto venho, A esaa Tribuna, apelar ao
elevado aapirilo plblico do Presidenta da Rep6blica
e doa Mllliatros Raul Jungmann e Milton Saligmen Prasidenta do Incra, uma solução imediata, pare o
caao do lm6vel Seringal ~ Novo (Antigo Porto
Franco), sduado no municlpio de ~ Novo, no
meu Estado, 8SSim como o 88S8III8mento doa "Sem
Temr" do municlpio de Pimenta Bueno, que ocupam
a 88de do Incra naquela cidade.
Esta área foi invadida por cerca de 150 fanll1ias
de agricultoras, lato que já se arrasta por vários

anas.
Senhor PIIISidente, Senhores e Senhores Senadores, esta .._ hoje se enc:ontre sob terrivltl
tenalo, pois o proprietério legitimo da fazenda,
tem em curso uma açlo judicial, requerendo a
raintegraçio de sua propriedade, comprovada
81/aWs de registro em cartório e ser delentor de
posae manaa e pacifica da área re~nte

n1o Invadida.

Estou certo de que os Eminentes MlniBIRia
Jungamenn e Sallgmen, os quais eu reputo, como
dos mais conlp8feilles e patriotas, n1o permltirlo
que novo sengue wnha manchar o eficiente projeto
de Reforma Agréria, e que em suas gaatiiaa n1o ae
repetlni 08 triDs epíllcldioa de Corumblare e Cara-

Jés.
Senhor Presidenta, SenhoraB e Sen."'IOI'III Senadores, é necndrlo que a Refonna Agrária seja .
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ct.buniCidzada pais ella 6nta. naM de um Pec.IIIID Pl8lidlncill de 28-12-M, tal Clllllldliado 6lwa
de lnlaniiH IOCIII pera tini da Reforma Aclr'ill. e
at6 hoje par ru6el lilinlcRIIcaa o cao ee U8lta
111m tolnçlo

·

··

· ·

Nio podeliiCII mail IDieiBr que a buiaciacla
c:onllnue -..nando um prajeiD da magnlude de
uma Rllfanne AgiüL
Chega lllinl*n ao ...U COidDIIIIIIO que, j6
em 11185, o Incra j6 dllpunha doi TDA pera -,julzar a
~•1111 IIÇio de dellpraprlaçile, o que 1116
hoje nlo 0C0ii811.
F'lil8lmerilll, Senhor Pnnildenle, Sei.:..U e
Senho. .·Selllldoral,linda hoje lenlaiei um conlatu
COill 01 MinlllbOI Jungmann e S1llgn•1, pera )uniDs
buecllirnOia ICIIuçlo que o ceao 18quer, poli exi111t
um conflito l vista, e 11tu nlo lnteralu l Naç1o e
multo iMiiOI l CIUI8 da Rllfarma Aal'rla.

Era o que eu linha a dizer, Sr. P.-lderilll.
O

8R.. HUGO NAPOI.EAo (PR. - PI) - Sr.

Pnllldenta, s.-e s... Senedorlle, é COIII um miltu de lndignaçlo. bllteze, I8VOita •• 1*18•f141de
que tillgO a esta lilbu.. o leineni4V81, gi'QI881ro •
lmpenlol.val ano da Módulo - Editora e Deunvolvlmento Educac:lonel, emp.... Hdlada em Cuilllba. Paran6, que, ao edllar, 11Gb encomenda do Mlnlltérlo da Edncaçlo, o lvnl de Geografia: S.,.,.
da Sitie dei Piineilo Gmt, de autoria dOI ~
1111 Hen:ulano de Souza e Cerrnam Lllcla Gabardo, exclui o Plaul do mapa geogr6flco e politico do
BIIIIU.
·
Tenho orgullo de aer Sanador pelo Plaul. Toda
a minha vida palllica linho dedl rto 10 meu Eltldo
e,IUCIIIIIvamenle em plaltuiJ'BL•all, lama NCIIbldo o apelo do povo para COi'illnuar .. lula IIII dafe.
.. dOI lnlenillll dOI plaulenlaa. Nlo pciiiCI. porlllntu, ICIIIIar a .,..•lo do Plaul do IIIIIP8 polftlco e
SfiiOIIi'6llco brallelnt.
A alltude da edllara M6dldo é um aclnla a tudOI n6l. plaulenaaL I! uma damalllll'lçlo. lliirlléon,
da que o Mlnllli6rlo da ~ deve llcar 111111
llfenlo • fllcallzar, de fanna ..... eteava. 01 pn!CIIde elilboraçlo dOI llvnll dld6tlcOI, delllnadOI
biiiCOiubl'8lileliu.
•
Para lqllillcer, .......... clebDche eclllarlel, O ~ J0 Soanil, da TVI. IIII IIII
j111Sfii81111, ~da el!llçlo' ctillgllta de
lanne ilap'eclallva - pllulanlea.ll! OliiD que, POIIIrionradll, o apnil8lâdor de 1V pediu . . . . . .
10 povo do Plaul, ma J6 8111111 elellvae 01 danai l
kitlli*flde •• moral dOI•plauleneae. \
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O lvn1 Geografia, editado 11Gb a rupc;:=~ablHdade pelo MiniiNrlo da Educaçlo, H tal estapahlnllo, ldloeelncraeill educacional, podemoe
chamar de principias COilltltuclonal, a iUlldade
dollafo8, o liMido politico braeUeii'Q e fei8 alnteligtncia doi bradela e, paitlculannente, a doi
plaul~. '
:
O 1vn1 em ~ é um _ . _ expllc:IID da
pedagogia da plh6ila. Do UICI f4cll e abulivo do dinhelro pllblico em detil...nto dollntel8aee nacio111111 e de uma ~idade. Fei8 a lnllmidade, a
hllrólla e' a vida di um Eltado que, embora pobl8,
te orgulha de penencer ao Braeil e tem legado
ao no111o Pai• uma historiografia de raepelto e
alllvez. I

Como cidad'OI bllllllial, n6e, .........
n1o acellamos -llpo da pBh6da, da fiiiMICIIÇio,
da deboche.
GIIÇII ao .CIII8rlolo trabalho do lnllllutD de
Ensino Dom Bamllo. do Pleuf, lamenl4val •
~ lvnl nlo PIIIOU dllpen:ebldo pelos
pllutanall Elsa iiiiiEUOIIdlde pedag6gica. diiCIIn*lid6rJa. tam de .., calblda. Seul MiipOI . . . . . .
~ dadol u ~ 8JI1llcaçllele nlllllddol
01 darios que provacaram l Imagem do Plaul' e dOI
plaulei.ea.

~
Sr. Pnilidanlll do Seil8do
.....a..
l8ja encaninhado affclo
Mkllllia de
EclucaÇ:ao.IGIIcltando o l8glinte:
'

raqllllio

ao

• I

I

•

1.•lllllrar lmeclialamlnfe o lvnl de citaillçlo •
do clrcullo
p&lt+:et:
'' '
2. lnlonuar ao Sei1ado e 10 povo do Plauf
quais U jiwldlncllllegall, 6dlilliilllliaiiWII e pedag6gical que 8116 edolando;
, 3. Ndabowa vlglllncla IObi8 01 pnJCIIIOI de
elaboraçlo e Cllllfacçlo dOIIIVIOI dalllilldol b acclu pdbllcu • privadas;

ela·-= ••

'I

4. punir~ I EdiiDra que kiCOII8U

Sf11111811U.
··~·nu: e,
I

-

5. llrilbnlnfe, 18que11Br ao Mlnlabirlo Pllbllco a
pcllllbflldade de jiCAio;lo de açlo judicial pera
apuraçlo dai IIIIPCI''IIbllldadal civil, admlnilliall-

vu e peillil, ee for o ceao.
; '

o IR. PRE8IDENTE (Geraldo

Melo) - Nada
111111 '-Ido a tnllar, a Pnllldlncia vai encerrar 01
b'lbalhOI: lantlrando b ~ • - Senhoies
~que COi1llllli" da ...ao dellbendlva onll'*la de amenhl, a i8811zaNII M 14 horae 8 30 miIIUIOI, a ugulnte •

,,

•

•
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'
SR. PRISIDENTE (Gerlldo Melo)_ Ell6 eacemda sealo (LevaniHe a sealo
à t4boru e 40 minutos)

ATADA.t"SESSÃODD.QERA.TIVAORDINÁIUA,
REALJZ.\DA EM IZ DE MARÇO DE IM
(Publlc:8ü DDIJSF, de 13de ........ utl)
'

RE'tiFICAç0ES

1,.,

Na pl&l- 0484Z, t• call•, •
do s-• ri' •• de

r ,.nanro daJwdllalchdo Pro,lelo de Lei
Oade•ll:

...par pule~ outro~
Lelao~e:

...par pule de ~ llllitarlata...

-----··----······-··-··-··--·-··-··---------·-Na
•• pl&l-,.,_........, ....,,,,,.... .,...
do Se-Mo ri' flt, de Dtl,

da do Pro,lelodeLel

Oade•ll:

Lei••

O CONGRESSO NACONAL daela:

I
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Ata da 121 Sessão Dellberatlva Ordinária
em 17 de março de 1998
41 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura
Presidlncia dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo,
da Sra. Junia Marise e dos Srs. Osmar Dias e Sebastião Rocha
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE

PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdlas Nascimento - Antonio Cartas Magalhiies
-Antonio cartas Valadares- Artur da Tavola- Bello
Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral- Callos Bezerra - Cartas Wilson - Casildo Maklaner- Coutinho
Jorge - Edlson Lobão - Eduardo Suplicy- ~leio AIvares - Epilácio Cafeteira - Emandes Amonm - Es·
pendlão Amin - Francelina Pereila - FredasNeto Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
França !.Joio Rocha -Joel de HoUanda -Jonas Pi·
nheiro - Josaphal Marinho - José Agnpino - José
Alves - José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra - José lgndcio Ferreira - José Roberto Ar·
ruela - José Saad - José Sena - Jlinia Marise Lauro Campos- Leomar Qumtanilha- Leonel Paiva
- Levy Dias - Lucfdlo Portella - LllcJo .Aiclntara Ll)dio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda - Na·

bor Jl)nior - Ney Suassuna - Osmar Dias - Otoniel
Machado - Pedro Simon - Ramaz Tebet - Regina
Assumpçio - Renan Calheiros - Roberto Requião Romero Juc:á - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Uma - Sebastião Rocha - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas
O SR. PRESJDENTE (G8181do Melo) -A lista
de presença acusa o comparacimento de 66 Sra.
Senadoles. Havendo nl)mero l'llgllllllntal, declaro
aberta a sessio.

Sob a proteçio de Deus, iniciamos nos.. Ira·
balhos.
O Sr. 11 Secralário em exBICicio, Senador Nabor Junior, procederá li leitura do Exped18111e.
~ lido 0 seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM N"ll3, DE 1998
(n" 334198, aa origem)
Senhores Membros do Senado Federal.

De confonnidade com o arL 84, inciso VIl, da ConllihliçJo, e com o dirposiO no ut.
18, inc:iso I, e nos uts. '6 e 58, do Resulamemo de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreta n• 93325, de 1• de outubro de 1986, no arL 54, inciso I, alinea ua", e no art. SS, do Anexo I
ao Decreta n• 2.246, de 6 de junho de 1997, subme10 à aprec:iaçlo de Vossas ExcelêDcias a escolha,
que desejo fazer, do Senhor ROBERTO SOARES-DE-OLIVEIRA, Ministro de Primeira Classe,
do Quadro Pennanente, da Carreira de Diplomala, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à Confederaçlo SuiçL
Os men10s du Minisuo de Primeira Classe Roberto Soares-de-Oiiwim, que me
induziram a esc:olhi·lo para o desempenho dessa elevada lilnçio, conslam da anexa iDtimDaçio do
M•aislério das Relações Exteriores.
Brasilia, 13 de IJIIIIÇO de 1998.

tc...-.LFemando Hemique Cardoso
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EM N~ ll86 /DP/ARC/G-MRE/APES
Brasilia, ll de

mar~

de 1998

Excalentissimo Senhor Presidenta da Repdblica,
De acordo COIII o art. · 84, inciso VII, da Conlltituiçlo, e
c0111 o disposto no art. 18, inciso I, e noa arta. 56 ·a 58, do
Regulamento de Pessoal do ·Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
n• 93.32!5, de 1 1 da outubro de 198&, no
·54, inciso I, ,alinea
"a", e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n• 2.24&, de· o& de junho
de 1997, submeto A apreciaÇao de Vossa Excaltncia a ·anexa minUta da
Mensagem ao Senado Federal' destinada A indicaçlo do Senhor ~to
soares-de-Oliveira, Ministro de .Pri-ira Claue, do QQadro
Permanente, da carreira de Diplomata, para exercer o CIIZ'IJO de
Embaixador do Brasil junto A CDnfederaçlo Suiça.

art.

2•
Bncuainho, igualllente . . anexo, informaçio scmre o pais
e
Cllrrical1111
vitae
do Ministro de Pri.Mira Classe ~
SOares-de-Olivaira, que, juntaunta com. a J1ansa9Ui ora subllatida A
apreciaçio de Vossa Exceltncia, sar6o apresentados ao Sanado
Federal para exame por parte de seus 'ilustres ..-broa.

'
Respeitosamente,

•z·
LUIZ F

E LAIIPRE1A

Ministro de Eatado das Relaç6es Exteriores

IIIFORIIAÇAO
•

I

CQrriculUII vi tae
Ministro de Primeira Classe ROBBit'lO ·SCPIIBS-DE-OLlVZDA
•

Rio de Janeiro/RJ, em 31 de julbo de 1942.
Filho de Archimedes da Oliveira e de'Odilia soaras de Oliveira.
.

: I

Guarda-Marinha da Reserva da Marinha.

•
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Terceiro Secret4rio, concurso, 20 de janeiro de 1964.
Segundo Secret4rio, merecimento, 31 de dezembro de 1966.
Primeiro Secret4rio, merecimento,Ol de fevereiro de 1975.
conselheiro, antiqúidade, 16 de dezembro de 1981.
Ministro de Seqqnda Classe, merecimento, 30 de junho de 1989.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de junho de 1996.
Assistente da Subchefia Parlamentar do Gabinete Civil da
Presidência da República,· 1966.
Subchefe da Divisão de Documentaçio Diplomática, 1973.
Subchefe da Divisão de Sistematizaçlo da Informação, 1973/75.
Encarreqado do Serviço Interno de Correspondência, 1974.
Subchefe da divisão de Transmissões Internacionais, 1974/76.
Chefe da Divisão de Paqamentos do Pessoal, 1988.
Chefe, substituto, do Departamento do Serviço Exterior, 1988.
Chefe da Divisão de Comunicações, 1988/1990.
Chefe ,
substituto,
do
Departamento de
Comunicações
e
Documentação, 1990.
Chefe da Assessoria Diplomatica da Vice-Presidência da
RepUblica, 1995/1998.
Miami, Vice-c~nsul, Encarreqado do consulado, 1965
San Salvador, Terceiro secret4rio, 1965.
Roma, ~areeiro secret4rio, 1966/67.
Ancara, Sequndo secret4rio, 1967.
Roma, Segundo Secret4rio, 1967/68.
Lima, Sequndo Secretário, 1968/73.
Buenos Aires, Primeiro Secret4rio, 1976/79.
Buenos Aires, Encarreqado de Neqócios, a.i., 1978.
Camberra, Primeiro secretário, 1979/82.
Camberra, Encarreqado de Neqocios, a.i., 1979 e 1980.
Milão, C~nsul-Geral-Adjunto, 1982/87.
Buenos Aires, C~nsul-Geral, 1990/94.
A disposição do cerimonial na visita do Presiden~e da França,
1964.
comissão orqanizadora da visita ao Brasil do Xainxa e da Xabanu
do Irã, 1965. (membro).
A disposição do cerimonial na visita dos Soberanos da Bélqica,
1965.
Assembléia Geral do Instituto Internacional para a Unificação
do Direito Privado, Roma, 1968 (membro).
conferência sobre direito do mar, Lima, 1970 (membro).
Reuniio de. Comissão Mista cultural Brasil-Peru, Lima, 1973
(assessor).
Helllbro da comitiva Técnica das viaqens e visitas oficiais do
Senhor Presidente da República a Nova York, China, União
soviética, Punta del Este (Grupo dos Oito) e Arqentina, 1988.
!lembro da comitiva técnica do Senhor Presidente da RepUblica
nas solenidades de posse do Presidente da Venezuela e visitas
oficiais ao Suriname e Guiana, nas solenidades de comemoracão
do
-~~:,;~~=,J:.~.nces'!-, na viaqem a Nova York
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n•s vi•i-.s o~iciais ao:Equadar, e
.
Membro ela Camitiva 'da SeJibor Vice-Presidenta ela 'Replblica na
reunilo do Grupo da Rio, Quito r na reanilo do Grupo doa Pa1ses
Nlo-Alinbadas, carteqenar na visita oficial da Japlo, pelas
caaamoraçóes da centen6rio do Tratado de ~zade Brasil-Japlor
nas cerilll6nias fdnebres da Prill8iro-Ministro, Israelr na visita
oficial • Arqentina, 1995.
M8lllbro ela Camitiva do Senbor Vice-Presidente ela Repl1blica na
solenidade de posse do Presidenta do Equador na visita oficial
• Rep!lblica oriental' do tJrw)Uai , na Reunilo do Grupo dos Quinze
em Harare, na visista 1oficial • Repdblica do Paraquai, 1996.
Membro ela camitiva 'do Senhor Vice-Presielanta ela Rep!lblica na
vis i ta oficial · 11. Rep!lblica Federal Alai, •
Rep!lblica
Portuquesa e 11. Espanha, 1997.
_
Assistente da Subchefia Parlamentar do Gabinete Civil da
Presidência da Rep!lblica, 1966.
'
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Lauro MGller, Brasil.
Meclalba Mtrito TIIIIIIJlda:rj, Brasil.
Ordem ao Mtri to das Forças Anladas, COIIendador, Brasil.
Ordem ao JNri to, orá-cruz, Paraquai
orclaa •Al Merito•, Grande Oficial, Equador.
Ord- •Al Merito•, Gr&Jida Oficial, It:alia.
orcsa. Merito Federal, Grande"Oficial, lolaanba.
Ordea Nacional do cedro, -Grande Oficial, L!bano.
Ordem •z1 Sol Del Peru•, Oficial.Ordem •Al Merito de Mayo•, Oficial, Aqentina.
Ordem •Homayoon•, cavaleiro, Irl.
Stella Della SOlidarietl.Italiana, 1• Classe, It4lia.
(&asa.bléia Geral dÃ ONU)

t. Costa Rica, 1989.

Ordem da coroa, cavaleiro, Bélqica.
Ordem da corpa de carvalho, cavaleiro, LUXembUrqo.
Ordem do Mérito, Grl-cruz, Portuqal.

·-

I
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Subsecretaria-Geral de Assuntos Pollticos
Departamento da Europa
Divisão da Europa I

Informação Ge~l sobre a
Confederação Suíça
Brasflia, janeiro d'e 1998

QUADROS SINÓTICOS

41.215km1
7.200.000 babitalltn

Coa~elheiro

Federal PlaYio Cotd
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uss 3L200.00
1,6%

3.!150.000

uss 1,3 bDIIOa

.......,_.........._,......,..,.
..... , t•=-•ua ........

Politico da Sulça
'

'

A Suíça é urna confederação diVidida em 23 :ar1toes e três s:mi-c:anteesi
autOnomos. O Poder Executivo é exei'Cido pelo Conselho Federal, ·omposto1
de sete membros (Conselheiros Federais), eleitos por quatro anos pela As·i
sembléia Federal. e também titUlares dos Departamentos Federais (que1
equivalem a Mmisténos): O Poder Legislativo é exercido
Asll&nlbtt!liai
Federal. composta de duas Clmaras: o Cànselho dos EstadoS (Cêmara Alta,
equivalente ao Senado formado por o48 membros, com mano.otos de um a
qi.IIIUQ anos) e o Conselho Nacional (C~ra Ba!xa. equivalente!- Clmara

pela

e

,'

Conjuntura Politica Interna ela Sulça

•

A Suíça tem experimentado. ao longo das últimas décadas significativa estabilidade politica, resultante. basicamente, das características do sistema
·politico do pais (democracia direta e co1•nso). Desde meados da d6cada
de 80, porém, tomaram-se fraqüentes as preocupaç6es por questeea de or-

I

I

A.._AIS 00 SENADO FEDERAL

36

MARÇO DE 1998

, dem econômico-soc;al (imrgração estrangerra, refugrados políticos, desemprego e insegurança, integração européia). Tais quest6es resultam, muitas
vezes, em reações xenófobas, contestações, neutralidade e absenteismo
politico, evidenctando uma relativa parda de confiança no modelo politico vigente. O Parlamento Federal debate, no momento, projeto de uma nova
Constituição para a Suíça, a ser submetido ã populaçAo em 1998.
•

Tem-se acentuado o desnível de qualidade de vida dos cant6es latinos em
relação aos germânicos, fator que influencia as votações populares. Em
1992, o referendo sobre a presença da Suíça no Espaço Econômico Europeu colocou em campos opostos, primerramente, os cant6es de língua francesa aos de língua alemã e, em segundo lugar, os centras urbanos ãs regrães rurars. A questão da partícipação da Suíça no processo de integração
européia tem srdo, ahãs, um dos principais tema de politica interna do pais.
O resultado do referendo acrma mencionado refletru os conflitos internos da
SOCiedade, assim como a difiéuldade em se adaptar os mecanismos de democracia drreta e o lento processo consensual â estrutura comunrtária.

Politica Externa da Sulça
•

I

A politica externa suíça tem como pnncrpal fundamento. desde o século 1
XVII, a neutralidade Esse pnncipio for acerto. durante a Guerra Fria, pelos i
dois blocos nvars. e teve. Junto com a neutralidade austríaca. efeito estabih- I
zador sobre o equrlíbno estratégrco no contrnente europeu até o frm do con-1
flito Leste-Oeste. No plano econõmrco. o pais é absolutamente dependente r
do exterror para. de um lado, vender os seus bens e servrços e. de outro.
dispor de fornecedores e beneficiar-se do acesso ãs reservas de matérias 1
prrmas parcral ou totalmente inexistentes em seu território.
Como pais altamente dependente do exterior, a neutralidade, para a Suíça,
além de ser motrvada pela prudência em vista da sua vulnerabilidade econ6mica, consubstanciou-se em uma fórmula universalista: o pais mantém
relações oficiais com todos os Estados, independentemente do seu sistema
politico-econômico, em uma estratégia de açio externa que reconhece Estados. e não governos. A politica eictema suíça tem por objetrvo demonstrar
ao mundo as vantagens da acertação rntemaCJonal do prrncip1o da neutralidade, por mero do exercicro de uma ação de solidanedade e disponibilidade '
para uma atuação na condrção de Estado imparcral. Foi esse pnncipio de
solidariedade e disponibilidade que permrtiu a aprovação popular para duas
importantes manifestações recentes da política exterior: o oferecimento de
coutiugente de 250 homens para auxiliar na supervrsão das eleições na
86sma-Herzegovina, sob a égide da OSCE; e a autorização para a força
multinacronal de paz da OTAN utrlizar o temtório suíço como via de trênsito
em direção àquele pais

I

•

I
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... A neutralidade tem, também, sido a razio da recusa da Suíça em pertencer
à Nar;ees Unidas. Em 1986, proposta de acleslo do pais ê ONU apresentada pelo Conselho Federal foi rejeitada em 1'8ferend0 popular. A Suíça participa, no entanto, de diversos órglos especializados e comissOes da ONU,
como OMS. FAO, UNESCO e UNIDO. I ·
'
• A Suíça tem igualmente procurado seguir a orientação da Assembléia Geral
da ONU em temas de esPecial relevlncaa para o relacionamento internacional e tem apcll8do as operaç&ts de paz da organizaçêo, fornecendo contribuiçlo finance1ra e material pare o êxito das mesmas. A Suíça aderiu ao FMI
e ao Banco Mundial em 1992, é membro do Banco de Com~s Internacionais (BIS) e teve participaçêo ativa na Rodada Uruguai do GATT, já
havendo fonnalizado a ratlficaçlo dos acordos de adeslo ê OMC.
·
• O final da Guerra Fria e o lipiorundamento da integração na Europa Ocidental têm colocado, contudo; a neutralidade suíça ê prova. Assim, o Governo pracura levar a efeito uma politica externa que busque compensar a iniagem que projeta de interested bystancler, e cuja meta principal é a de buscar
apoio técito ou explicito da c:Cmunidade internacional ê acellaçlo da importAncia e, até mesmo, da utilidade dessa neutralidade. A população suíça, em
sua maioria de perfil-conservador e arredio a mudanças, ainda nlo foi capaz 1
de reavaliar plenamente a necessidade de inserçlo externa do pais em face
da nova realidade mund1al. :
• · Por nlo ser membro da Unilo Européia. o Governo suíço tem recomdo a
negoc~açOes bilateraiS com a Com1sslo Européia, a fim de regular temas
fundamentaiS de seu relaCionamento com a Europa dos 15. sobretudo comérao. transportes e livre c1rculaçlo de pessoas. Neste contexto. assmou ·
com a UE acordo de hvre comércio. que absorve o s1stema estendido por ·
Bruxelas aos países da Europa Onental. Em função de seu forte interesse!
nos rumos da UE. o Governo acompanha estreita e continuamente todos os ;
temas relacionados ã agencia européia. mantendo a Suíça a pos1çlo de es- ·
pectadora priVIlegiada e interlocutora relevante no contexto da 1ntegraçlo do :
continente europeu.
i

Conjuntura Económica ela Sulça
•

Dotada de uma economia altamente desenvolvida e de grande avanço tecnológico, a Suíça continua a er, em termos relativos, o pais mais rico da
Europa, apesar da estagnaçlo IICOII6mica predominante desde 1995. Entre
as causas dessa estagnaÇio estio a relativa 111C81slo nos PJiiiCipais mercados para as exponaç&ls sulças (especialmente a Alemanha), a oferta ex- .
cessiva no setor imobiliério -resultado de invastanentos superdimensiona- II
dos na década de 80-, a queda do consumo em funçlo do desemprego e 1
da introduçlo do imposto de valor agregado, os cones no orçamento público j
e, sobretudo. a supervalorizaçêo do franca sulço, que tem prejudicou eria- 1
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•

•

mente as e1'Po!1ações su[~. Entre 1993 e 1996, o PIB ~uiço"d1minuiu 3,6%,
enqüãntd"que o c.onJunto das dema1s economias européias -do qual a Suíça é profundamente dependente- registrou crescimento no mesmo período.
Para 1997, as perspectivas permanecem pouco animadoras, devido à permanência dos seguintes fatores estruturais inibidores do crescimento: continuidade da politica federal de severas restriç6es orçamentarias: atraso na
acloção de medidas de desregulamentação, com reflexos sobre a capacidade de inserção do pais na economia global; aumento constante do desemprego e a consequente sobrecarga do siStema soCial de seguro- 1
desemprego; altos custos de produção interna; tendênCia das pequenas e
médias empresas de 1nvest1rem em outros países europeus, especialmente
os fronteiriços. a fim de ter acesso a mercados do qual a Suíça estaria, em
principio, afastada por não pertencer à UE.
A curto prazo. porém, a perda de valor do franco suíço face ao dólar -da
ordem de 20% nos últimos meses- repercutirá favoravelmente nas exportaçCes. Em função disso. estima-se que a econom1a suíça apresentará, ao fi.
nal de 1997, um ligeiro crescimento de 0,8%. Nio obstante suas aluais dificuldades econõm1cas, a Suíça, caso fosse membro da UE. seria um dos
poucos países a CUJ11pnr plenamente os requ1s1tos para o 1ngresso na Uni~o
Econõm1ca e Monetária.

1Relações entre Brasil e Suíça

•
I
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1

A excelência das relações entre o Bras1l e a Suíça tem Sido reafirmada pelo!
intercâmbiO de v1s1tas de alto nível que. após curta Interrupção em 1996, foi 1
retomado pela v1s1ta do M1mstro de Estado das Relações Extenores a Cavos 1
em Jane•ro de 1997. pela vinda ao Bras1l em abnl de 1997 do Conselheiral
Federal Fláv1o Cott1 -o pnme1ro t1tular da d1plomac1a suíça a visitar o Pais-·
e, sobretudo. pela v1s1ta que o Presidente Femando Hent~que Cardoso de-1'
verá realizar à Suíça, entre os d1as 28 de jane1ro e 1° de fevereu'o de 1998. I

•

Além de Importantes contatos em Bema e Zur1que, o Presidente da República participará, entre 30 de janeiro e 1° de fevereiro, do World Economic Fcrum, na cidade de Cavos. A visita presidencial reveste-se de importante caráter politico e econõm1co, na medida em que se procurará estreitar o excelente relacionamento que se vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos
entre os dois países

•

No plano politico. deve-se destacar a ex1stênc1a de mecan1smo de consultas
de alto nível entre representantes diplomáticos do Brasil e da Suíça. Esse 1
processo de consultas tem apresentado excelentes resultados. possibilitando uma troca de impressões ampla e objet1va sobre os pnnc1pa1s aspectos
da agenda bilateral, bem como sobre os grandes temas da atualidade internacional. No ãmb1to desse mecan.smo, em 1992, o entao Secretário-Geral,
Embaixador Marcos Azambuja, esteve em Bema, onde manteve conversa-
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.. çGes com seu hamólâgO: Em 1994, o Seaetério-Gerar do Oepanamento Federal 'dos Negócios Estrangeiros, Embaixador Jacob Kellenberger, veio a
Brailia a fim de dar continuidade és consultas. Cabe ao lado brasileiro reciprocar a vinda do Embaixador Kellenberger' com vistas ao prosseguimento
do mecanismo de cooperaçlo politica bilateral.
.

'

I

•

O interesse bilsico do relaCionamento tem-se vinculado a temas de natweza
ecanômico-comercial. As exportaçt)es brasileiras para a Suíça totalizaram,
no primeiro semestre de 1997, USS 168,04 milhtles, enquanto que as imponaçt)es alcançaram USS 451,97 milhl5es. 0 saldo comercial foi, porta11to,
1
de USS 283,93 milh6es a favor da Suíça e o fluxo comercial total previsto
para os dois semestP>s de 1997 deverá ter alcançado USS 1,2 bilhAo.

•

O histónco das relaçt)es entre os dois países mostra uma apreciável intertigaçlo econbmica, na qual devem ser destacados os exprass1vos investimentos suíços no Bras11. Merecem particular atenç1o as oportunidades oferecidas aos empresários suíços pelo processo brasileiro de pnvatizaçlo e
ree
ecanllm•ca.
·
..

Investimentos Sulçoa no Brasil
•

De acordo com os dados mais recentes do Banca Central. o valor dos investimentos e reinvestimentos suíços no Brasil aiC811Ç8V8 quase USS 3,8 bilhtlea, cerca de 6,3% do total. A Suíça m IPB a quinta poSIÇio entre os maiores ipvest1dores estrange1ros no Brasil. após os Estados Un1dos. a Alemanha. o Reino Unido e o Japêo.

MENSAGEM N" 190, DE 1998-CN
(a• 337/98, aa oripm) ·
Sellhora Membras do Conpaso Nacioaal,

Nos tennos do ll'li&o 61 da COIISiiuliçlo Fcdmll. submeiO à ~levada deliberaçlo de
VOSSIS Excclenl:las, 11:0111pmhac!o de Exposiçlo de Motivos do Senhor Minisuo de Eslldo do
PIIIIICjamc:niO e 0.Ç611W110, o lftiO do prç;:10 de lei ....~ • A!>n: ao Orçamento de IIIWSiimeniO, em

.

.

I
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favor das empresas T1'811Sporlldora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brãsil S.A. e Peuubrás
fertilizantes S.A., cn!dito espcc:ial ate o limite de RS 847.386.099,00, para os fms que especifica".
Brasilia, 13
I

de março de 1998.

,...

/ ( \..
,.

1 Fernando Henrique Cardoso.

/- \ '"'''"'" 'EMr/'27 IMPO

Bnsilia, 12

de março ~-i998.

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepUblica.

Submeto à ccmsideraçlo de Vossa Excelhcia, cm ucadimemo ao prescrito no
167, inciso V, da COIISIÍtlliÇID, c:am p11eea fimmivel deSUI Minisôrio, o -l'lojao
de Lei que abre ao Orçamemo de IDvalimento para 1998, apravado pela Lei rf 9.598, de 30
de dezembro de 1997, cnidito especial até o limite de RS 847 386 099,00 (oitocentos e
quarenta e sete mi!hees. uezemos e oitenta e seis mil e noventa e nove reais), em favor das
empresas Tnasporwlora Bruileira Gamc!nto Bolivia-Bnsil S.A. - l1IG e Pca1ris
Fertilizantes S A. - PETROFER.TIL.

1rt.

2.

A respoasabilidade pela COIISiniÇia e opençiD do Gasoduto BoliviiiBruil.

ames da PElROFEllTlL, passou a ser da recem criada empresa 111G, nmhém imqaldloll do

Sistema PETJU)BJlÁS. Assim, esrá sendo pruposto eaocel•memo de docaçiD 110 orça_.,
da ~TIL e iadudo 110 da TBG do Slibpnljero "C~ do Gasocfnro
BoliviiiBrasil", 110 wlor de llS 846.386 099,00 (oiux:alfOS e quarean. e seis milbDcs,
II'ReiiiOS e oileara e seis mil e IIOYCIIta e nove rais) O 01çameuto da I'ETllOfEllm. fica
restrito ao subproJeto "MaoUlençio da Área Adminillraliva", cujo wlor é de apeaas llS
1.000 000,00 (um mi1hlo de reais).

•

3.
Os recursos necessàrios i cobenura das despesas decommes da includo do
prajeto ptoposto pela TBG sio advindos de awncmo do palliJuônio liquido. de opençiles de
CR!dito externas (longo prazo) e de triiiSietências da comroladora- PETJU)fER.TIL.
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, 4
Slo éuu as I'IZ6a que me levam a JII'CIIXIf a Voua Exrel'nci• o IIICIO
Projao de Lei que abre credilo apecial ao ()rçut"'lll de lnvestimemo das IIIIIIICionadas
empresas. para os fins que apecifica.
·

. 4.H,_ /

~·

...
A.IIJEXO Á EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 27 I MPO. DE 12 .03.1998
I

~imae do problema ou da llituaçio que reclama providaDcias

IJnc;l:.!!. ~~ nnvos !11.'~;;,:.,:1 llll I ., Ort;t!"":.~~ ""' I'"" (1 .. 'l' 'I 598, &1•1õ.ffi.,~. er.. 1;, .. ~
empn.:~ "f1"111Sp0111dora Bruiiclra GasoduiD Bolivia-BJUii"S.A. e Peaob•ú Fenilizaao1a S.A., ,... Vllor
de RS 847.386 099,00 (oi1UCE140S e quaraa e IIID milhOes, u mm e oilema e seis mil e aovcma e

noveraisl
.: Soluç6a e pnMdencias comidas no 1t0 11Cl1111Uivo ou • medida pniJJOSII;

jProJCIO de Lei que abre credilo apeclll.
3. Ahcnlalivu

I

exi.cma u medidas ou 1t01 pro~·

A ahcmaliva Pf0P0S11 e 1 IIIIICI soluçlo.

4. CIIIIIIS:

Os ncunos aecasirios Jlll"l inrhnlg GJI wbpnljSOI • Lei Orçamellliril/9 11o ldviDdos de
umemo do pllrim6Dio liquido, de operaçlla de cniciilu CllllniU (laaao prazo) e de lrllllfirillcia da
COIIIIIIIadan • PETllOl'EllTU..

S. Razila que justifiquem I ..pncia:
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6 lmpaclo sobre o meio ambieme·

O Relatono de lmpac~o sobre o meio ambiente foi elabcndo por oc:uilo dos estudos de viabilizaçio dos
subptojetos p10postos
7. Simese do parecer do órglo juridico
A Consultaria Juradica do Ministerio do Planejamemo e Orçamento IIIBIIifestou-se favoravelmeate

PROJETO DE LEI N- 6, DE 1-.ai

Abre ao Orçamemo de Investimento, em favor das empresas
TriiiSpCifUdora B1111leira Guodnto Bolívia-Brasil S A c
Pclrobris FeniliZII!IIeS S A , c:rédito especial até o limite de
RS 847.386 099,00, para os fias que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta
An I! Fica aberto ao ~o de I'Dveatim11110, lp'DYido pela Lei ri" 9.598, de 30 de
dezembro de 1997, c:rCdito especial até o limite de RS 847.386.099,00 (oitoceaiiOS e quarema e sete
milhiles, llezelnos e oilellll c seis mil c IICMIIIIa c nove reais), cm favor das CülfliCIU TI'IIISpDrtldora
Brasileira GasodiiiD Bolivia-B1111I S A. e Petrobris Fcnilizante1 S.A., para atender à propiiiiiÇio
ccmvame do Aaexo I desta Lei.
. An 2! Os recunos IICCCSIÍI'ÍDI à aecuçlo do disposto no utigo anterior IID proveaientes
da •md•çio de dotações orçamemiriu da ht:lubris Feniliunra S.A. c Cllllnll recuraos viabilizldos pela
1'nmsponldora Brasileira Ouoc!nto Bolívia-Brasil S A., coafbi UIC indicado, rcspec:tiYameme aos Anexos
11e m desta Lei
An. J! Esta Lei ea1ra em vipr na dita de . . publiCIÇio.

Bruilta,
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MENSAGEM N-191, DE 1998-CN
(a• 338198, aa oripm)

Nos t1n11111 do padanfo 11 do an. 5" da Lei~ 9.598, de 30 de dezembro ele 191»,
11111111110 i delilllr•;lo de v- Eveltacias o Avilo ~.23, ele li de llllrÇO de 1998, do Slahar
Miai11rv de EII..S.. do Mei... .:w.Bmtc, dos ~ Hídricos e da ADII...W. I.epl, ·caia'·
'"o
esdarec:imeaiOI IObre IUbprojeiOS de raponubr1idlde da Seemaria de Recunos Hldricol, ,da .
•., ~ • ··~ "I
C4llljrlahil de D 1 aot.imaao do Vlle do Slo Fnmsm- CODEVASF e do~,·
Nlciaaal de Obru comn a Seca-DNOCS.
·•
Bnsllia,

13

de

llllrÇO

de 1991.. :

...
..

AVISO N" 023 '/MMA/Gl\1

BruiliL 11de -.roo de 1991

Retiro-me :i Lei n• 9.598. de

30.1~.97.

que estima a Receim e fixa a Dapaa da

Uailo para o o~xercfcio riiiiiiiCCiro de 1998. espedr~ quanro ao cumprimemo do pllápaCo J•
do aniso
lllla:IS

.

s•. pua enc:uninbar a Vosu Exc:elhc:ia. com vim• nlllloç."o da provideacia cabMis. a

justiticuivas e medidas 5m!ndoras implanealadas pela Seaeauia

~

Recunos Hfdric:os.

pela Compaahia de DesenvolviiiiCIIIO do Vale do Silo Francisco- CODEVASF e pelo Depanaupmu

Nacioaal de Obras coou:a as Secas-DNOCS. relalivas a subprojetos orÇIIIDelllirios •IA ;1dos pelo
re1irido disposim'O.

•
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P;rm~ncço ~ disposiçlio de Vossa Exeelcnci~ ·para ,Prescar esc:latecnn~ntCJS ou

informações complement~res. caso se façam necessárias.

J,. s~ Excelencc~ o Senhor
Clóvis de Barros Can·alho
\bntstro de Estado Chefe~ Casa Ci\ ii ~ Prestdênct~ d~ Republica
Brasilia-DF

(À ComissJJo Mista dB Planos, 0rçtl1Mntos Públicos e F1scaliZQÇão.)

PARECERES
PARECER N" 123, DE 1998
Da COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n" 145, de 1997 (n" 526/97, na Cimara dos
Deputados) que "aprova o texto do Acordo de
Cooperação na Áreã de Turismo, celebrado entre o
Governo da República Fedemiva do Brasil e o Governo
do Reino da Espaoha, em Brasília, em 18 de abril de
1997."

RELATOR: Senador JOSt AGRIPINO MAIA
I-RELATÓRIO
Atendendo a dispositivo constitucional,

o Senhor Presidente da

República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo de
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, Cooperaçlo na Área de Turismo, celebrado entie o Governo da República
Federativa ~ Brasil e o Governo do Reino da Espanha, em Brasília, em 18 de

abril de 1997.
A

"cixposiçlo de motivos do Itamaraty,' que acompanha a
•

mensagem presidencial, explica que o objetivo do ato bilateral an&lisado é
aprofundar u relaç6es Brasil-Espanha na área de turismo "mediante, entre
outras iniciativa, intercimbio de peritos em promoçlo e "marketing", fomento
de miss6es empresariais, realizaçlo de programas de cooperaçlo e troca de
infonnações sobre a legislaçlo turística vigente em cada um dos países."
Na verdade, o Presente "Acordo é

.

uma-.conseqllência
positiva do
.

Tntado
e Amizade finnado por ambos os países,
. Geral de Cooperaçlo
.
. em 23

.

de julho de 1992, que, em seu art. 1O, letra "c", preve a assinatura de acordos de
I
'
"
cooperaçlo especifiCOÍ no setor de serviços, inclusive em matéria de turismo.
•

Seu art. 1• refere-se à necessidade de os dois países dedicarem uma
atenç1o especial ao cbenvolvimento e ampliaçlo das relações turisticas

existentes de f0J1118 a melhorarem o ccmhecimento reciproco de suu
hist6riu, modos de vida e culturas e a fàcilitarem a cooperaçio interempresarial
em matéria turistica.
lfna]men~

A cooperaçlo projetada ~ dar-se entre os setores turísticos

governamentais e ~ por meio de várias atividades e programas de
illterclmbio. Cabe assinalar que, pelo art. 4•, esboça-se uma cooperaçlo em
matéria de fomlaçlo profissicmal. com fàcüitaçlo de informações sobre planos
de ensino e colaboraçlo na formaçlo de administradores de empresu turísticas
e de t6cnicos do setor. Bolsas de estudo. programas de investigaçlo turística
sobre temas de interesse mútuo, iDformaçGes sobre fUndos de fmanc:iameato
IIICional e internacional aplicáveis a esses programas slo outras previs&s do
ato bilateral que terá vigancia por S (cinco) liDOS, podendo ser pronopdo, por
ipal periodo., ou denuDciado. com antecedincia mínima de 3 (tres) meses.
É o relatório.

I
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, II-VOTO
Ter a Espanha como parceira num acordo de cooperação em
matéria de turismo é, sem dúvida, em bom negócio para o Brasil. Beneficiar-se
de seu "know how" em questão tão sensível da balança "de pagamentos é,
certamente, oportuno e indispensável.

É de todos conhecida a performance desse pais ibérico em matéria
de turismo, que lhe tem propiciado apreciáveis dividendos, mesmo nos
momentos economicamente mais críticos, que antecederam sua entrada na
União Européia.

É evidente que o Brasil também tem o que oferecer para a plena e
efetiva realização dos objetivos do Acordo. Assim sendo, nosso voto é
totalmente favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n° 14S, de 1997, que não
contém óbices jurídico-formais e é altamente relevante quanto ao mérito.
Salada Comissão, em 11 de março de 1998.

~-;;:-.;;
'/

~.

/rcL~'"""~

·.
Relator
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J ·ROMEU TVMA. PRESIDENTE (Em aaúcio)

6·1.2VYDIAS

2 ·JOSÉ AGIUPINO, RELATOR

7 ·HUGO NÃPoLEAO

3 • Bfll O PA&GA

I· PEDIW SIMON

4 • OTONlEL MACHADO

9- AII.TUR. DA TÁVOLA

5 • EMiLlA FERNANDES

10.. JOÃO llOCHA

PARECER N" 1%4, DE 1998
Da COMISSÃO DE IU!LAÇOES EXTEIUORES E
DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Deeaeto
Jeplativo ri' 146, de 1997 (ri' 214195, na Clmara dos
Depulados), que "aprova o texto' do Estatuto da
Coufer!uc:i4 da Haia de Direito JDtCmac:icmal Privado,
aprovado aa VII CcmfertDcia, mlizada no perido de 9 a
31 de OIJtUbro de 195 1".
. RELATOR: Senador BERNARDO CABRAL
I ·RELATÓRIO
O Senhor Presidente da República submeteu à apreciação do
Congresso Nacional o texto do Estatuto da Conferincia da Haia de Direito
Internacional Privado, aprovado 111 VIl Conferência, realizada no periodo de 9 a
31 de OUlUbro de 1951.

Tnua-se, na verdade, da volta de nosso Pais a wn orpniSJno
internacional, de wçaçio jurídica, e de graade renome por sua contribuiçalo à
IDiiticaç4o ~ nonnas de direito internacional privado.

Sabe-se que a Conferência da Haia reúne-se desde 1.893 e le\'e como
inspiradores os grandes intemacionalislas que sonhavam com nonnas de con01tos
de leis realmente internacionais, tais como Asser, Jitta, Mancini e tantos outros.
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Seus êxitos práticos nem sempre foram espetaculares, na primeira
fase de sua existência, mas hoje não se pode negar a esta relevante associação 31.
característica de ser, como bem lembrou o nosso chanceler em sua exposição de
motiy(,s, "a maior fonte atual de desenvolvimento do Direito Internacional
Privado.· Por incrivel que pareça, nosso Pais, depois de ter colaborado
ativamente com a organização, através de seus melhores juristas, e de ter aceito
o seu Estatuto, em 1972, denunciou-o pelo Decreto n• 80 .I 02, de 8 de agosto de
1977, aparentemente por razões de ordem económica.
É que fazer parte da Conferência da Haia significa o desembolso de
uma certa soma. anu1dades de cerca de USS 2,600.00 (dois mil e seiscentos
dólares) e um pagamento de cerca de USS 8,000.00 (oito mil dólares) destinado
ao fundo de caixa criado em 1962.
O estatuto analisado contém 15 artigos, nenhum deles discrepante de
nossos princípios constitucionais ou das normas aceitas de direito intemacional
•

O objetivo principal da Conferência é trabalhar pela unificação
progressiva das regras de direito mtemacional privado, e são seus membros todos
os Estados que tenham participado de uma ou mais sessões de trabalho.
A admissão dos Estados se toma efetiva pela aceitação do estatuto
da Conferência, cuja Secretaria é sediada em Haia, na Holanda.
As despesas resultantes das sessões ordinárias da Conferência ficam
a cargo do Govemo da Holanda. Nas sessões extraordinárias, os membros da
Conferência. que nelas se representam, partilham os gastos. Em qualquer caso, as
indenizações de viagens e estada correm por conta dos governos respectivos.

li-VOTO
As módicas despesas de participação de um pais na Conferência de
Direito Internacional Privado da Haia não devem impedir o Brasil de tomar
assento num órgão tão atuante e promissor, que já ofereceu à assinatura dos
Estados mais de 30 textos convencionaJs sobre conflito das leis no espaço.

Se a globalização é um fato irreversível, deve a parte de cada Estado
estar alenta às inovações jurídicas em matéria de intercâmbio de pessoas, bens,
serviços e capitais

MARÇO DE 1998
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•

· A globalizaçlo toma indispeusável que os JXM1S ~cm boeJ e
corretas normas de direito internacional priwdo. E, certamente, será sempre
melhor e mais correta a norma de c:onflito obtida em meio iatemacional e aberto,
iseiuo de xenofobias e arcaísmos, como 1em sido sempre o da Haia.

Nosso wto nlo poderia ser senlo fawráw:l à volta do Brasil a uma
agremiaçlo da qual ele nunca deveria ler se retirado.
Opinamos, portanto, pela aprovaçlo da maléria.. nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo n• 146, de 1997.

.

'

•

-

J

..

Sala da Comisslo, em 11 de •rco o1e ltll.

/.

~ -l~-t..~..-:'

,:J~I~di-1;..'7:" ·
<._. .> -

••
I

li

,P!aidente

.ReUrar -.

•
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6 • EMÍUA FERNANDES

2 ·BERNARDO CABRAL, Ri:LATOR

7 • HUOO NAPOLEÃO

3 ·JOSÉ AGJUPINO

8-ARllJR.DATÁVOLA.

4-BEU.OPAROA

9- PEDRO SIMON

5 • OTONIEL MACHADO

10- LEVY DIAS

LEGISLAÇÃO aTADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
DIDII:1'0 Jl', 811.1112 - DE 8 DE AGOS'l'O DE 1m
,._
a lllnlltltJIOID
do - • . . Cn:ofa n rt , .
1 ' -.a.
......
a'D"UI NftiD. tle llll

-

- D6llllaD--..
o 1'1

• • .... da RopOidloo.

..tpnr, o BruiL • ,...... ... :III ....,..,.
de sm.·o trw da O=' I 'e ela Haia de Dlnlto lldman:lanal ~ ....,
tado • HaPo, IID.....,. do I alldo oatabl'o do 111111. -~-do J3 d o - de :?177, diiUida pelo 0 0 \ U I I D - . . M o ?';"-dai
Ne&l= r ~do- dor Pllloio- eauiO-. malndaela.,....op:
Dllfta
.......... -Pi .....,. da RepébUc:a.

~--

.. -

!

1f '

------------·---··------·-··--------··-··-------PARECER N" 125, DE 1998

DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Dtaeto
Ugis!"*ro n• 3, de 1998 (n" 399197, na Clmara doe
Deputados}, que "aprova o texto da Em"""a 101 UU. 6
e 22 do Acordo OpcracioJial da 01pni:gqlo
lntennlcional de Telecomuni~ por Saulite _
lNTELSAT, aprovada pelo XXV Enccmtto doe
Sipalúioi, cm 4 de abril de 1995".

RELATOR: Senador BERNARDO CABRAL
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Submete-se à Comisslo de Relações Exteriores e Defesa
Nacional desta Cua o Projeto de Decreto Legislativo n• 003, de 1998, que
objetiva aprovar as emendas aos arls. 6 . e 22 do Acoldo Operacional da
Organizaçio Internacional de TelecomunicaçC!es por Satélite - INTELSAT,
aprovadas pelei XXV Enconlro dos Signatários, em 4 de abril de 1995.
Por meio da Mensagem n• S44, de 1996, o Excelentlssimo
SeD!mr Presidente da República, de conformidade com o 111. 49, I, da
Conslituiçlo Federal, submete_u ao Congresso Nacional o texto das emendas.,
acompanhado da ExposiçiQ de Motivos do Seahor Minislro de ESiado das
Relaç6es Exteriores (EM n•.2S3JDTCSIDAI·MRE).
A primei,ra emenda, refenmte à ai~ (i) do parágrafo (d) do 111.

6°, elimina as exigCnc:ias constanles da redaçlo original para que mn signatário
do mencionado acordo possa solicilar reduçilo de sua quota de inveslimenlo na
Orpnizaçlo. ·Estabelece que baslará que outros signalários disponham-se a
aceitar maiores quolas de investimento:
"(J)(I) {.Juulqru:r SignatdntJ pot.A:nJ .fllircrtur tJUe ,,e lhe utnhuu

.WJI""'uçile.'

uma qrullu de rnw:.,lrmento mtmOr. Tuú
dewirik1 ,,e, upn:sentudu.' ü
/NTI:'L.'tAT """''UIIÚIJ u f'etiut.'iJtJ ÚI!.YeJudtJ 1111 qurllu de rnw:.vrmenltJ. A
INTEI.'tA1: .'lem demtll'tl, rlunJ ''UIIhecimento Úl: tui& .flllteiiUt,Yle.' u ltiÚII.' '"
Sll.fl't1táriti.Y e e.vus .terdo uproVUÚIIJI nu medula em que rmtm' SignutántJ.'I
Uf."':llem muion:.' qurlla.f de inw:.Yirmentll."
A segunda emenda ~ 10 texto do parágrafo (h) do 111.
6°, cláusula relativa ao limite superior da quota de investimento de cada

signalário:
"(h) Nilo oh.ftunm qutllquer ''!"m dr.tpa.tiçllo ÚIJ pn:.tente un;~,.,,,
nenhum &gnu~dritJ tenJ u11111 quota de inw:.flimento menor que 0,05 por 'uto
•
I
rJu total rJu., qurlla.Y de inw:.ftrmento ou nruirw que I 50 ptJr 'uto Ja ,,uu
pon."':niQK~:m de ltJÚil u llliiiZQÇikl Ja .ft:gfnr:nlo e.<rpucrul riu iNTEL.'tA 7' ptw
I
toútJs ,~.., SignllláritJ.f, di:mrminuút.r conformei o punignlfo (h) deste tlltrgo."
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Finalmente, a terceira emenda suprime o parágrafo (I) do art. 22.
o qual vedava a entrada em vigor de quaisquer emendas ao Acordo-após prazo
superior a dezoito meses a contar da data de sua aprovação JX:Ia Reunião dos
Signatários. Tal parágrafo, portanto, exigia que ditas emendas fossem ratificadas
pelos signatários dentro daquele prazo.
Na Câmara dos Deputados, o projeto de decreto legislati!fO,
objeto desle relalóno, recebeu pareceres favoráveis da Com1ssão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e da. Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.
Nas duas primeiras Comissões, levantaram-se fortes objeções ao
fato de as emendas em comento terem sido encaminhadas de maneira irregular,
sem numeração, identificação ou autenticação - apenas uma folha de papel com
o suposto texto das emendas- e sem referência ao tipo de ato internacional que
as aprovara (se protocolo adicional, se Resolução da Assembléia da INTELSAT.
ou outro). Proteslou-se também contra a ausência do texto original acompanhado
de tradução para o português.
O llamaraty respondeu à segunda objeção argumentando ser
praxe que as emendas referentes a atos internacionais já aprovados pelo
Congresso Nacional e publicados no Diário Oficial fossem encammhadas
desacompanhadas do texto original, tendo, não obstante, encaminhado o texto do
acordo, comprometendo-se a passar a enviar costumeiramente os textos dos
atos Não houve esclarecimentos relativos à primeira objeção.

II-VOTO
Trata-se de projeto de decreto "legislativo que se destina a
aprovar ajustes efetuados ao Acordo Operacional da Organização Internacional
de Telecomunicações- INTELSAT -,flexibilizando algumas de suas cláusulas
de mÔdo a adaptar -o citado acordo à real necessidade dos Signatários. Não se
registram allerações ao espírito do Acordo.
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A INTELSAT é, sem sõmbra de dúvida, c:onsórc:io ile graude
relevinc:ia para o Pais, haja vista que oferece serviços de telecomunicações
imp1 escindíveis, tais como telefonia internacional e de retransmissão de sinais de
televislo, dispOnibilizados por meio da Embratel.
Nlo se pode deixar de endossar as objeçGes levantadas nas
Com1ss6es da Cianara onde n proposiçlo foi analisada, referentes à maneira
casual como foram anexadas as emendas a serem apreciadas. É inconcebível a
ausência de autenticaçilo ou identificação adequadas do material a ser estudado.
e é de se louvar a disposiçlo do ltamaraty em evitar tal tipo de procedimento
para o futuro.
Nlo havendo reparos outros a fazer, e à vista da propriedade das
emendas, nosso voto é pela aprovaçlo do Projeto de Decreto Legislativo no 03,
de 1998 (n0J99, de 1997, na Casa de Origem).
Sala das CamiSSI'Ies. em 11 de •rco do 1998.
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J -ROMEU TUMA, PRESIDENTE (Em exercício)

6·BELLOPARGA

2 ·BERNARDO CABRAL. RELATOR

7 ·PEDRO SIMON

3 ·HUGO NAPOLEÃO

8 ·ARTUR DA TÁVOLA

4 • ~'MÍIJA FERNANDES

9- JOSÉ AGRIPINO

S • OTONIEL MACILo\00

10- LEVY DIAS

PARECER N" 116, DE 1998

Da COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n• 7, de 1998, (n" 577/97, na Cimara dos
Deputados) que "aprova o texto do acordo sobre
Serviços Aéreos Sub-Regionais, celebrado entre os
Governos da República Argentina, da República da
Bolívia, da República Federativa do Brasil, da República
do Chile, da República do Paraguai e da República
Oriental do Uruguai, em Fortaaleza, em 17 de dezembro
de 1996."

RELATOR: Senador BELLO PAilGA
1-I{ELATÓIUO

Esta Comissão é chamada a paonw1ciar-sc sobre o Paojcto uc
Decreto

Lo:!!-i!Õiati~o

L>cpulauo:.)

n" 7, u.: 1998, (n'' 577, li.: 1997, na C.imaaa

t!UC "c.lfllliVcJ

uu~

<I /I!XItl Ju A..1mlu .1almt So!I'VI~o<.t.l AJI't!<.t.' Sub-

llt!Ji!lllllc.ll,\, ttllll't! '"' CiciVt!I'IIIJ.\ J.J Uttpúbl,...., Argttulillc.l, Jc.1 llo!pubil.:c.l Jc.1
/JuliVIc.l. Jc.1 llt!JJÚb/":c.l

I·~Jei'IJIIVU

J.1 /Jru.11/, Jc.1 llepúbl1.:c.l Ju C'lu/e, Jc.1

llttpúllll.:c.l Ju /'c.ll'c.1guu1 e Jc.1 llepúbllc:u CJnemul Ju llruguc.~i, c:elttbrrJJu t!lll

/·ill'lc.llo!:c.l, em 17 Je Jezttmbm Je I ')')6. ••
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Em cmnprimento ao dispostÕ no artigo 49, inciso I, da

Constituiçio Federal, o Presidente da República submete · i apreciaçAo
parlamentar o texto deste ato internacional. ·
3.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela CAmara dos

Deputados em 27 de jmeiro de 1998, tendo. naquela Casa, passado pelo crivo

das Comissões de Relaç&s Exteri~, ~-

Viaçlo e Transpones, de

Economia, Indústria e Com6rcio. e de ConstituiÇio e Justiça e de Redaçlo.
Em cumpumento ao an. 2", inciso I, da Resoluçlo n" I, .de 1996-CN, a

Representaçlo Brasileira na Comisslo Parlamentar Coqjunta do Mercosul
apresentou Relatório Preliminar sobre'a mat6ria.
4.

O Acorilo em tela objetiw permiti• ~ realizaçlo de novos serviços .

úreos sob-regionais em rotas ainda nlo operadas. a fim de promover e
desenvolm- novos mercados e alalder devidamente i demanda dos usuários.
'

Integram-no trh Anexos, 00. quais o Anexo I define os critl!rios operacionais
e o Anexo II estabelece mn Conselho de Autoridades Aeronáuticas, que

deverá,· entre outras •atribuiç&:s. pronuac:iar-se sobre as controvérsias

resultantes da aplicaçlo ou interpretaçlo das c14usulas do Acordo, formular

I10I11I8's

.

complementares para o seu funcianamento, pmiUDCiar-se sobre

denúncias de priticas ~etc .
. 5.

o Anexo

III institúi

um Regime

prevendo o Conselho como primeira

de Soluçlo de Conbowáslas,

inidncia. e as ~ diretas entre

os Estados Partes envolvidos como sepnda insdncia para a resoluçlo de

conlroYásias ocorridas no lmbito do paseate instrumento intemacional. Se
n1o se alcançar acordo mediante as nqociaç6es diretas, os Estados Partes
deverlo adotar os procedimentos arbitrais previstos no an. 4 e seguintes do

referido Anexo.
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O texto do Acordo confere a cada Estãcfo Parte o dtreito de

designar uma ou mais empresas para operar os serviços sub-regionais e de
retirar esta designação, devendo comunicar aos demais Estados, que, por sua
vez, outorgarão às empresas designadas pelos outros países signatários as
autorizações necessirias para a exploração ·dos serviços convencionados.
Nenhum Estado

~

conceder tratamento mais favorável às suas empresas

do que às dos demais Estados Partes.
7.

É importante ressaltar que as disposições contidas no ato

internacional em exame nlo constituiria restrições ao estabelecido nos
Acordos Bilaterais sobre Serviços Mreos que os Estados Partes hajam
concluído entre si.
É o relatório.

II-PARECER
8.

O presente ato internacional vem suprir uma lacuna existente no

âmbito do esquema de integraçio dos palses do Cone Sul, o Mercosul, no qué
con_ceme à infra-estrutura de transportes destinada a servir ao espaço
econõmico integrado. Ao criar novas rotas aéreas dirigidas a cidades de menor
porte, o Tratado favorece a integração regional e dinamiza a inserção no
mercado internacional de vários centros produtivos do .Mercosul com potencial
para exportação Tais centros se vêem prejudicados pela falta da necessária
infra-estrutura viária, cuja edificaçio importa em vultosos investimentos dos

países do bloco.
9.

Com efeito, a multiplicação dos contatos comerciais e o

estreitamento das relações econõmicas entre os quatro países membros do
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... Mercosul estavam a demandar um sistema de rotas a~ mais Deiivel na subregilo, permitindo assim o acesso mais rápido de empresários, comerciantes,
turistas, e autoridades em geral a vúios pontos do território dos Estados Partes
do Men:osul.
10.

Importa ressaltar, porém, algUmas observaçaes que se revestem
'

de absoluta pertinencia, levantadas quando :da discusslo da matéria na Clmara
dos Deputados. Embcn o Acordo em tela se constitua em

wn instrumento

necessário à simplifiCAÇio do acesso a todas u regiCies do bloco, receia-se que
tal facilidade favoreça também o clesenwlvimento, na regilo, de atividades
illcitu de contrabando e tráfico de nan:6ticos. Cumpre, porta11to, mante:-se o

necesúrio nlvel de segurança em todos c:'lltCM)S pontos de entrada e salda do
pais, mediante a aplicaçlo -das nonnu nacionais de controle da segun.nça
~ Para taitto, entende-se que o item 4 do Anexo I, ao estabelecer
que ..os Estados Partes enwlvidos c:omprometem-se a habl1itar para uso
internacional aqueles aeJoportos ou ~ situados em seu território que
sejam aptos para o cwnprimento dos objetiws do presente Ar.«do", prcv! que\"

todas u medidas de segurança atualmente em visor nos

ae~oportos

internacionais da sub-regilo serlo estendidas aos nows pontos a serem
abertos.
11.

Em face de todo o exposto, wto fa'VOI'Bvelmente à aprovaçlo do

Projeto de Deweto Legislatiw rf' 7, de 1998, que aprova o texto do Acordo
sobre Serviços Mreos Sob-Regionais. entre os Governos da República

Argentina. da República da Bollvia, da República Federativa do Brasil, da
República do Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do
Uruguai, celebrado em Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996.
Sala da

em

11 de Nrço de 1998 •

.
• Presidente

.

•
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1 ·ROMEU TUMA, PRESIDENTE (Em exen:icio)

6 • EMÍLIA FERNANDES

2 • BEU.O PARGA. RELATOR.

7 ·HUGO NAPOLEÃO

3 ·JOSÉ AGIUPINO

8 • AllTUR DA TÁVOLA

4 ·BERNARDO CABIW.

9- LEVYDIAS

5. OTONIEL MACHADO
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Repri/JIICII do PtÍilgllat e da Repúblti!ã OrumJQ/ dO
Urugua~ celebrado em Fortaleza, em 17 de

de:embro de 1996.

Alllor: PODER EXEClmYO
RelllltJr: DepuJado JÚUO REDECKER
1- RELATÓRIO

Através da Mensagem em epigrafe, o Poder Executivo, nos tennos
-do anigo 49, l, da Constttutçio Federal, submece à c:cmsideraçio do Congresso Nacional o
texto do Acordo sobre SeiViços Aéreos Sub-Regionais, entre os Governos da Repúbhca
Argentina. da República da Bolívia. da República Federauva do Brastl, da Repúbhca do
Chtlc, da República do Paragua1 c da República Oriental do Urugua1, celebrado em
Fonaleza, em 17 de dezembro de 1996
O Acordo tem como objetivo pennttir a realizaçlo de 119vos
serviços aéreos regulares em rotas dtfercntes das row regionats efettvamente operadas

nos tennos dos Acordos Bilaterais. a fim de desenvolver novos men:ados e atender
devtdamente à demanda dos uswi.rios
Entende-se como "Servtços Sub-regtonais" os semços aéreos
regulares de passage1ros. carga ~ mala postal realizados dentro da Sub-regtão que
compreende os tcmtónos dos Estados Panes
O texto do Acordo cm tela confere a cada Estado Parte o d1retto

de dcsisnar uma ou mais empresas para operar os Serviços Sub-rqionais e de rcurar essa
designaçlo, devendo comunicar suas decisões aos demais Estados que, por sua vez,
outorgado às empresas designadas pelos outros países sigaalários as autorizaçlles
ncccssirias pua a exploraçio dos sciViços convem:ionados. Fica esllbelecido também
que, na aplicaçio das disposiçiies concertadas, nenhum Estado Parte coacedetà traramento
mus favorável às suas empresas do que is dos demus Estados Partes
Os signatários acordam ainda que as dtsposiçiles do presente ato
internacional nlo c:OIISiituido rcslriç&=s ao esllbelec:ido nos Ac:onlos bilalaais sobre
SeiViços Aéreos que os Estados Partes hajam conclulclo entre si.

Pila a efctiva implemenraçio do texto ac:ordado, as Panes deverto
estabelecer um interdmbio de dispostçiles nacionais acerca da c:onc:cs.So de autorizaçêlcs
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... a empresas lléras pn .o cxm:icio ele llividlda comen:iais e DpeiiCioaais, lláD da
IIOI1IIIS pala a aurarizaçla ele 1111111. fteqoeaciu e bodrios pala 011 ~"rep~ara. Nase
M!!!ljdo, cada Estado ~ CWjXeplá todos 011 esfotços com YiiiiS i mhj!N!
simplifacaçlo e CiCHhiJIIibi!inçlo ele suas 1111r111111 e pracedaacnlos relaliws i facililaçlo
do TIBIISpone Amo lnlamcionalnas operaçllis ~
Com a flllllidlcle ele alar pelo CUIIqlrimelllo e aplicaçlo elo
Acordo, fica criado o Conselho ele AUIOridacles Aeronáulic:u, com a panicipaçlo ele IOdos
os piúscs signalários.
ESIImdo aberlo i adeslo ele ouaiis &belos da Aml!ric:a elo Sul,
cuju soliciiiÇêles sedo examiudas pelos ESIIIdos Panes, o Al:anlo pocleri ...- deaunclado
a q~ ~10 e deixará ele viaer para o paiS clcaanc:ianle um ano após a c1a1a ele
recebimento da lllllifiCiçlo pelo Pais Depos11ário. ~ prevista a revislo periódica elo
Acordo, pelo menos a cada lr!s anos.
O Acordo c:onrán ris aaexos q~ conslilllem pane intqranllt elo
leXIO O Anexo I dlsplle sobre os critérios opeqciona1s elo Al:anlo. O Anexo 11 1r11a da
constiluiçlo elo Coaselho ele AUioridades Aervnáut•cu. definindo sua composiçlo,

atnbuiç&s c func1onamen10
FiDalmcnle, o Anexo m 1r11a c1os pmcedimeutDs pn Soluçlo e1e
Coalraftniu. Slo 011 1C1J11iata 011 'IDCC'nismos pnvistos: iaic:ialmeale, u ClllllnMIIiu
sedo IUbmclidas 'debbcnçlo elo Coaselbo. Cuo alo .. •lragmiOluçlo- esfen, os
Emdos PIIII!S eavolvidos esllbelecedo nqpx:iaçlles direlu CIIR si. Nlo 10 oblr:aclo
soluçlo por asa via, sedo edcodos 011 JIIIICC"'~menros lllbitrais pmrisiDs ao puqmo 4"
elo Alrt:m. Nase caso, o pl"""dimmm laD ilúcio pda COIIIIiluiçlo de 11!111! Comiplo
de cada Esllclo Plrte eavolviclo,' c!eWado eacs úbilnls
Albillal inleplda por um
desigaanm um Ultimo úbitm que alo seja IIICia.l de nmlnni da jJIIIa IIMIIYidas
pa1a aluar como Pmideale da Comin'o que laá, em cuo de "'ljllb!, duplo 'VOID. As
decislles da Comin'o Albillalllo iDapellwis.

úbm.;

É o reiiiDrio.
D ·APRECIAÇÃO DO REI.ATOR

Com • criaçlo elo Mercosul, • Amáic:a LalillllaD .. IDnlldo •
pan:eria llllis djgjmjc:a do Bruil DI úa de CCIIIM!&eio ataior. Só CIIR 011 pmeUvs
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ongi1111s do bloco ec:onõmico (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), o comércio
{egtstrou um crescimento médio anual de 21,54% entre 1992 e 1995. Com a m:cnte
adesio por parte da Bolívia e do Chile, pode-se esperar um novo impulso comercial que
I!Bduz-se, conseqoentemente, no aumento do fluxo de pessoas entre esses países, tomando
mais fluidas as fronteiras nacionais que separam os membros do bloco Dessa fonna, a
melhona das condic;aes de comunicaçio tisica no intenor do Mercosul consutui requ1s1to
fUndamental para a intensificaçlo dos contatos comerciais, soc1ais, políticos c cultunus na
regtão.
Podemos considerar a inicl&tlva da assmatun. do presente Acordo
sobre SeMços Aéreos Sub-rcgíona1s por Argcntma, BolíVIa. Bras1l, Chile, Paraguai c
Uruguai como um passo necessário ao aprofundamento das hgações entre os tcmtóhos
dos países do Mcrcosul, cnando novas alternativas para o deslocamento de pessoas e de
carga na regilo É. ao mesmo tempo, conseq~nc1a do processo de integraçlo reg1onal e
um avanço na d1rcçio da intensificação das rclaç6es mtra-bloco
O· texto acordado cr1a condac;aes para o desenvolvimento do
transponc aéreo intra-regional. rcspenando as nonnas intcmac1ona1s para a av1açio CIVIl

A assinatura do presente Acordo no âmbito do Mercosul tende a
contribuir para o atrcitamculO dos laços entre os integrantes do bloco ec:onõmico, razão
que nos leva a crer que sua aprovaçlo pelo Congresso Nacional é da maior convcniencia
para o Brasil e os seus parceiros comerciais no Cone Sul

de 1997.
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MENSAGEM PRESIDENCIAL N" 401, DE 1997

.

RELATÓRIO DA COMISSÃO
A Represeataçlo Brasileira Da Cmrisslo Parlamcmar CoujUDta, cm
reunilo ordinâria milizada hoje, APROVOU, •manimemente, o Relatório do
Deputado JUlio lü:declw oferecido a MSC N" 401J97, · ccmcluindo peJa
aprovaçlo dos tennos do Acordo Sobre Servip Amos Sub-Regicmais, adie
os Governos da República AlgentiM, da Repílblica da Bollvia, da Rgmblica
Federativa do Brasil, da RÇública do Chile, da República do Paraguai da
República Oriental do Uruguai, celebrado em Fortaleza em 17 de dezembro de
1996.
EstMam presealcs .os SeJibares Parlamemares:
Os Deputados Paulo BomhauseD, Presidente; J!Uio · Redecker,
Secretário-Geral A«ljunto; o Sellador Joel de Holanda e os Deputados Miguel
Rossetto, Paulo Ritzel, Valdir Colatto, Jos6 Carlos Vieira, Luiz Maüiardi e
Deputada Yeda Crusius.,
. Sala da Comisslo, em 16 de Julho de 1997

e

/. /t1

/L.f

~PAULOBORNHAUSEN

. Presidente

.

I

PARECER N" 127, DE 1998
DA COMISSÃO DE RELAÇ0Es EX'IER.IORES E
DEFESA NACIONAL, sobre o Projeto de Decreto
I esi"ativo rf' 8, de 19911 (rf' 440{97, DI CJmara dos
Deputldoa), que "IJII0'4 o texto du Emeudas aos
Arts. :1, D, · V1D, IX e XVI do Acordo relativo à
Oipnh•çlo laterDacioall de TeleccrnmieaçGes por
1
Sataite (INTELSAT)".
· ·

Relator: Senador OTONIEL MACHADO

I
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Relatório

Submete-se à Comissão de Relações ExteriÕtes e Defesa
Nacional desta casa o Projeto de Decreto Legislativo no 008, de 1998,
(n° 440/97 na Câmara dos Deputados), que objetlva aprovar as
emendas aos arts. I, II, VIII, IX e XVI do ACordo relativo à
Organização Internacional de Telecomunicaç&!s por Satélite INTELSAT aprovadas pelo XXV Encontro dos Signatários, em 4 de abril
de 1995.
O texto das ementlas, acompanhado da Exposição de
Motivos EM no 056/MRE do Senhor Ministro de Estado das Relaçiies
Exteriores, foi submetido ao Congresso Nacional por meio da
Mensagem no 227, de 1997, do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, .de conformidade com o art. 49, I, da Constituição Federal.
A exposição de motivos ·dá conta de que as referidas
emendas foram aprovadas na XX Reunião da Assembléia das Partes da
INTELSAT, realizada em Copenhague Q.lil..Rftf!f?9.9. .• ~.e ..29 de agosto a
10 de setembro de 1995, tendo Introduzido a possibilidade de
Indicação de múltiplos signatários por parte de cada País-Membro.
No despacho inicial da Câmara dos Deputados, o presente
projeto fora encaminhado à apreciação das Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e de Constituição e Justiça e
de Redação. Atendendo a questão de ordem sobre a Implicação de
encargos ao Erário, novo despacho distribuiu-o também à Comissão de
Finanças e Tributação, incumbida de proferir parecer terminativo sobre
a questão, podendo fazê-lo em Plenário quando da apreciação desta.
Tal parecer, registre-se, não consta do processo.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional aponta o fato de que o Ministério das Relações Exteriores
encaminhou o texto das emendas juntamente com o texto do Acordo
Operacional relativo à INTELSAT, enquanto que es:~as referem-se,
efetlvamente, ao Acordo relativo à INTELSAT, Isto é, ao ato
Internacional fundamental da organização. Ressalta que, apesar disso,
trata-se de um avanço em relação ao ocOrrido com as emendas aos
arts. 50 e 22 do Acordo Operacional relativo à INTELSAT, submetidas
Inicialmente sem o texto a que diziam respeito, e sem Identificação
alguma. Aaescenta que, não obstante tal percalço, tendo em vista a
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das emendas e o Interesse na celeridade de sua ratlflcaç6o,
..singeleza
.
podem elas ser apreciadas Isoladamente. O parecer foi pela aprovaçio
do projeto.

·o

parecer da Comlssio de Cênda e Tecnologia,
Comunlcaçlo e Infonnátlca, também favorável, traz alguns detalhes
acerca da estrutura da INTElSAT, esclarecendo que aquele organismo
é amstltufdo dos segulr:ates 6rgios:

..

.

. - Assembléia das Partes - órgio I'Mxlmo da 'INTElSAT,
com reunli5es a cada dois anos com representantes das res~s
chancelarias; até a XX Reunllio, cada' Parte poderia ter apenas uma
entldide como slgnatlrl• do Acordo Operadonal, a qual atuava como
reprãsentante da respec:tJ.·a Parte; . ,
- Reunlio dos :~nat4rlos do Acordo Operadonal realizada anualmente com as entidades representantes das Partes,
ocupa o segundo nfvel na hierarquia dellberatlva;
•

•

- Junta dos Governadores - 6rQlo executivo constituído
por repÍ'esentantes ·dos · maiores quotlstas 'da organlzaçio; um
governador pode ser Indicado por um grupo de signatários que
represente uma quota mfn~ma de aeclendamento.
·
Todas as emendas tratam de adequar a redaçlio original
· do Acordo 6 lntrocluçlo da possibilidade de deslgnaçlio de signatários
·múltiplos por umà Parte, conforme abaixo detalhado.
·
!

'

. A emenda ao art. I dá nova reclaçlo ao parágrafo (g),
·ampliando o significado da expressio "slgnat4rlo•, que passa a poder
ser uma entidade de telecomunlcaçi5es deslg~~ por uma Parte.
Com a emenda ao parágrafo (b) do art. II, ....._ passa a
estipular que cada Estado-Parte assinará, ou designará peiet menu
UIMI entldacle pública ou privada de telecomunlc:ac;&!s para a-.:....r, o
~rdo Operadc:mal.
·
A emenda ao parágrafo (e) do art. VIII estabelece que,
para efeito do quorum votante, passa a ser considerado como um
único slgnat4rlo todos os slgnat4rlos designados pela Parte.
A emenda ao parágrafo (a) do art. IX determina que
apenas um governador rep1 esentará um ou mais slgnat4rlos Indicados
pela Parte.

I
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As emendas aos parágrafos (d), (e), (f), (g), (k) e (n) do

,

art. XVI disciplinam a atuação, no foro da INTELSAT, dos múltiplos
signatários nomeados por uma Parte.

u-voto
Trata-se de projeto de decreto legislativo que se destltla a
ratificar as emendas, aprovadas na XX Reunião da Assembléia das
Partes da Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite
(INTELSAT), que cuidam de adeauar a redação original do Acordo
relativo à INTELSAT à nova situação de pOssibilidade de designação de
signatários múltiplos por uma Parte.
Não se verificam alterações ao espírito do Acordo.
A INTELSAT é, sem sombra de dúvida, consórcio de
grande relevância para o Pais, haja vista que oferece serviços de
telecomunicações imprescindíveis, tais como telefonia Internacional e
de retransmissão de sinais de televisão, disponibilizados por meio da
Embratel. É essencial que, de tempos em tempos, promovam-se
ajustes nos acordos .que o regem, de modo a se adequá-los ao
cambiante cenário promovido pelas transformações tecnológicas.
Registra-se mais uma vez, a exemplo do acontecido
durante a tramitação do PDS 003/98 (no 399, de 1997, na casa de
Origem), quando as emendas a serem examinadas foram
encaminhadas em uma folha de papel sem qualquer identificação ou
autenticação, uma lamentável falta de rigor por parte do Ministério das
Relações Exteriores. Desta vez, foi o envio de texto de acordo outro
que não aquele a ser emendado. Tal tipo de procedimento emperra os
trabalhos do Congresso Nacional e em nada contribui para os
Interesses da Nação.
Não havendo reparos outros a fazer, e à vista da
propriedade das emendas, nosso voto é pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo no 008, de 1998 (no 440, de 1997, na casa de
Origem).
Sala das Comissões, em li de março de 19911'11':~----

/-)

-----

~-~_.......,.Presidente

~I'''' c:r.-z,..--

. r-·
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Ad Ar<loo u. panr.. ro 3

A l.nbutaçlo de am eatabelecunento permanente que
uma empresa do Brual tm...,_a D& FlDllndl& correspandera
a &:abataclo aplicada as aoc:ledadn antmilllu au aoca.da·
des snn!lares reSidentes da Flnl!l.ndla no que &e refeN &01

lucros nlo dlstrabuados

Ad ArtliO zt. para1raro t
Na eventualidade de o Brasll. apos a auanatura da
presente Convencão. perm1t1r que nral&la. pqas por UIU
emprua nsa'!lrnte do &rasai a uma empru& reudente de
um teree•ro EstadO ni.o loc&Uzado na Amenca LaUna
que possua no manmta SO por cenfG do eapiU.l da empre ..
u nsadenU! do Bra.s11 seJam dedub.veil para ereua da
2

det.c:nnar:acao dos lucros trtbutave!l della emproa WU
deducão tl'ual Sera autamaUcamente apllcawel em comlaçõu slmllaiJS as empresas raldentes dO Brutl que pa.

cuem ronlt111 a empresas resadent.es da Fln\i.ndaa

Em tesremunllo do que 01 abaixo aSSJnadoS dHldamente autonz.1dos petos st\11 respeeUYOS Oowraos hnna-

ram o

p:tSf'1te

Protoro•o

Feno r.,, Htbiankl com 16 de rewercn'O de 1112 em du·
pbcat.a nas llnttuaa mt:•eaa. pnr1.u1ue.sa e rlnlanck'lia aen·
do 01 trc.s textns 1gu.11menw auttnueos Na easn de qual11uer di~Pfr:rncnl do~ 1nu~rpretad.o prevalecera o texto en1
l:n1ua 1n1!t:sa
Peln G""cnk'l oda Rt"publlco~ t•edrr•Uwa dtt Bra-'11
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1undo o qual i.s cõmunlcaç6el por ut~Õtes dnem ser
ac•lveiS u nae6es do mundO Uo lato quanto pGIII.Yel
em bases mundiaiS e nia dmenmtnatorlas
Con11derando as dlspas1c6es relnante1 do Tratado
IObre Prtnc1p101 Diret.ores du Abvtdldea doa El&adal na
Exploraçlo e 'U.so do Espaço Bxtenor. lnelulndo a Lua e
Outras Coi'PCJ$ Celestes. e. em partleular. o HU Artl.80 I.
a qual dlspde que o espac;o extenor sera utlllado pan. o
beneficio e no Interesse de kldo& as paases
Tendo em vlst.a que em eonrormldade eom o que estabelece- O Res1me PIOVIIOnD Apllcawel I um Saatema Co•
men:tal Mundial de Comunicações por Satellte. e de Acar·
do Esper1al c:orrespondente roa criado um Sistema ComerCial de teleeamunlcacMs por 1atellte
DeHI&ndo manter o aprimoramento deste 1Lstema de
telecomunlcaeóe's por 11\tlite com o objetavo de criar um
6nleo sl.ltem.:a eomerc1aJ mundial de II'Jecomunll:acõra.
que dot.an todas aa areas do mundo de amplos an1eos de
comunicac:ões e que eontr1bu1ra para a paz e compreensão
mund1.:aLI
Det-1dados para nse IIm a C'Ontrlbu1r para o benefiCia
de toda a humanidade atrans da mais awançada &ecnalo·
111 du~opon1vel das maa• corlclenws e eeonam1CII II\IU.Iaeões tompat1veu1 com o mais Justo uso do espectro de radlofrcqui!ncaa r do espaeo orbif.:ll
AeredJtando que as t.el•comunaeaçães par ll&ellt.l' de·
wem er onran1zadas de forma a permurem a tod01 oa
PQVCM a aet.&IO ao 111t.ema mundial por U&flll.e a permll.lrPm aoa Estadas membrDA da 'Unlio lnttmacloaal de
Telecomun•cac6fo.s s• ass1m de511arem. lnnsur no llstrma
eom a con1equen1.e parbclpaeio no proJelG. desen\"'IYI·
menr.u. construe.lD melulndo romee1menta de equ1pa•
men1.0 est..'lbfoleclmenr.o. operacia manutenção e propraedade do •••&cma,

eon..-

Faço ubor que o
N..IOa&l OP""""• lormoa do orL M. 1110110 I, da CODotl&alciAI, e n. Pftl6nlo
Portolla. Pm•denlo do leD04o Fodenl. - - o ...
(UinW

Da conformidade eom o Acordo que estabelec:e um
Jtepme ProYisórto apllci'fel a um Sast.ema COmercial
llaDdlal de Comun~eacões por Satellte.
Acordam no npante·

DEÇKt.'TO LEGISLATIVO N.• l't ~~ ~

"
• - T...d
- - t. llolu!·
--u
~
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::-:Nfti.IAT e • ü At1en1e
........
io IN'rEI.SAT. - - - - p ..

w--.- •

•P.S.!!.IIIe 1111 ..
ArL 1• 1: aproY04o o loala do Ralatloo t. OrJ&nlzoclo lnt.omacllmal de 'h-ale!P
parla~.'k
llt.e Jlii'TELIAT I o do AcOrdo Open.dall•1 . . . _ _ •
DI'I'ZLIIAT,
1911

--em

Wlabl........ &ID U ...... U

ArL 2 • Ealo decreta lellol&tiYG enln em ..... 11&
data de 101 pubbeaçlo aevoa dll as d..,_l;6a . . CDD•
trariO

Senado Federal. em 5 de daembnl de "1m. - hlli·
nlo PwtoUa. Prtlldmlo do IIOnOdO l"'denL
ACORDO RBLATIYO A OROANIZAÇM III'I'DNACIO·
NAL DE TELECOMUNICAÇOBII POR IIATILI'I'I
"IN'I'EUAT"

.........

01 Estados Pllrtos no presenlo,

1 ,.

CoiiSidmndo o prlllelplo a&abolocldo aa ~
~'121 lXVII da Auembltlo Gersl du lfi4DOIIIIIIIIU. •

ARTIOO I
(Definições)

Para 01 !IIII do pmente Acordo.
lal . _ . . lllllllllca o preoonlo Acordo. lncluulol
• ......._- uolu1dol- ooll&alol de ortlp. oborlal ~ - - doi (10911'1101 IIII W&ablll...... IIII III de
- " ' u 1n1. pelo qual llco esl&lleleclda o O l ' p l l 111.....-al de Telecomualcac6eo por llol*llte ·DrnL·
8A"r:
C') •Acordo Operacional"" slplrlc:a o Acordo Jnelul·
._ • - - · mu uoluidol 01 c.tulal de Anlallerto ~ aalna&ura, em Wubln....,, em III ele ~
u lrll • ._ 00.111101 ou entldada de telecomunlc......
delpada• peaa. Qoftrnos. em conlamudade eom. u diS•
JIOIIçOoo do praenlo Acordo,
lol · - Prov-.o• llplllca o Acordo que estallellee 11111 lleilme PruYioórlo opllc•ftl a um Slltama Comm:lal Mudtal de Comun1cac6eo por lloleUie, -aado
po1oo Gonmoo 1111 WublnlfOn, em 10 de ...."' ele 11114:
Cdl •Acanlo Espectai'" SllftUlca o acordo aulnldo a
ID do 0100110 de 11114 pelos OOvemao ou entldada de teleeomaalcq6el delilftadas pelos OOYemos. em conronnl·
clade com u dlspo~lç6e• do Aeordo Pnmsorio
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te) Cada B.lraatarlo eorUrlbuJra para u: neceuH:Iade1
.....,bollo e compen-

de eapltal da lli'I'EUIAT.

aalllltes ou a::stalac6ea a::euor111 •parada& do 811111ftiD
-clal da L"'n::.sAT para RniCQI OIDOCIOIIIadao ele lo·

oavio pelo UIO do eapllal em conlomudade eom as dllpoal·

dur.e ArtaiO. dnera ~t.ar em eonformldade COill autorlll.tJ6es apropnadu no ntilkt de plaalfk::aela. da Aliembiela das PaRes, em eonromndade eom o Incito ICI fiYI
do Arlllll VII do P,_,le A<OniD. Quando a uUlllaçio
du lnacalac6ea e equipamento& do 11111111110 e.paclal da

" , TodOI oa usutnoa do secmento espacial da
'Dn'ELIIAT paiUio lllllu de utlllaçiA utabelecldu em
CGDiomaldMe com u dll~ do p - I e Acordo e
do Acordo Opencumal. 01 •ilores proporctonals du taas de uUillaeio do st~nD~nto MpACial, para cada catrIOI'Ia. Hria 01 miiiiiDI p1ra todol 01: 101tettantes de c:apiCidade de uUIIu.çio do aea:mento espacial para aquela
c:atesol1.a.
ce1 Os 11tellta lnd~ndentes e tnstall.cões accssonas
menclonadu no paruraro ••• do ArUp til do presente
Acordo poderio oer llnancladoo pela DITELIIAT. a ...
dr 11111 propriedade C:OIIIO PArte do .-.meato espacial da
lii"I"ZLSAT. mediante a apra•aclo anaDime de todol 01
stpatarlal &e tal apru••clo for nepda, seria aeparados
do ,.......,.., eopaelal aa DITEIBAT, e aer6o llnacclados
• ,de propriedade das que os IOJidtarem Neate cuo, os
termos e as cond~a flnance1ru atabeleeldas pela
INTELSAT ll"rio tall que cubram plenamente 01 cus101
dlreta.mente nsuUan&a do proJeto. dnenYOivamento. cons·
trucio e fornecJmeniO dasaarAIItes Independentes e lnstalacõea acessorl•s. bem ccnno de uma parte adequada d:JI
custos aera11 e admlnlltrau•or. da INTELSAT

JrcomunJCteóe.s. ,.m eontonnldadr- eom o lncilo 1e1 11111

~T

para HrtleCII

e~pee~alll&dol de

llleeamunll:a-

c6ts aearretar'NI. cuatos adlciolli.Ls que renlteln de modl·
llc:aeães neceuarlu as JJUcalac6es do ..-enio •PIIcia.l
da INTELSAT exlStenta ou plantJadu. ou quando o PI'D•

ttaaento de satelltes ou anat.alac6e:s aceaónu I!Pilradas

do ....,...,.., -clal da DITELSAT lor oollcllado para

oemcos especlaiiUdoa de lelecomuRJC.-, em cDDiomudade com o prevllta no lncilo ••• ••III date AI"UIO. dnera

aer requerida •autoru:aeio da Assemblltia dai Partes. &lo
loto a Junta de OoYemadorH esteja ena concllc6as de ror.
nec:er eKiar«lnaentol, em conformidade com o lncJio •c•

11.,• CIO AnilO vu do presente Aeordo a Auem.bltla du
Panea em detalhe lewancto com conta o c:ua&o aumacto d.t
proposr:a a• beoneucws dPia derlndol, problema &ecnaeas
ou outras dreorrenles. tos pranveow1 er..._ atuals ou pre..
Wl:llltels 1101 atrv•cos da INnl.SAT. Tal autorau.eio de·
w~~;.ra ur abnd:a antt'!i da proce110 de &qulllclo du Insta.
la~s • tQUIPIInrniDI eom qurstia aer IniCIAdo Antes dr
eon&::eder tas. autonzae6r11 a AISfmblewa dM Parles nas
CIUOS apropnadOS consultara ou se a~~~e~~urara de que
houvtt. eansult:t.J cntrr a INTELSAT e u Apnclas Espe ..
claUzadas das Na~:õrs Ünulu d1rctammtc lntereuadas na
Pl'f'•taç:lo dcw •eniÇ06 CSIICC'IIh.cadas de telccomumrarira
em qnestl.n
•

ARTlOO IV
IPennnalldade Jur1d1ea1

111 .4. lSTELSAT dtwera ~lllr personalidade JUrldJ ..
c:a Dcvrra ;azar de plena capacadade 11et:Cssaraa para o
exeorc:lclo de auas func6es e a rullzaçlo de aeua obJetiYOs.
lnclu&lwe capacadade para:
1 11 eonclulr acordos c:1m EstadCM ou oq:anlzaç6el ln ..

ç6ol do Acordo Operacional.

ARTIGO VI
cEscrtlara d• JNTEI.AATI
J •• A lm'ELSAT tera os •caulnLes orpos
h Assembleia du Partes.
ff 1 ReunJ.t.o dcM Sl~rnacams:
lU 1 Junta de Oovt'mado~31. e
1'1'1 11m ardo Execut•vo responsavel ptrante • JunLa
di' OoV1'1'111dort5

l bl &alvo qu:tondo

C'l

prftirnte Acordo ou o Acordo

OperaciOnal dlspusere•n espccanca.men\e em conLr&rlo, neDhum õrJio tomari decta6es. ou. por outra forma, acan
de maneara a alterar. anular, reta.rdl.r ou interferir ~~
qualquer modCI no exen:aclo de um. poder, na IIDDeracao
de ftsponsabllldade ou funcio atrlbUida a outro Oraio

ternac•ana11.
•u• celebrar contratos.
•IIII adqulnr e diiJ)Or de brns e
•1v1 ser parte em prac:U'tGI JUdlclals.
lbl Cada Parte adotan a acio que iul11r n~rla
dentro de sua Junldleio com o obletlwo de tornar f'fetlwu
no& tcrm:.s de suu proprlu leta u dllpaalç6ll deae Ar·

1embltta du Partes. a Reunllo dOI Slcnatirlas e a Junta
de Governadores cada qual par ai. tomaria na deYada

ARTIGO V

ARTIGOm

u..

pelo :presrnte Acordo ou peolo Acordo Operacional.

1 eJ Ob.senado o pancraro 1b1 date Art110. a As..

coata qualquer ruolueio. recomendac:lo. ou parecer expreao par qualquer d...., Gratos DO uen:•c10 du res-

qualquer connnçia muJ.Walenl que ae condizente eom

emendas ao Acordo OperaclOnal.

CAIIelnltlela tlaa Parteat

(Prhlelp. . FllloiiDCeiNI)

Cal A IN'TELSA'l" dnera aer a piQPrlltirta do 111mento e.paclal e de quallquer outra~ bens adqu~ pela
lll'l'ELSAT. O l n l - llnancol"' ele eada llpatarlo na
INTILBAT d""r' 10r 11aa1 ao IA>Ial alllllldll pela aplica·
Cio de lUa tiiiOI& de lnftltlmento III anllaçlo efi\Uada
CDDforme o AI'Cip 1 do Acordo OperaciOnal.

'" Cada &lpalirlo tcn ""'" q--parle do capllal
_.,_te
a na pe...,.tapaa
pelai ._lirlao
da

na~~~ talai
do ~e~~Denlo ~
IIITI:UIAT, ...
CDDionnldade com 01 dlopoolç6M do Acordo OpenciOnaL
Toda•la, nenbum Sllftltalta aiDda que aua uWIIaCIO do
.........., - l a l dR INTI!IJIAT aeja nula, !ln quola•
pan.e do cap&caliDiertor ao mlnlmo atabeleeido pelo AeDr·
do OperaciOnal.

Cal A Allemblela du Parta compor-ae.oi de toda u

Panes e

ura

o orsio pr1nctpaJ da INTELSAT.

fbJ A AllembNia du Panes conalderara 01 upectos
da DI'I'III.BAT de l n - lluldamlllcal para u Panlo.
na Qaalldue ele Bltadoa - - Tera o poder de conalden.r a poiiUCa aeraJ e 01 objeUVOI a loDIO pruo da
DI'I'IIUIAT, condlRnle com oa prlnCiplos, obletl... e cam·
po ele açlo das otl'llllu. da IIITI:UIAT. em conlonnldade
com o pJW~Ute Acordo. Em eontonnldad• com os JJII'I·
rnra. tbl e
do Artlro vt da pNIInte Acorda. a
- b l j l a das Partea danl proprta e d""'" conllderaçlo
U re.oJuc6el. ncomendae6es e auaat6!1 a ela emsereeadas
Jlel& ReunJlo dos Sl.pal::lrlo.s ou flela Junta de Ocwrr
lladoru.

•e•
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lei A -blooa du Par... lol'li u Mllllnln fua-

t6a t)adU8.

I• no eurcu:10 do MU poder de CCIDiklerar a politica
IWOI t ao GIQttl- a loap pra• t. Dn"ZIMT. de foro
ola
IDular opml6u ou do ruor ,_,..._.. Julpr apropnado. - oatroo õrdao da Drra&\T.
111 deteraunar a adoçlo dt moclldu pua loopodtl"
quo as alltld&da da IHTILIIAT o n - '"' -fUlo qaalqlltl" -fti!Çio oauJIIIaloral quo 111a ..........,.. o ......,.. Acordo e a qUI lonlwn ade-. pelo - ·
dali t.e,_ dOI Parlei. •

III• eonlidenr e fftDinr aeerca du Pf111108&u de
emenda aa prnenle Acorda em. CDDionnlllade OCRD o

ArtiiiO XVII do p....,lt - : prapar e u - r Out&
oplnl6n bem como raur .-mndao6ol .,_ nlaçta a
-

.. AA:onlo OponciOII&I:

'"' autoriur atra~ de re1ru IWDll ou de deter•

do

mln- npocolleu. a ulllado do - l o _ . . . . .
IN"''ZLSAT. bem como o prot"IIDRIID de a'*ll&el para •r·
wteoa eapecaalludos de tetecomun1Cae611 na inabtto du
aUYIPd• naencaonadu no panlriofa fd 1 e no lneliD
•e• lllh do an110 III do praen&e Acardo.

"• rna•r com o fam de •-.unr a aplaeaclo elo

pnncaD~o

dr nl.o dl*:r1m1nada u Nini 1eraw •tabt•
ronfor1n1dade C"om 4 1ne110 lbl ••• do Arlrllo

ltcadar~m

VIII do 1Jrelel1lf AC'Orclo ,

Ya• eona&dera.r • IXPIUIAr IUU DpiDl6ea IObrc a. re•
111or100 ap..,ntadoJK pela lleumio dGI .,_ _ e pela
l~nta de OO"madorU relatl- a llllplailnlldo dU poloUcu prall as otiYkladcs e oo p..,...... a ~oa&a p....,
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diante..-... io..,. ou - • Parlll a IIUt.l - o
apalo dt pelo - - am • - dt.l Parla,......... a Pulo ou as Parlll-l&antoo
•III AI oDucltacolea de nual6n extrallftiiDirlu di- - o oll.totho da nllllllo e oerlo diNidoa por •
crllo ao ltcntirlo-Oenl ou ao Dlnlor..Qonf o qllll P"'""
......,,... pan q.. a rtWI!Io • na11u t i o - qaniD
PDalftl e em ....._kl&de CIHD u dtsr u·ae• c1a ...,
-~~~--do.._....,.,. dt.l Parloo pana _
__.,
tlllail n.a611
1

do - -

I• O _.,... para qualquer re~nlio
daa Pal'lel " " consrn.•ndD por reprnent.aa.. de IDIIOftt. dt.l Partcl CaGo Pt.rt.e ltl'li um - · AI • n . ._ d o a . - n c l o - loiDadt.l
tt.cio anm~~~uva de pelo m - dali

np..,atan... -Iam - - o AI-""'*llu IDbre • u• aaun10 e praauual ou e11bdaDUwra •
1'1io ......,..... pela mooor&a IIIDpllo dt.l Parta eaJoo ,...
PriMnC!ntel etleJam pnaenta e wotfom..

r• A Allllnlllola du Parta adotal'li aeu pNpiiD ,...
llbatnl8 latamo quo lnclull'li d.._..., ..aauva a oiiiCID
do Preeklenle e d1 out.ru naembnta da Mela.
11• Cnda Panr arara CDIII auu pr6pnu d....-u! di
em • - ...,.llo da _ _..._ dt.l - ·
Do•PIIt.l ttlall'"" a• rnn- da ........,... dt.l IR'Io eDIIIIdlradaa coma ensto admlnldn.U'tO da Dn'ZL•
BAT pan 01 llns do "Arl I • do AA:onlo ~·

ngnom~io

I

Aln'IOO VIII

1"11• IXPIIIN.,r, •m cunrona&dade do AruiO XIV dD
pr..nr.e Acorda ••·" c~tncllll6al .-b a lonaa de NIIIIIMD•
ACIUIIIC'io OU lltlliZII.I'iD dola

ronlond-

--•n•

lMtal. . . . e t:OIDIICIMftlao do

lf'PICI11l0 NI18CIAI df~flldoli dU lntl• 1eç0. do ..........

••pacaal da

I~L&AT,

-ldadt-

YIUl IoDar....._, em
o~
••• elo Arap XV!
a.n11t. nlrctme•••- a
nUnda do IIDit. dt.l Panoo da IIITI:UIAT:

do__..,

· -o-.
. . . . . .......
. ,.....
IUIIlXIea&n
a INTa.IIA'l'
• -.
. . -. . . . .....
OU Dio oa ea&n a IIITI:UIAT o U ............. cklnua,
•
x• conaldtrar nc......_ a ela I\IIHIII"de1 J11u

Pann.

•

xl• •lsknllr Jai'IICU arrnrln--. •

AntaD • di

-do-taAcordo:
.
..,, ...... a -.nado do lllnlaMIGal conlonnldado . . . ao Araaat. Xlo~m do-~~.....,.:

.araaa

111111 - · ... conlanddode . . . o
zm do
Aeordo a Nt.l'lltara IID .,... za:idlw; •
mi ourcor qu,.._ ,......
da ....,....... dt. _ , _ d t . l - . ... -IWIIIdade com u clllp •·a • elo p _ . AalrdD.
do A ,_.,... nlllllio ordl- da - * a dt.l
Partn
oera
pda
e
lo
- o- _ .do
pnra dt
1IIDaDO a contar
doi&
..,.
.

pn~~nce

•-dOI

AeDnlooncnr-•...... AJII$rdtoallll.--

maclu Nllld6a .............................. ....
ua. A - - dt.l Pal'lll
da

podo.-. -.ar

-.......cnacadaNIUIIIo.
l i fi I Al6a clu Nllllllel onllairiu pliil I I M ~
l'lipah
Arllla
" _
llllla ,.....
nunlr
. .ldl
_d
_,a
_ ..•
._
_ _- u=podem .., COin'CICaclu. ou ....U.Die _. t:Jtlo da
•
OONrnadDIW. alindO ... eaafol ...... u ......._
~doo AriiiGI XIV ou XVI do-~~ oa -

dt.l -

allnna&lwo em&&ldo pela maiDI'I& 11111pla du .,,._ caJII

df.IIITEI.SAT

daeõo• com ...,.,.,.., -

por.,....,_

se.-

cuJos ..,.......tanlol Hllftreoa pruonteo t - · A I dic,_ ralln uountas , _.... oorio tamadu polo-

•lh•nil• ................
a • A Rtmnlo dai lipat.arklll ar compora de IGdll
D6 laiJn&&&rMII 1m conronnNI!de com o. D&I'Un.fal, 11 1 1

ao AriiiD VI do ,.._.... Acordo. • Ro~níio dão:..,.•lltlt.li-iliiiõiiil.

1101 leqra devidamente na eon~~deracia u .........1 opln- que lllloeaiUD dlrllldt.l pela AI·
- - dt.l Pulol ou pela lllll&a do ao.orno111 .A Rluallio dGI lllftl.t '""' tf"ri •• 111111nces fun-

- -..

cloi•Pildono ·

h atuclar e e•pruar auu Opll'l6e!1 III Jun~a de Oo·
l'fi'Ur'orll seWR n nla&'!Wio anui e •• dec:larac6el nnan·

cllnl 1n1•all qnr lhe fDI'I'm aut-meo••dPI '1el:t. J -t•a de

....

III

,.

apreuar auu nplnllel 1 fa'llel' recamenclae6n.,...

lln ... .. - l l l o ........... OOI'f•nnl...... ODIII. o Ar&. XVII do'.,_.. Acordo. 1 t~r•llar ~ N·
cldlr IDIIn . . . .,. ;ao '11 M Aellnlo Qaenekla!l qae

IIJ••
- o
..... l-e·----. .-,
dado- Ddo.
-_
-a
-ta
qnlm- ll!JI•Nieo 1 - - · - ncollldts
AaPIII ..Ifl• ,.., P~rrn n11 da J•lftlll di

Ooftrna"-..

do

-·-·
-:

p....,....

lll' CCII"..•ttrrar 1 ttplur a ....,.ato de nl11~ - .
ltft
fu&aNti lnelual•e u IJI'fWaveillmDIID.._
IIDIDMlru ,., ,,111 JP'IC'ft'l ...,.. athmltlflol pelw Jal\11 de
ltl ...alllrar 1 deeldlr • .,... oualq••r ne111111enda·
fio folio aol• l•to di - - a nope1to do a.....to do ll.,te , _ no art. I do Aconlo Opera-

-ln-·
..-,..•

•• tllalltloe!tr-dnta.
" "a·nodt lliDia
dt-........ ....,._
e pan-lanlo
_......,
pollo do:
••

ltmmlf'lo d• 1'11~ lti'T'flnU para IIC. . 10

do I'ITEL8AT:

• ,!!..: ~yttmlolo
.a.~

da capocldodt do HIIDtnlo -<lal

I

74

A."'AIS DO SENADO FEDERAL
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D&tanoa AI dM'PIIU eom as reunl6n da Reunlio das

Slpatanos aerio eonlldendu emno euat:J ldndnlstratl·
wo da IN'I'ELSAT para os f1ns do Artil' I do ActJrdo
OperaCIOnaL

wn tomar deeiiÕU em confomldade eom a Aru-

10 XVI do prarnteo Acordo. emt re&aela a rettn.da de 11m
Sllftllano cta J'lfTELSAT.

't'lll connderar e opinar IObre rec:lamae6e• que lhe
HJim aubmetldu pelot SllftataftOI dlntame.,te au atra ..
YeS

da Junta de Ocwem.adares ou que lhes •J•m sublne·

tidas atn:ve!l da Junta de Oonrnadores (telnl utu:lrtoa do
lt~enro

tanas

espacJaJ da JHT2LSAT crue nao ltJRm SJtna·

VIII I preparar e apresentar l A.uembltJa da.s Partra e
b Partes relatnraGs sobre a Implementado da pobtlca le>•
nJ das auwtdades•e do pi"'fr;tma de Jon10 prazo da IN-

TELSAT,

lx 1 • dtctdlr l"bre a aprowacio prnast.ol no ane1w h
IIII do IFUCO n1 do presente ACareiO.

x• c:ans1derar e op1nar tom

resre11~

ao telatnr1o ao-

bre as dJsposlc6e!l admlnlll:':ltlvas P"''ftl:\nentrs submru ..
da pf'l3 Junta cir GnvrrnadiJres a AssemDieaa d:ts Panr1
c:on:Qrwn.d.:ade c:om G pa.rap;~ro 1 cto Anaaa XII do Prt·

•m

R"nce AeordO

no

~~ JlfOc:fdrr anualmente as det.trnunac6co• prf1'11l:.t.:l
ant:o IX do presente: Ac:ordo 11:t.ra rans de reprMtn•

lacto na Junta de Oovernaaores e
xnl c:xerc:er qun1aquer ont.ro.s poderes no •mbno da
Reun!io dos Siln&t.anos em c:onrornudade c:~n1 as d1S•
JIOSI~;oe.s dO presrnt.e Aeonlo ou do Acordo Op!PmcKJnal

lei A prl(l1r1ra rcunJlo nrd.1nana da 'Rtun•.io dos SIJ·

nar.ar10s denra •er convac:ada rck• srcrel:t.rlo-Ger::.! a
Pfdado da. Junta de Oonmaaorrs dentro ctn prazo de
nove mtses a tttnrar da entrnda tom \'IROr do 11Ffll'l11f'
Ac:ardo a pan1r dr entJo realiZ.U·If·D uma rc:unl.tO ur·
chnana a cada ano e&Yil
(•) U Alem du ftunlães ordlnarlas tne\olAtn 11')
panarafo ICJ dNte Aztiao, a ReunJi~ d.tl mpal.,io.s
padera realla.r 1H16e1 extraard1n&rtu ccnvocadls ou par
aoltcltarlo da Junta de Governadores ou por solleltlc:io
de um ou maas Slanat.araas que Unham rectbldo c apolO
de pel:. meno.s um &.erco d::t. t.otaUdade dOS 1=1"1' •·t .......
anc1us1ve aquele ou aq elr" que tenham solicitado convocado.
111 :111 aobclt:.tc6es de reun1ões extnordan:m:u. ~rrla, ..
rario o mot.&vn pelo qual a ftUIUio deve ur c"'nvcrittia e
aerio dlnpcla& por eaertta ao 8ecnuna-oeral ou .a DI·
retar·O~I Que ;troYider••r• a ...,....,.. da reur.AIIO
t..1o eedo quan10 poul:wel e em conrormtd1de enm ts dtspout6el do UI'IDltnto interna da Reunlio dos 8lpatirtoa
apllcheu• cDDwacacla de t.111 num6el A aaenda de 111111
reunaia •xtnonllnarla llm1tar...ae-a ao obJeti"D 'liU 'b!etl•
wcs pekJI q• ais a Ret•n•io t1wer sido eoDYOC:ada
lt) O ,nr..m para \:Ida nuntio da Reunl.l'l dos
Slc••,..alol •er11 "=Dft!"'ltuh.o Dekle n ..
de .r.ma
malDrta doi SllnaU.nos Cada Slcnar.&na teri. du•at't a.

._n,.,..,.

IIDI. woto AI deell6el IObN IIIUftlol

de IUbltlncll ltria

tornadas por wc:to aflnnauvo de no nunlma dOIS Len;oa
dOI 81p1t.irtas CUlOS representantes esuwerem pre••l'tPI
1 .ot.en• M d,.JI6ee scbft matina pJDCeall&llfriD toma·
du por woto aflnDatl•o da maiOria ataaples dos S!rnatart"S
CUJO& reprtMnt&IIW PIUwtrem. Vreaeftt.el e 't'Otem

AI

controwltnlu 10bre ae um dNnn.tnado auunto e pra·
e•ual 011 aublta.nU't'O aerio resolvidas pela mSK~na 11m·
pies dos wotDI em&tldol pelos stpaurtas CUJOS representantes esUverem pi'Psent.es e 't'OlPm
.,, A Reunaio clol Sa1na11nos adOIIra 1ru proprla
nglmento 1n1.emo que lnclulra dgpclllt;6u rel'"liUs •
eleu:ia do Presadente e de cucro~: mrmtii'OI di Meu
liU Cada lianata:lo arcara c:om auu proprtas des·
pesas de representaclo nu reun16es da Reu.n1i'l do• 611·

ARnoo IX
.laata de Gowemadores· CoMposlçla e S1stema d• Y•tarla
Cal A Junca de Gc:vemadores sera co-u.. osta plr
11 um Gowemador qne reprne:nte c:ada Sl~'lt:a.rto
C:UJ& parcela de lnvestamento nlo &eJI lnfer,,r a quota
mln1ma drtermlnada em contonn1dade com n fi&ra!(l'3fo
•b1 deate ArtJco.
li 1 um Gowernadar que represen&.e eada :rupo de
doia ou maas &•anau.r~as nio npresrntld 1 c:11 C"':n • ..
mldlde com o lftCil3 til deste para1r.1ll CUJas o:ncrl.u
de lnt'esumento IOIII&du nlo seJam lnfr ri'"''' " Nl"'t •
annlrna determinada em contormldadr eom o nr:a•:ar,
tbl dnlt ArtJIO. e que tenham c:onc rdado rm srmn

awm reprr.s•ntados
ali• nm Gnwmador que repre1en~ c.·'lci::t. 'jlnl"'' tr
no mmlmo canc:o S•cnat:LrlO! m\a representac'-:o. ean "'CII•
tonmdadr c:om 01 1nc.- 111 nu Hu dfiSif' pl·.•t·tou f'

que per1:eneam a qualquer uma da~ rew.6es cef•nld"~ ... ·
COnferencaa P!empu&enc1ar1a da Unllo lntrrn'ICIC'nal di'
Telec1Jmunu:ac6es realiZada em Monteux em 19&:. .a:·
dependeontemen&e do &oUJ do.s lnnstJm,.nto.s que t.f''fl•
111\am os 811nal.lrlns do arupn Entretant1 n 11UIR~'~' ~ de
Governadores deua eatr!IIOFia n:\n Jrra 5UJI~ r1· r .. a d•.w
para cada rflllo dcof1n1da IX" la Unl:\u ou n t "" • :'1-. .. •
Iodas euas rl!'ll6cs
•
•
lhJ I• Durantr n prraudn rnLrr :t. l',•t••r ••I
do f'lri!HIU.C!' Acordo r a pnmc:u.t trunl:on d.l Rr••na'lt• d..~~o
S1c;natano.s a pnrc:rla. nununa de 1nwrst1ment•• que con ..
l•r~ra um S11natano 011 "rupo dP SIM:nat.afln"' ": d1r•n••
de ser l'f'IU'!'IC!nlado n.1 Junta dt' GovernldOI'fll dever•
lpalar a quota de IDYtsl.lmento do S11natarto que ocupar
o 13 ° lupr na Jllta e.st.abeleclda em ordem decl'l!ll:ente
pelo valor das quotas lnlellll de lnnstlmento de todos
os Bltrnata-.
iii Apoa o penodo mencionado no tnc... 111 dut.e
par&craro. a Reuaaia dOs l•cnatartDI delem11nara anual·
mente a quota aunlma de lnnsUmento que conferira a
UID Slpotallo OU II'UPQ de Sl..... tallol O diRIIO de RT
npretentacla na Juata de Ooftrnadorel Para tal flm
a Reunllo das Slpatirlas ~ra em eonta a eonwenttn·
ela de que seJa mantida em cen:a de 1'lnte o n6mero
de Oonrnadorn • esrluda daqnelea que tenham lidO
leleclonado.s em tonformldade C:Oift O InCISO III I lU I dNte

ArtiiO.

lü) COm o objetlm de nalizar 11 deternunae6M Pn·
olstu no lnclao IIII desloo parqralo a Reunlia doa 111natara. nxan. waa qUDCa. mmtma de ln•..Umento em
eonronn.ldade eom as aeculntes dlapome6ea
AI Se a lunca de GoYemaciOru l ...,... da deloormlnacio for eoaapo~ta de wlnte a wtnt.e e dOis Gowema-

doN&. a

de

Reunlio dai' Slpa"ttw ruran. aau: quoca aunbna
ID-wunra lpal a quoca do &l,....tana que. ,.. llaca

em wtcor neae 11101ne111G. ocupe o IDfiiDD lúaar r;ue oca.~~a
wa na lista wlpn&e por OCIIIio da decennlnaçio ant.enor
o Bllftatirlo neolhldo naquela ocalilo
81 Se a lunca dr ocwemadoreo l lpaea da detol'llllnaçio ror eonlPDI&a de mail de 1'1nte e dDII Gowernadons. a RewUio doi Sllft&tiriOI ft:lrara uma qUM& manllna
de lnwest.tmenr.o lpal a quota elo Stpatano que na J11ta
em 1'110r nesse momento ocupe o lupr acima do lu111r
que ocupaya na Us&a 't'lltllle por ocaaulo da detemunaCio anterior o Slpatirto ~~tleclonada naquela oc:aslio.
C1 se a Junta de Conmadora ror eompasta. deo
menu. de 1'1Dte Oovernadores a Reunlio doa Sl1n1ti"os
fixara uma quota m1ntma dto lnwtlltamento 11ua1 t. quota
elo Slpaat&rlo que na Usta em ••10r neae momento oeape

MARÇO DE 19118

ANAIS DO SENADO FIIDERAL

do . . . . . . . .
-da-.
. ,•· da
o l...~;,.obiiiD

Jqar qae onpo.•1 na 11111 'llpnll por
o ............. - -

Udolllllutla1plll:q6a do .,.._ .-llcllorll) nll·
1llllo1do IIII lllcllo oUII 181 ruul&ar ••
11-111 d e - lftl-r a ftD&e. ou • da opUcqiAIID-IDuncwlonolncllooiU• ICIIInlePI•

-lU-I
·-O
'flnll-.........
"
pan.-

-·I

......... nnllor um
-~~ mlnoma do
ln. .lbuldo 11111 melbor -.arar o nWneto ID.IDIIDCI de

lllinUio do 11-'*rlao 1101erm1nan o
' ' Para a~,tlnl dai .........

I

ana- nu• •

a

•I•• - ponwrolo. niD oerta IH- om lllllllldOnCio
.....-da Junll de Clcwonuulom · - - em
contonaldadt
com ,o IDCtla •a• IIIU deite Arllp,
•11 Para ao n.. 11aa
pan.,.lo. ••

•

dia..,._,._

qiiDCII dt tnWII&aawniO nlll.bellcldal fiD . . .rorm.ICiadl
cona o lua. •co• •lh da Artaaa I do MDniD ()perumaal
tftlo lttro a part.lr do prlm••n• daa da rwn&Aa ordlnai'LI

da 8tunaia ,.., llanatariotl lmldlalalllflllll' pcw.tenor a
&al RttnnanacAo

.

. ·,

Ccl 8ftDpr. Cllll.' UIB 811111&larkl OU INpu dl" SIDA•
t:.rhb& III'Hnrhfor Oh ......ul•ltl!l 1•ra l'f'P..... Iae6u IIII
HDklnaldadt 1'0111 UI' Inca- 11.1 til tUI uu tUU dllte
AI'UID &trio o dlrPIIII de •r repnen&.- na luta dP
- - lia cnoa do qualquer arupo do ....,.......
meneiO~ no lftCIID ••• •UII dntf Arllp _tal direito

n~ar.1 rnndtlMducta 11u rNPIJtmftlto prlfl OrPo neenra-

ucnto de tal rrupa. dMU
que o n6aaero R u .. lftlpalli reprtlf'll~ na J1aa.ta de
0DVL'rMdDI'ft Rio ll'ftbD. no IIIGIIIellllq do NHbunlftlO
de lal rrquenmento ncrtto a.Linlklo as JliDUat'6ft eabl·
YO. df' 1IID •I'IQa.rllllf'ntG por

YC"ll PMaa&u na 1na• 111 IIII• de-&1 Art.IID Se nn
IIKIIIIPDIO do I'C'CC"blmenla dr tal n:QUI'r11Diftto ncdto I
. . _ . .. . . na IUIIIa do
Olll CDDiolall•
O lllcllo III 11111 doall Arll&o. IIHr aiiDIIdo
u ll.alltoc6n ...... pn'lll&u. o ...,. ..........
1*1"1111 podort o u - podido a prulmo rounlla
lllllln&no 111 Rtunlla doo 81paU.rkll para qao do·

ao.--..

75

1t1 Irai coalonnldaaw -.a u,::11h1 ela ...,...
..... '11 -PftlPI'FIIDIIa
Arllll. .....
parla da
do
&lo. o u - .........- - ... . . , _
11 I ~- 11-.. da ~
111111111 di
111'1"11&\T pon •mcao 11• IIIUinlll llpoo:
lo • " - p6bll- ln......._ do lelocomaalcl-

d_...ndo
o ......
do -

tdoo.

o-·q- -I i..i--

do -·

•

11• .... ~.. p~- noclaillll do - a a l e a •
ftlW onu -ndu por &nu que niD Ollljom 1011 o
jurlalllclo
ln-do. ou en&N iNu _ ...
dai polo alto-mar. e
IIII ll"lcal polbl- nacloalll de ....._.........
tnlft II'I'U que niu aMJUI llpdu por •n•e'•olel lerrntno do o111 caPICidlde e q1111 ll&ejom ..,....... por
balftln11 natunl• dfo C"lraiC"r tAo ncepciDD&I qur •~mam.
lnllllnl o HlllllloclmeniO do lftllalacllol do
0111 CfiiiOC~dO on&n 1011 &nu -~~- ~110 I llcunJiD
doi
lenho eon..,.lda• .,_....,.,._ 1 IJH'QI'Ido fJ:IIkb. pelo ileln lbl llh do AnilO JII dD
, ........ "Mordo

•-••nos

llt Para w '"'' du pan.arafo 111 dale AriiiD apl•

fiiii•H u •f.lllnk"s d 11P"tc;61"1:

...,.Ida

I• no noo r1e um ll..,ollrlo ao qual 1
uma nducln na •u• quo&a dt IDwea&IIDIDID, em. caararllldodo com •• d • - - do .,.,..,.,. rdo do - I
do -nlo Opono:ooaal. 111
l-ln. onopor•

nrJ,.....

. , . . .,=-......... -.....

na.IIUIIII' IObre IDdOI M Upas de IUI UUilllc6o:

lu no cooa de um lllpUarlo ao qual I _ , . . .
um aumen10 na aua quaLa de lnwMLilllenla eaa eaalar...,.. u III i 1' ... pa&qaUI IIII 11iD A111S1D t
r • t11 a ., lllllllld.t •

........

-

-- - .. I................. --·-p---n.--===.............
.
.
...
on___ -- -.....
·----.. . .
=. . . ··-·_. . -__-·_ o....__ ....................
.......................... . .......
a............. _
.......... _
----------·-- ....
clda m Clllllormlllado . _ o pon.,.lo rdo -

tlla

•

ldl

A podido do quolqaor ....,. ou ..,.poo

..........

...... n l - no

I - oal

...

de lllln•·

_......
a.. •

IIII I dOIII Ar&llfl.

poo ..... - - - .. -~~~~-- • .lall di Ooiiii ada a. Para 111

tadDI. •

Ar-

..,_ _

de_.......__

&ali

--~--·-rqliodllnnldaplla
llldlo
lnou • . _ .

IRtuallodol
wlocl-n prllldlra•onle o 1rupo
qut llftr
em eoD,IUDio I mail alia quoll do ID-1118. .10 do Cada

11111•~*1"1111

nlllel.

que Hnbom 1 p . - n - wa N•
_.......
.. por •rito.tco Arllp. ..
aaa do IIII

-.o::.r..::;:lo

cl-. •

......
ler lall$r
INPGI
-- a npr.m&aa
.tao ••ronadU
na ordiiD dwauwcn-

"""""

lacdoo p...- . no lncllo

-le do- 10111 ....
U

...

rol A llla do -

III 11111

01 -

&ipl

.., - - Oo••

podai ....... -

1

" " ' - " " - .... -

~.-

-

......

111"'11"....... - .

... Oonnuidonl. - - • -

•••d•- ..

-----~-do-

auua

1 •

-(III - - d o

=:.-=-:.:v

S l;hlla_lla_

zn.:_:-,:us
.ua:.:l:

w!••c;.:

CDJ IIII ........ I ..

ooalln- na laia do

- oa CDIIIorallladO cam
opo oa • W I - AriJp CDDIIDuara

-

_..dai~·

r e'flo.

11

III III,

-.

ou lnrll'lldaalmlale. ou ...,. parr.e d - llftliO, 11& 1
pnllrlma
lolll AI"UIO.
""' -1...............
•-,.
panpaloo IDI ou Ido ......
-Die

I
' lllltm·ll ...-.. a til

·tD

-IniCio.

_._....

do ln-.ato -

naMIIIdo do qualq- ~- au

quoiU dO l n - l o

JIO ODIIIIIO. I

-lll;lo

-CODI 01........................
cu...... - I..._ llt IIII OU IlU I del&e Anila c...n. M
a nllillla do ua ou _ . BIID&U.rlal tornar o papo

IMII'IIftl pan np..-ai&Çio na Junca de Ooccn at~ara.

om - - · · -

Q)

A J_. U Qouc • 7 u ...._. llnldar

fll•----~~~~~~~~~--·•atr

Olle AI"UIO.

· - - .........=

.rar.lia•

•

MARÇO DE 1998

A."'AIS DO SESADO FEDERAL

76

--------·-----

11 lllllt dadD
........
. .-.
-~~- .....
dnala.'IO
PDI', peiD
qusn iOIWouadona
11•

........_MI

81 p•ttnaa e lftiPDI de 8lllll.&irlal
.1aata ele Guaa ·rtmn,
COD&a a lllltZIIndCia da ....-..ee rendnn•d• 110 IDello
III IIYI Arllp, oa por dlciD, DO
IIIIIIIIDA, poiD · - IDI&I d e - da Jmla de Ooftftl&dlnl . , . . &ltl. 'nd ; d•aemente do tol&l de

denclaa de tadal •

...-.&adeM u
-

_..._ ql"' ... - - ·

dons

pna~a• t

q-

IUI OID" lad&l u
&11.,..._ qao npNIIDie

• ...,10.

.,_,.ala, por 111D YOIO
a-~ do Clonnla·

que YO&em.. c:&da qual tendo direltG 1

Ckl As COD&nlrinlu ...,.. a na&urea .,....-ou
n1111a1111.. dr - .
eopeelflca oolia 1101-adu pela........,.. da Jllllla do Oonmadorel. A do .....smte poderi . . njoltoda pela - · de doll
.._ dão Ooftrll&ciDrel p...ntea e que YOIIIn. cada qual
tenda d1Rlect a DI Mto.
III A JuDia de GoYernadCreo. ae Ju11or •-nade,
IIOdera aer eoaatll6es eonauiU.'tll a 11111 de &allta-la ao
RerC!Oia de ouu lunç6es

q,_

C•l A Junta de Oo. .mlciDru adolari IOU rllulamoa•
.. lnleftiU, o qllfl - da -.-llilodeolloi&Dte
. . . . . da
Pruldenle e d - miDIu
d-6el ciD' pon1rolo IJI diOie AfiliO, &alo rqna
IICiderio preYer qualquer nu!- de Yll&l4ia que a JUDia
de GoYrmlciDreo Julpr opmpn- pon a eleoçio dai

llembm da mnL

lldOÇJo do crlllrloo.- ... eam "''
u ao
.... een11 qae - - I l d a - - d u pela
8eanlio dao IIICDolir*. pan o
do IIIII;6U

•-açio

lermlu quo ler . . _ ou HIIDODID npoctal do
IIITIII.IIAT poro o nrlfteqio e IIIODitonçio doa carctertlllcU de d_,.penlla du eslaçiln quo te•

-.
-' · •• ~
-nlaaoio
... do-....
terrenu
..,"
...,oaro
da DI'I'ICUIAT
o d a - aUIIDçio por olu,

YUI adoçia de ... _ e euadlç6u que dllelplla.a a
olrlbuldo da eopacldode da • ....,enl\0 ~ da , .....
Dn'ELBAT. em confonaldade eom. u IIIIIIIIU pnll. que
lonbom lida -lecldu pela
IIICDolúlal:

-tia """

Yllll estalleledmento pcrl6dloo dai niYelo du luas de
ullllaçia da .......,."' III!IOOiol da Dl'l'II:UIAT, em eoatonald- u IICIIIIIU ,...... qoe lenbam Ilda - beloeldu pela llloanlio dallllpalirlol:

bel aqio &JINPrladO. na ooatollllld&de ecm &I dlspodo -nlo OponciOnol, C'Om rele.....CJ&
ao aamen10 do nautc es•beJecldo no referido Ar1110:

1146oo da AnilO I

X) dlreçio da fteiOCiaçlo com a Parte em cuJo tftl1·

todo ea&a •ta..._ula a sede da INTELBAT. e
lllllllo • - da -lllma dU Parles de um
oobre a Sode eniiiDbondo 01 priVII6110L lleDç6os e
dades menctonadOI no pararrato fel do Arb.IO
presente Aeordo;

a •ubAcorciD
ImuniXV dO

xll opruYqio de ulaçiln lemnu llio p&dnmll&dU

poro &eOIIU oa - " ' upoelal da DITELIIAT, em ec.ntormld&do eum u aorm&~ pnlo que loDbam Ilda
- d u pela_... doiBipa-:
lllll ul&beloebllmlo do . . . _ e eaadlçan poro o

•la·

• - a o - " ' 10paclol da IICTZLBAT por entldadol
de leloeomualea06" Qao nio ule)&lll 1011 a Jurladlçio dO

DO&-

................ ....... - . . . . - . t a beloeldu pela
dUISI....u-,
da ID•
e11o rbl ,., ..., AriiiU
da _
.. Aeordu, -<~
..... ...,. u dl-lçãel ciD porilrola ldl da Adila V da

-lo vm

-"'-=

llllll d - oobre eelolriçlo do ol111tea relall- a

uqiiM & -borkl e IObre & ob........ de OIDpNotll""'
aoa .......,. ciD AriiiJO 10 do Opea elaDal:

a-

xlY) lU-ler
dai BlpaiArlal aiD nlal6•
rio aaul IObre u alloldadiO da IICTZLBAT I - -

flll&llcân!s uul!l;

,..., aubmelor t. Reullllo dai 81~ ...,.. Pftll""' .. 111111101. quiiiCIUOID u pi'Ciftftla ImpU·
e q 6 e l - - d e - p_.-:

·t. Reullllo
dallllpl&lúlal
relal6rlal
r 1 Dll .,.,...
_...
quallqur
oak'll qga.ta.
qae ae
ol'allta de GGnaaadctra ialpl qu dlfta •

p e l a - doiiiiCDoiArlal:

'""""'d"

....,._do-.

Jnll) prGftl' U DI
'd•• ~ 11• ........
lllllrldaa por qualquer Parlo oa
a porllllllrQue a nler1da Parleoa Blpa- 1 1 - uiKt de
aua obrlpç6el, em eoatollllldado eum o - l o AllorciD

--.-o

OD O AeordU

-=
-=

• ....Wl

Operaclailal:

zu.
ou • IUIIVio de CCIIIl o IDclla 181

-te

&oenlirlo-OOn1. ........

:ra-. - --

UI da Arllp Sl da

* l diOIID&r""' alio IUDelaDárlo do OZiio -~~"'
..,.aereer.Mplldoo...,.afuoiadiL:M'Cc
a.na

IllleriDO, em OOIIIGiiilldado eum a IDIIIe ldl III da AiiiP
ZU. oa a fiiD9Io do lllnlor Geral IllleriDO, a - eum o IDeiiO ldl UI da Ar111U XI ciD - 1 0

--o-.. .

al delenlllaar o a6mero, o - • ..._o eoa-

dlçllea de emp""' d e - o
modi&Die .........daçia da

lor-Oeral:

~da 6llla - ·
Dln-

77

ANAIS DO SENADO FEDI!R.U.

MARÇO DE 1998

aau nnnar coatrataa. •• enroa H•de DDm o la·
ola COI. IIII dD &rllp :U dD -~~ - :
DW) e.lllbelanr repu Prail 111t1n111. bem. como

lll'n:USAT. 011111- -llriDIIIa•ctoa•lo 011111 I U I .....
•• ,....,..• .._,...,r..,..,...,,. •....,.
eaaatel•l• de aua flll&lldadle con"•H!H•fe,

Uailo lnllniUIDD... di TIIIIID a t e • . . llllltannt•
llade com u IIDimU pra a .. ,. da l'lfftlda VDIIo • •
u tnqtllllelu a ullllldu polll - " ' npiiCial

pza,por coulniD. a,... oa.,... eulldadlo ~

-·------•-~~at~o•

daiN'I'ELSAT;
,
',
traiiiiiiiUr • - - . ,
llllelldooio IIIIIICIDD- ao llleiiD lbl IIII dD &rllp UI dei

doi...,..._ a-

m••

-te. -·. -te-

-nll-;

pra...,.

~·..._
dD
lei dei &rllp
XIV
oau oplallollllll
a l'anaa dllr
di
~.
baDaDIUr,.._. ..............
Partn I!OIR Nlpllto ao prete d'dO ••M~•·•to, IQtd•
.._. ou ulllllqlo do lulalle6ol do _ . . , IIJII"'IO
dllllniU dllr dei_.., apoda! da ~T;

-n

qlr, ..,

coDionnldado 011111 o .11.1'1110 XVI dei

_ , . _ e 011111 o&rllplldcl- Onlnclaall,

00111 Nloçl8 I "1!11- de um llpii&Arlo da lll'l'ILIAT; e
aniU e::q:w "r . . . poa,lllll de tida 1 a zaaadlcta

1011n

llllllftdu,.,.,......

ao-~~-·-

coura.-

- . . . , . O parqnlo lbl dei &rllp ZVll dD PNICIII
Aoonlo.robn-dollllllllduao-·~

IIII, IIII CODiol 'd•dl .... O puqnfo (ai dei &rllp U
do Aoonlo Oplr . . . .~. • 11111
- . . - - ... 9lda

11

. ,. . . . . . . . . . . . .W!!JIDIQdiiM~

Opu: ela"!' -

-$~

A1C11D 11 do Aaan1D Op

-·IDel---

'd•• -

D , . , . . , . (11)

11• •;

·

,., llaa - - uJJro

di

YaBdo . . .....,.,.... o etlltD • de lliiDIIra ..........
u aanau de CIOIIQIIt.tN:la. .rlckla • e' ,rrt• ftll
atida.._ paderlo III' 41 lllftllll ••"'"De"''dll n ......

00111

ri 11r ama 1ael1dade IDial'llaciDnal coat&alada Pila •••••
~T I de lU& IJI'OPZIOdodl. Tl7l -~~~~ ....
11......-. aae-01 I iiiiiDIDIIRadDo polo lllnlor CIOrol. • •

.1.1111 AJuala

III dad dnlda

'-ll.:lo .... Ozdo - . . - - ...... - ....... ou ....-ctlll- do _ _ . , . . . - l1liiCI&
o a - do..._ dD OUIII di DliiiiJr.OinL o llllllole

C1e:a1 ....... " I llzt a lll;llddadl - - 01 podoru dDII7nlor-Oinl,dD e do AeordD ~11. I I I I - d i _ . , . , o IDr•OiiallnllriDo- o - al6 ....... ~
CleraF, IIOIIIIIIICI I eoaD:lllldCI, 111a:D1 O e - . IIII ropl........... q...,ID -ftl, IIII - - C0111 o lllelrl
lbl 11111 ...... ArU&a.

.._do-'"-

I po6prla

--..o .. _. lliMo
11 4

..._,...e •'•lllllN .....
111 ou._... doo...............

IIII
WbiHa dllr l'u.. dlelllll ....... 011111 I'IIPOIIII I IIII L 7 I' o , di ..... I - I U r u i l l o - - .......
d~

:u

--o--. __ _.. . _
AlmDO

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

IIII O Dlrolor-Ciarol !IOIIod dl7opr

zW1ao dD Oql8

(ai O Oqlo • I UIIN

__

.......

Aln'JOO

!-do-

:ur:

1~

......,
,
·--~~-.a-·---u

lal Dlllllo . . - p:IDiltUta, apOIa ID&ilda IID .....

III da
·...-J
- o IIICIIIUio
lloenlll.ziD.Go
I . .- . o
aa.ID
p&n. I IIJJid-JDi

de...._
o--...._._

-

IIII llrlllar o - de pr"
11D coa•
Jw "''di 111111 o puipafo Cl) dllt.l AriiiDi I
11111 • lillelar
dloJI l;lrl , . . _ .
-III do .-..,_..............,0111110 .......... UI

-Azllp.

11 ,

~T=~

dllllldD
..,_r
•......_

-

- D I " ' * " - III

, _ _. . . .

. . . . . Ginb

IDr-o.n.l ...... t l r -

-a--

I

•tt• doi........_

alia dlltlldalpola e
ou I J I I & - ..... IIIIJIIUIII: •

_....I~

de~dlll..,..._olll

---eanlelo---0 - -

,_ lbl e lei do AI'IIIO n dD -~~-.a hrali do

dllr .....

da .lll'nUIAT palillftL 11-

IIII O DINIDr-OIIal. .., -

~ IHIIIea I GPA&M''' &laiD q8DID

poiD Dln-

ta . . . .

-

~=
oo--do
,.......

.........

ic) A C41Deld'ft4i= ~ para a d 'P'""O

-n!

.tD

~I ........ d o _ . - 0 élõllliCldblo.mac
'd'dedl~o-abit..-..

..a+ ., o _.....

til lahp't'l.............
Cloral e O
dD 0...., FC

-a

fiii&IQur ~la .l.n~

-

00111 a urftLBAT. O

Dalll

UIIIO - - . . . , di
nu as; u"M•d•
IJO(IId . .

dlllllllldo .... ..... por ieeloiD - - ... Jlaala

•

78

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de Goveraadorea

o

c:arao de &ecretizto..Genl ceaut oJe

ex11t1rlauanc!o a prtmelro Dlretor-Oeralaaam.lr o c:UJD.

mu1Unac:10natl de tmplementaçlo de tecnolDclas avança..
dai: I

(dl ••' A Junta de Oovernadores dellpari um alto

func:aonano do órlio Encuu•o

para

aen"lr eomo seereta-

no..Oeral tntenno quando o Seere&irla-Genl •Unr ausente ou lmpoalblll&ada de desempeahar auu hln06el. ou
se o C&1'Jo de Seeretirlo-GeraJ R tomar yqo O 8ecrtta•
no-Geral Interina r.ert todu u c:onapetlnctu &lrlbuklu
ao Secrebna-Gen.l pelo presente Acordo e pekl Acordo
Operae10r.aL Em caso de wad.ne1a o SecredriO-Gerallnte-

rtno assu.-n1:a u ruac6es de Becre&U'Io-Genl ate que um

na6:J Seerecarto-Oera!, aomeado pela Junca de Gonmadores tio ra;Jicl::t.mente quanto poasavel, assuma o caq'a.
Cll) O !eereuno-Geral pociera delepr a outros func.anar.os do Orlio Exeeutawo 01 podara neceuirtos. de
lorm::a a &Cei1dtr l.s u•cencau do momento
te I o e"nu.uo mencaonado no 1nc110 Cal un deate anilO aera :one•t•ado encre a Corpor.~Çlo de ComunJcaç6es por
Sattlne mertc'1onacsa no preunte Acordo como •contratante dr .st"I(CS rertneaaJs'', e • INTELSA.T. e d.IIPO"*
a exec:.zeio :.e serYieos de seRne1a ttc:nu:a e operac10nal
p:L:a a I~"TE~T na forma prnllta do Anexo 8 do preaente Aeordo e em c:ontormldade com as daretrlles nele
es:abelee:da.a por um peraodo que expirara ao llnal do
1exto &no a contar da data do enlrlda em "'"" ela pn-

•r.

~enle

AcordO O 00111\ralo concen. diiJIOIIç6oo pelol quaas

o eontn.tance enc:arrepdo dos aemp pnDClals:
I)

tnzes

•11ri em. conformidade 00111 u

tDitna96e• e dlre-

pert.DI!ntel da- .Junta de OoftmadoNI,

U) lera dlretamente reaponM:tel peraute & Juuta de
ao..madoru aW que o prlmelnl Dlntor-Gen.l 111111111a
o car10 e, a p&rtlr de entio, por lntenMcllo da DJretor-

Geral . •
bll lomec:tri. 10 SocretUio-Geral kldu u lnforllla·
t6ll , _ q u e permitam a loonlãrii>-Gonl IIWller
a JuDta de Goftr'DldoiU. Informada IDbre u &U'f'ld&4M
- -...... o 00111\ralo de ....... . . -. . . . . . . .
MDie OU 1e la... - - DU D-loçla do ODII&ralal
lmpol'lanlel, CDDdllllclal pelo con&rai&Dte de
pred&IS em DOIILI d&IN'l"EE..AT, Hill, CODtadD, delu piiU•
clpar.
O CODtralaDte de llrriçoo pnnellla noiiiiOiui. atrtblllri. elllllld&la o admllllatrart. - - ,_e da
1:cTELSA'! r:o- Am.blt.a de suu respouabllldada decorrentes do eontralo do ..,.~çoo pmldlla oa de aaeodi&Ç6a
da 111111& do OOYemadal'ft Em d - dao poderes
qae llle llo
CDiltralo de .mçoo ~
ou por aatorllqio da lllnla de - - · o CDD&ra·
tale de seniQO&
.-nara OODtratu em DOme
da IN'I"'::.SAT DO
blto de aau rnpn=•hllfdede "J"Od.JS
ao dellllla c:ontratao Hrio autnadlll
llecretUID-GeraL

oemvao
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'1')

rell.t6rlol de no mmlmo tris eODiultoru Hpec:I&U..

l&dal em rertnela, eseolbldoa em Yartu partes do mundo.

(11 No mixlmo quatro &nOI apoa a data da entr&d\
em •Jpr do preRnCe AcordO. a Junta de GoNrnadOI'el
IUbmeterã a Alltmbltla dU Portes 8Dl relalorto COJDpleto
e detalhado que lnc:orporara oa resultados da estudo men ~
clonado no tnclla Cal 11111 deste ArCIIQ e que lnclulrã u
recomendaç6eai da Junta de Oonmadores para a estrutura da OrPo lxec:utavo A Junta. de Go9emld0res tamb*m en•lara eop11.1 desse relatorlo l ReuDlio ~qp Slcna...
tirtos e a Ioda& u Partos e Sltplatanos tio IOID Hlela
pranto

Cb) No mixiiM e1nco anos após a data da enuada
em '110r do preunte Aeordo, a ADembNia du Partes, apos
haver examinado a relatório da Junta de GoYemadorea a

que laz meaçlo o pad.ll'&lo (lt deste ArUIG e t.aiD&d:a

eDDbec:Jmento de todas as opJn16es e.:rprtUU peJa HeuDJio
doa Slcnatarlos com respeito ao relatório em apreço, adalad a utnalllra ela Oqia EzeoaiiYo. a qual dned. aor
CODlp&IIYtl COD1 O d t o - DO AriiiO la da P - I e Amrdo.
III O Dlrelor-Geral o Cllfllll um 1.110 miei
da 16rmlao do coa&rato de 11tnl001 de pNDela m"clona·
ela DO lncllo C&l CU) dalo AriiiO oa .,. 11 do d-b!a
do 1m, oe dai& for - r a primeira. A l1lma de
GoYernlldol'es DOJD.euá o .DlniDr-Geral. e a •·=blfta
du Parte& couftnaari. a nferlda. nomeet'o em tempo
~bU a IIm de que a lllniDr-Oer&l paua Ul1lllllr o euaa
..,. OCIIIIormldede COD1 u dllp1111ç6o& dallle p&rqralo. A)lllo
baftl' UWIII1do O caqo O lbntar-Oelll Rl'i I t
nl
por ao aonlçoo de pdael&, lnelllllft o .._)1011110
dOI lluq;iloo ~- &16 aqaela
dala. ...., pela .........., ela &rabaiiiG do eoalraI&Dte do oonlçoo de pdaeiL
CJI O Dlretor-aoral, &IIDdo em 00111ormldade com u
lllltral;6ea pert:IDIDta e dlntm. da Juuta de Goftl 'de

pelo

no,-taduu...-..-.. _

AB'l'ICIO XIII

..,..,_pelo

=1&11

_..

qae u dlapooiQ6oo J111 anoaw de . . . - , . oo.~am IDiol·
ramenle lmllltmenladu o miLII tardu aW o nm e l a auo a eontar da entrada em. t110r do presente AcordO,

~I

Cll O utuda mencionado DO lneloo Cal CWI dllle
A!UIO 10ra lnldado lio lo110 quanto _ .... e. em Qual·

lal 1101 &rala. a IIQ1Illlcia da bella e
PM'•çlo dtlllriçoo , . _ a IJI'niLI&T- elo- p o r eoa&raloo a&raria d o - ~ ID.tena•rtmel· oam • pr r · • 11111 ol8rll;am
a meJbalo com"'V,:'n di qae"••de, PNID e ..,._ di atnP miLII , , _ .
0118191çoo m a - 110118 AriiiD

riiQr do preoente AcordO. Bera caadUIIdo pota Zuni& de

-

J!!lo

quer b.lpoteae, nunea apoa um aDO a couu.r da entrada em

Gcrtemadares e destinar·•·• a fonecer u 1Diormaç6el
nectll&nu ao tsl&beleclmonto de d~ ponll&lleD•
tes de rerencla. que ~.~~qarem o melbar rendlm.eDto e
etleline1a eomp&Uvell eom u d1111ali;&• do AI'UIO XI
do preaeate Aoatdo Alem de outru marérlu, o •tudo
le'l'ara, espec11lmente, em. eonta:
ll 01 prlllci- osl&belecldol no lncllo Ccl III do
ArUIIO XI e u dttetrl- lormuladU no lncllo lCl IIII dO
ArUIIO XI do prosenle Acorda,
61 a experlfncta obtida dur&Dte o poriado elo aplica-

aqa1111

prra•

por--1&

lalidlcu.

IIIJ se ....... m11.11 de 1111111
que ot_..
til O"D'Nn•;io. O CDD&rato . . . COD. .dD. diJ fonaa a
allmale ea eanfar ••••e cam oa ~da Jlft'I:L..

-lida

SI.T, Ulb&
de Ambllo m11Pdlal.
lei A eztaia'lla d a - p6lllla l n - 1
poderi. MI' dllpl

=•a

DOI .,._

apz

.S. DO ArtiiD 11 do Aaordo Opu

''cm'

•ea&e mednala-

via do .Acordo PIO'rllórlo e dU dllpoiiQ6oo lrUIIItonu

de pdneta premtas neste AnilO,
lia) a orpnlzaçlo e os proeedbnentol adOtadoa pel,u
eDUd&del de teAecolnunleaç6es em todo o mundo. eom
pUUcular atençio para a lnlelraçlo du n-.o de P·
renc:ta e a eftcNncta prenc:1a1.
lv) lnlarmaçõu &Dilopa as menc:lanadu DO IDc:Jao

fl111 deste Jlar&lrato. eom respeito aos empreea.dtmentoa

ARTICIO Z1V
Clllnlloo • l*lpçloo ... - - ·
lal AI parteo e oo Slpatizloo _ , . . . , -

direi·
1oo e cumpnrio .,.. ollolpç6ll ODIItldol no p....,le
- · 11& lonD& - t e . . prladploo -)lllladOI DO
pnAmlllllo e em ou&ru dllpoolç6u do p_,.te Acolcla.

. . ..---u-
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"l Ao I Gl llp&lirlao , . . . _ I tD1111111111111......
- - d o · - - - . - - 1 làdo
IDID u dllllaii;B• dD DI

••=do •

• 1e "-do n do 6-.ID Opl-

raciODal.-""""'....-.. O l l l n - - da pOJa DI'I'BLBAT 011 - - . . oob -

...... amo.---

IOidonlddldl com • a J - e ' '1 IIITEtiAT pua tala N111111111. I =
CUida ......... ft' 1 " 1 11. o
-

a
Dila
·--lo
làeal
- ...,....._

-para-.~-

Clll . . . . , . _ - -

'1

fllrllo do. .
cUo.
a- a
- aaa-teDIWD.
. ti'
nao .... a •drn'nl"
....
lrlla 1 a - . PtiD piiiDdo do dllrqla da 011 relllliio dai ..,... ••ata de tiDdu u lVIII • lllno.lãrial11111- a dlniiD do ....llr • - . - -

-aanudla.
Co)• ~ qualqur

_.,W

"" llpalirlll, aa .,._.
M ~sci'Oio di ama PuCe ...._
nr. adqldDr
01111
r IUI&Iqloo do-~~~ _.aal du
lniM'o;lm d o - · oopacl&lda Dni:LIAT para O.IID•
1
d• U DI~ ' ' ' N de . .
di .......11•
lllaçlles lniUIIU, a Parto 1111 lllla&IUio I D i o l - - -

do
:::-:r:-

aallara, • -

do 1a11

.mo-,......

•••""'""l-la.
aq._., oa alllllqla
o. .11ua1o. do acn• •....._ a 1111&1 dor6

do_.. ,

a _,beer
a 1onaa .8!_~!! • *IIII. - ...._,
1111&1110 a ............... ....,.... â taiiiN' 'r;'• e - vea..,.. PtiD
ado lnqlllllal& do Ndla o
_ _... oopacl&l _
.. 011 pJ&u..

- -1&1

,loMdalll'l'SLIIAT.

:

( d l l f a - - "'"~-. - - - - do-111'01 n' = alllllu
~
dul aa - •1-110_...,_,
&dllldllr
~~~

---do-~-- ............

..~.-::=a..:..,....,.,.lidai
,....l!{I a...............
r:r 'ta.::
"lelnnl''• . . . . . -

•=·•:,e-. ._

la llDdla

u •r

,..,. pa

._

t. 4
hWP dU . . . . I & &id par lll!
' !lo da
Jata til Gani •*ra a ftiD da ......, a _,..,,
dade Ucldlll di IIII lniiP'Iolll I til R& Clpll . . . -

-O
==••

a-do-""dofl....,.......do-1-mWII
Delo _
... oopacl&l -·Gil~- da Dfta..
II&T.--nllar ......... • _.._.,
- - - - · - d1 a D f t L I & T . Q D - 1111 1111111111&1. &
W• du . . . . lnUida-

rs -. 1'111r n .... .._
cll a
ed"te-. ......... fiiiiDID U
1111
•=nmede· _..,....,.. ......_ .....- • p=nae

.....-u.~wa&a•auua

...... o .....

, -

a •lllllcla .. tlla 2 5
IDdo--do
r

lliDPftl-o.arH r
H

" ' ". .'

........ _

8&"1'. . . . . . . - puM 'I te
Col ll'a
'

........... .,.

...

IWIZL-

I

, ......

llft'ZLI&~

.Jii'JII'

I ........

Cal A do IPI'l'I:UPAT c•1 ll'o llllllllo do all'lldodol

'r

'fpdr)

em W'al!llqtaa,
pelo - ·

lll"l'ZU!AT.---PIOU
para

aalorlladu

lo-· a ao llladao n1Pop&lr!-....._-.r-.. oobn lia Parta, 111o
........ do luUu
fiDI

, _..., em Qlla!fl-

a~
~ QU IDe!dUI ID!In 1016:

UC. de teiiDDm.•'"• I - COIIill Data Ulba eDall
d o o - oaW!Ieo o . - la.,.adooalll5oaqlo u miiDdla!. cada P&rll • _ _ . . .

a eatldar..,. - - . - . . . .

CODeeder. om eoa•

farmldodo eam a - - IIPIIc*n!, t. JII'I'BUIAT
1 • - ,......._ r-ç6oo de lmpaoiGI- ao nadlm•·
-.de trlbaa. l2lntDa .... a pnapa'•tede e de tulfu

arr..........,.., ladoo u -...-. IDf!ID, Jlllpdu llao.l.,
:t,,"!~ oo - . o m - a~~ do

_,....-do
........,=

Ccl cada Parle,~ GWIU . . - 1111 euja leoll1615o a
~-_,_..-o

•do-~··-=-=
11r1101J1 e lal•••e••

lonl1615o • 5ou5!lo.
r
• lido .........,. IDD:IIdela . . . . . . . . . . .

r

t. III'I'ZlaAT, a a5IUI flmdoDirlao ..,_..
.......... de f1lllcloaU'Ial IIII '"'"h . . 1&1 PI
ln
:.~ BoiiO. I Pulei I 14
lo.aleo do Parlei, a
---1-lealedo--··~ ~ ... pr
do ~~~~~......... IP:IIi pua.
·-ar• . - Parto-= odoiiiGI-- &IIIIIUito.Jllllldlolo- nleçlo a aa

el-- --a-·
--·Da-

.._ ••DI4edt •
m•=•
:.=:nu
-•• _.......... •- rno.--

e dODIID doo Plmllea d o - - . . - , d o •.Aoanlo-.ua8edl

••---•- DI•• ,

I DO · P&dDúD. A 11D euja
llrrl1615o Mlooa!loa o.- daDI'I'ILIAT
-_.
,.&IPI'l'I:UPAT,
:.:...
do .~N~
. . . D&liiN
. . . . . . I lmnt•••= 0 a-do

,~.!'!!!, - - - a

., PI Ptlo

=•••"' u
I!_.._,

fiDO

_,__
,_lo do.,...

---pOJa

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

DI'I'I:L8AT liGO
. _ qaM!jiiie 110
-llnltdlto da ntmda Parte. fiDI
_..,o WpeMdn d•pe=
pOJa oa C1lla -1615o a 8ldli ~~- AI
alftl. IIID ............. IDIIn Jli......_IIIDCIII e IIIISte•a
0 -

-

a-

I O l'lllkcilo

-

,_...,....

dop-~~-~-----·-·

lilelidoMa UIIIIIDG.

c.- «'

·--Da-

(I) AI riD n · • • • da -'-abUla dU Paltll oa
da 11111&1. di Qo; I I , , _ " " '
I llllfe - - RIID

liGO,....

d o - - .. - - da dolo.- ......
IIPI5IGIIcloa.....,.
iii ......
VIa&unallo
eicnoldlaUia d& ~
laa.. Jul'artiiJjlldllá _. . ., d• , u a - a..

Co.l III Qaa!QaK -ni!ID&~'!ID ......... - - d o Dni:LIAT. A - -fteed par
.. . , . . _ , _ _ . . . . d o _ A
dlclllo di . . llpatúlo til nanr... •ra '"'"""'e por
oa 011ta r oaaoo ;ePa Padll .,. a .,..,.,.., o
_ , . . . . - - DI -10110 pol& Parle do
DGaflcaçla ... doolllo do -

IUI A rollrado ..-â j,; .,_, I
•• _....
Allllda, 111m o AealdD Op• ClOnei, - . 0111 de 91-

_ _ &_llll...,.lirla.ldl...-epoloa-

U liuth•ID tia DOUIIcaOio . . .rtnn•ft DD .....
,.......,., - - . . . lloiUio&çla -

(l)

do-.

I

ANAIS DO SENADO FEDERAL

80
1\a":dala-:da Pftlldlllll -boliclllliniO du -

do IDftl·
ll.llelfto, "IIm coafonllldodo com o lllllm lol IIII do Alll&a
• da Acordo Op...-.al a pullr do MnaiDo lloqaele PI&·

10 de t.rtl meaes.

Cbl III 8e ocorrer que uma Parle deixe do cumprir
alpma du obrtpeõu prevtstu no piUIDII Aeordo, a
Allemblela du Panea, apás b&ver noebldo IIDII!Ioqio
a use respeita. ou aatndo por na própria llllci&&IY& apos
ter lev1do em c:Jns&deraeio quallqaer re,n~e~~taçla fel·
"!:' peL: referida Parle. poder& docldlr, R concluir que o
nao cumpnmeniO da ob"rl~io de la&o ocorreu. que a
Parte e: 4ad& eomo buendo-H retiradO da :on"EI.BAT
O presente Aeordo delzan de YIIOIV pan. a referida
Pane a parctr da data de tal cleeUio. Ulaa reunlio extr::t.ord.lllirla. da ANemblel& du Pan. podera aer ecmvo-

eada p.,ra tal 11m

•III Se um SlrnatiriO &lindo

nessa qualidade. dol-

xar de cumprtr alcuma obrlpelo plfttlta no PNSellt.e

Aef)rdo ou no A"'rdo Operac:xmal excetu...... as obrtp~;6es ptfYLit.u no paracrafo ••• do AI'U.p 4 do Acordo

Open.c.onal

r ie

o não cumprtmento da obrlpe&o nlo

tiver sido 1anado dentro de &res meau a coa.tar da data
do rec11blment:J pelo Slcnatirto de noUilcaçia por eacnta

do Crato Executivo que comunique uma ruolucio da
J'ata c!e OoftrDadans toai.Ddo fO!!h""ma.lo do nfe...
rido Dio cumpztmeato. a hnla di Gula~ ••rea podlri,
após leftr em - t a u Ollllllden4ãlo hllu pelo lllpa&ariO, ou pela Parle que o dealrnou. . _ . , . r oa dlroltos
do Blll'.atirto e .. Slpatirloo
que o BIIUtirlo oola dedo . _ u--.. da :DITil.IIAT. 8e a RIUDIIo doa..__, apoa 1enr
em ocmsldoraçlo quallqoer ..._..&qlleo hllu pelo III·
natirto ou pela Parle qu o-....... apmtar a _ . . . .
daçlo da JUDta de ao.....- a do Slpalirio tamar. .-t ehtl:n. Da clata da aprançio da ncameDdqio e o pN~eD.te Molda. blla DaiiiiD o Aaonlo
Operlolonal - r i o de olprar _ . o lllpatirto a parllr daqlltla data.

lei 8e alpm · - - ....... do qaolqquaalla que Dw •J• IDiplltift~ com
a parqrato Cal do Ar&lp 4 de AeardD Op• etrme' 11D
]>rUO do &r61 . . . . I - d o O popmen,
to IOmoa-10 ....,..I, oa dlnl&oa do...,._ - pela
-'
Acordo
pela Acordo OpilnclaDal- ··t
om
a"
ll_
& o• _

em-

Se deatro de &ria 111e111 ap61 a IQIP ·•a. o Slpa&i•
rio alo u - - lodoa u qUODIIaa dlllldU. oa a Parle
que deot_. o ....,.tirto alo 11- ...,.. ...-&a~.
ç1o em COIIforlllldade com o.,......... m Ar&IID.
• ol'uat.. de Cloftraldana. ap61 M!!rldrv qll&llqaer re..
pnoealaç6oo
pelo IJIUtirto, oa pela Parte qae r

1-

que
doii&DOU.
o BI&Datirlo
pclllerã ae.Ja
-

CODIIdondo""""'.. - - - - nUrr
--

da lln'BUIAT. A ReuDIIo d o a - - - · a p 6 1 - rar qaallqaor NP-taçiies llllU pelo IIIIUtirto, podm IIO!Cidlr qae o BI&Datirlo Ria lell·
do-se ..arado da Dft"'laAT e, a da data da do

cllio, o praenr.e Acorda Operaolallal doiDrlo de •J&orar

pan. o Sapatano

-&o---

ldl A rellrada do 111110 Parta, IIIIDdo qaaJida.
de, acarretara a nllrado llmul- do SIIDatirlo ,.......
Dada pela Parle oa da Parle em aua qaalldadl do IIIU·
dopeadoaclo
dO ..... e o do.....,_ para o lllpaotirto,
Acordo
Oporulallal-

tirto a partir da , . _ . data 1111 que o - ' " Acordo
delur de .....,_ po11 a Par&o qae o - ' do am Slpalirlo
lei Bill quaiQ- ..., de nlllad&
da lh'TZLIIAT, a Parle q• - - u o lllpatarto uaumlra a qualidade de Bl-&arlo. ou dollpara um 11m1
Slpatano. a coau.r da data de tal retirada., ou R nura..
rã da UITEUIAT
III Se por qualqau rallo uma Parta ciMojar ae la·
aailoll&alr pela Slpatirlo que d..._., ou _,ar
dOIIpar um """' Slpatirlo. -~~ ...aaoar doei·
da, por eooriiO, ao DepooltiriO. e ap61 o '"'"' Blcnatirto
ter OSIUDIIdo IOdU U priDCipoll obrlpÇ6el da BlcnatiriO
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ea&lriOnllen&e clelpedn, ap6s a enbe•tara do Mordo
Opel'aCioDal. o pr.~~~&l Aalldo e a AeoniD Operntanl
enaarlo em ....r _ . o"""' IIIIU&Uto e . - IIIOBte, d - de O l - plll O ....,.._ IDI.erlOr•
mente dollcrnado

lrl

Apoa o rooebiDtento pela Depoaltirto oa pela
cla DDU!Ieaçio da de·
clala de mirado em cott!Onaklado com o , _ ral m
dei,. AriiF a Parle qae nolllloa o o IIIUtarlo por ela
deolrnado. ou o Slpatirto a NIJIOito do qual a naunoa.
çla fot feita eoafol'llll o cua. delario de t.r qua-...r
dlre&IOI do .._taçio e de '1010 em qualqaor c!rpa
do lNTBLIAT e alo laconerlo 01D qaalqtlor obrlpçio
ou na-llldode apoa o rooeblmaaiO da rehllda 11011·
ru:açia, ncetuldO o fato de que o Blpau.rto llri ns ..
pcmd.wel por aua quota de contrtbulçaa de eapltll re ..

Ordo &xeeu&lva, coalarme a euo.

eelll rl:l para CUID.prir,

tlzlto

U

abdPOin CODtraCIII.II

eapocllloalltlll&e autollladu aar.eo do tal roabiDioniO.
quanto U n.J2 a nMJidadea decolftll&ll ele afol Chi 011111'"
IÕeS anta di &ai reeebllllellto: 1 meaaa que a Janta de
Governador. teelda de outra forma. em eoufonnldade
"""' o paripalo ldl do Ar&IF Zl da Operaolonal.
lhl DuraDte o periOdo de auspelllio doa dlrelt.os de
um Slpatirlo, em OODiol'lllldado com o lnollo lbl IUI
ou parqralo lei dllle Alll&a, o BIIUtirto OODtlauara
a arear com IOdu u obrtpçils e -llbllldodes de
um. Sllft&talio 1101 &ermoa elo pnsea.ce Aearda e da Acor..
doOpo!raoiOilal.
III 8e a Reulllio doa Slpalirloa 0111 conlol'lllldade
COID o lneiiD Cb1 uu ou parqrafo Cc) date Arup, de ..

eldar DPO apranr a reeDIII8ftdiOia ela Junta de Cloftnla..
dolel, RJIUI)IIo a qual o BIJIIII&Uio Ria Olltllldondo R &eDdo retirado da DI'TELIIAT, a parllr da data do tal

decl•lo. a auapotlllo uri caaalada o o Slpa&arlo llooera, a Jlllrllr de ealio, ter lodoa oa dlnl&oa 1111 coalorml·
dade com o -nr.e Acordo e o Acordo Operaolonal.
ooatando qae, q1Wido am Blp&atirto lar . . . _ , om

CODtonnadade COID O p&rlt.lr&fo CC) dMI.e Ar&IIO, I IIII..
pendo alo oeJa oaacelado ai<! que o BI&Datirlo tenba
11 qU"-ftUU por ele deftdu 1111. CODIOI'IIIIdade COID o
pararralo lal do Arlllll t do Acordo OperaciOnal.

III 8e a BeaDIID doa ....,.lirloa aJ)M'rar a recollllrulaelo do lllllta de Oonna-. em oonlormldade
OODI O 111111111 lbl IIII ou o paripalo IOI dal.e AriiF.
AlUado o qual um IIIUtirlo aeJa COIIIIdorado como H
&eDdo rellrado da IIITELBAT, o referido Sllll&tirto Dlo
IDODrNII em IIODhuma obrtpçio ou reoponsabiUdade
apoa tal aprançio, e _ , a de que o Slpatirlo, em
ooalollltldllde com o parqralo ldl do Arlllll 11 do Acor·
da Operaclona~ IOf1l ""-"•el pela - 1 0 de 1ua
quoca. du coa&nbulç6es de capital neeeuartu 10 cumprlmeato. t&ato doi: COIIIPRIIIUUOI contn.Cuaq e&peCiflcamenLe aulol'lladal an&el de tal apmnçla, bem com:
du IWIJ)OIIII.bllldadea decorrentes de aros ou omlu6e.•

aa&ertans a tal aprDYaÇio
lkl 8e a AllembWia du Panea decidir, em eonlormldade com o bM:Iao lbl III dar.e Alll&a, que~- Parr.•
ooJa oolllldorado coraa R telldo rellrado da Dft"'laAT
a Parta aa qualidade de BIIUtirlo. ou o ...,.._ por
ola dBIIpada, ooalonae o e-. alo 1-rre.a em IIOIIbuma obr&pçio ou .._..abllldodo 11101 tal docllill, ORtto
a de que a Pal'tlt na qualidade de Slpa&ãrto, ou a s~pa..
tarkt por ela c!rtp•do. contonne o CIID. a nia 11r que
a Junca de Gonm:adorM deCida IIIL concrtno. em eonloralldode O'JID o poracralo ldl do Arllro Zl dO Aconl<>
Operae1onaL Mr& NSpOnSa.Yel pelo papmento de aua
quota du con&rlbule6n de capatal neeeuanu ao eum ..
prlme..to. tanto doe ll*ftpromiiiDI coneratuala ei1MCitlcamente autDrlladol aDtel de tal decida. bem. como das
rnponablltdaãl d..n"mtel de atol ou omlu6es ocor..
ridos antes de tal.deellio
cu Um acordo entre a INTELSAT e um 8lpatar1D
para o qul o prennte Acordo e o AeoniD Operaetonal ce ..
nham. ci.el.ndo de YIIDr&r. exeeto no c:uo de aubaUCulclo
em eonfonnldade com a parilralo Ch deste ArUIO, .en
lm.piHH'nC:ula em eonfomudade eom o ArUgo 21 da Aeordo Operacaanal
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'"" 111 li IIII'Wioacio da ele uma Pano de
se nafar. •• CDidormldade eaa o lnciiD ••) 1l'- dll&l
AriiiO.... tr&Dnltlda pela Dopallt&rlo a ladu Ü Par.
tn e 1a Oqio Eaauu.a e • • íaiU.O t.raunu1.1ra a

nollllcaçlo a 01 llpat&rlal,
1111 Se a A.....,bllla du Parles decidir que uma
Parte aeJa conalden.da eamo • &Indo mtrado da JlftZL...
SAT, em conlornud&de C0111 o 1 - ,_1 III Ar&)&o
o 0:'11., Encullwo IIOUfteara a todal • Blp.at.U'tal e aa
Depoootarlo. o àle lllllmo craa1111111ra a aolllleldo a to·
da& IA P1rtes •

filio A notolleaclo da deelllo do am llpat&rlo
di • ret.lrar em aoararmklade cct111. o 1..e.a ••• u• .....,.
ARIIO, ou da nllrada do uoa llpal&rlo, eoa CllllfDnal
11'11 o 1111 IIII, ou IIUipalo fel oa ldl AIIIID. ... ""'"""""''' pelo 0111o -.a.., a IOdai ao

- - - . . . Depaolt&rlo..- ~-.
nollllaçlo
u do
-aoa
·llp&t&rlo,
'
11•1 A •auopoulo
em llllllfl!!mldade C0111 o lnetiO fbl IIII, oa a IIUillafa lei ..... Ar&llo,

oera ""'lllellfla pelo 0r11o
11111 • oa Depaolt&rlo•• eaçlo a r.odu u - · ·

-.u.. • -

•

•-u..

lllllmo - - • - -

.

••I A oulllll&ulçlo do - llp&lúla, em - ·
dado eloa a ll&l&lr&lo III AIIIID. llri - ·
'Pilo D<Dnlt&rlo a ICICIU U e 10 Oqlo - - e - Olllmo &rauoallld. a lllllllleqlo a - • . _ .
lãrlal.

----di
.........

fal ....
JlloIII
- - nllldo
-·
-·
-. . . , .• QDI
11 nlln
da ....
llll'nLI&T

-

qalllqatr
_ao... nJaolo • ~
, • ..
..
. ...._

--1

AB'nOO ltVll

lal Qualqaor Pule IIOIItd pmpar moadao ao -10-.&IIIDIDdal-- .... rl
&ld&IIO
0r11o -.an._q• u lllltrllnlld
111duu-o~~~pa-.

Porr.oo aa da&a eoa quo • IIIIOIIda 1a1 - - po1a Ao- - du Par&• llldlllelldoa-&a da la&ll do lfll do 1-.ar.o qae Par&a ou 8111\&IUW
en&h tl&lnllalll.
foi O Depoollãrlo IIII&Uiuri ICICIU U putef &lo
loiO &a.•ba .. - . . ......... de Ull&lçlo. · ..... "" ra&lllcaclo. nllldal pelo pa'*Pafo ldl ~
ArtiiO •para que ...., ...ada entn . . 91101'. Jfo. au.
di&E aJIIII a ~~lo da &11 DOIIIIC._.,, a eoaonda oa•
Irara .,. •110r para ICidu u - . lneiUII.. pan aqlu que ainda ..., a Ulll&do. a p - ou nll·
ficada :• qa llio 1e teaiWD. nCinda da Jlft'ELSAT.
1ft Jllo' olll&anll i.a dllllaolç6a doa IIUillafal ldl
I lei Ar&IIO, 11111& - - .... OO&nri IIII •I&Or
elo alio 11111111,- &DOo
, . _ a llfiD&ar da
III q01 foi - - pela Alll&llllll61a dU Par&ll
'
AB'nOO DIU
'
I!UcU U& C : 0 . - 1

-&a

.

IIII Qa&lqaor - - lqal aaqlda IIII -

COIII- ao eaaa1o
dlnllol oom
1 - ~
III1II&&DIII
da Allllldo.
n
ang•••,
par•
Pll"'ll.-

-,
"'''' .... o pUtlnlo CcJ do ArtiiO lt, 011 a
............. do AltiiD 11 da MDrda 011• ....... ...
III I'Uiol. ou IDIIn a lllftlaAT I - aa mail I'Uiol.
ruaiftl. . . . ..-..ada
t . - - e m - - . - e a m u - ICI'"da
do pnaalo - · ~ -buotnla lo·

aliOIIIIId&llll--00-·--..-c.
di ,. . _

-

_,-

81

_.._..a

.-:·::::~=o::~ -=.-~~~·
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•
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. .

I
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- do
&-.. • A Aean1o ~:tar·' • ·
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udle IOiwflo-Cdo~-.-qoo
a Puto ao parlei e o . . _ _ ao . _ . . - . . . . - .
• u watauotiata. ......,.._ eaa &&I Uld&rqem,
11111 QaaJoJ-. ea-nla lqal 1aqlda da eDID • dlftl. . I ....._ diD 1&111 da lftlll..
AIDido. • IIB eaaaia - . u ........_ 1
"'e• , .
I'Uiol. m -la& J""d• caa a p&dpala fel do AriiiO
lf. n a IIUillafa lei da Ar&IIO 11 do Aearpa ~
aai,-DIII&Panoo•-q•&lllba-de
aor Pano, ao ID&n a IIITII:LIIAT e 11111 Qlll &oaba
- d a aor Par&e, - - - QUI&IIIballlllldO
- a - & e r d l l - d a ......................

dll=•

--

... -

.......... -

· · - - • ubl&n.... .

Ulll&npm .... · - I I I - - - COIII U

a
QU-deludodoaorPar&a
_
do c do -te Aoorda.
- _
qae_
di ... - - - d i - Par&a. ou .. - oo-.-di--.IIÇfioodlblarda-IIS·
II&&Uia. apOa uma eaa--. IID que lllelaua ""''"

·-lo.. ....

-llnlla
·-·
.....
o ,....,.,.,
lal - • Arll&v.
a -... llfllllaiml·
&rlll·
.._ 10
eaaelalda.
'
fel Qa&Jquer c o a - - llp1 aaqlda de aaln a llft'ILIIAT e quaiQaer Pano, 1111.111&1 u
..._... aobro aolucio du - - llfiOI&Idu em
l a l o - lia aiiÂIII&I d o u nhrldu
lllll&lannlu • DiÔ 8Diadonadu de oatra fana&, pode•
llo aor o..-lldu i. ubl&rapm, 0111 CODianaldldc com
11 dllpaoiC611 do• A - C do -n&o Aconlo. ao 01

1111.....-.

__
di

llllpnln ..... - ·

,

,

ARTlOO XIX

iol o ,.....
.. - ID- de ap&a
allar&o • a..........
a pauur
de 1n1 116 aua
ealradl em ••aor. aa aw apae o tnaecaao di ma pe.
ltado da._. ..... dapendtndo de qual dai blpOiaoa

WlllllfiJioOD

---·
""!"""
' III

polallllll

pelo

a ....... de qualquer El-. QUI &li& Parta
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pekl GÔvemo de qualquer outro Estado. que HJa
ll'a.... lnt.em&eiOD&I de Te._unlcaç6eo
,, Qualquer Gov•rno. ao assinar o pre.Mnte Aeordo.
PGdert. lazi!·lo sem que aua uunac.ura esteJa IU)elt.l lk
nuracia aceataeio ou aprowaçio ou com uma deelahclo Que ar.ompanhe 1111. alllMt.ura. d• que estar& lU·
lett& a raUIIC&eãa. oce•t&ç&a ou apRJ•&eãa
cl Qulqlll!r a qDO oe reltft o puipalo Cal
dnle AnilO poder& 1o11mr ao prooeaiO Aoorda &JIIII nccrrado o ...,.- plnlllo para""" - di !lia Hrio &dmiUdu noenu ao praenle Acordo,
cm

110111~nt- da

ARTIGO lCI:
CBDtndecmYiprl

a) O praente

em 'YIIOI' _.n\a dlu
-un.entn.n.
Dãa IUIIIIO a ralll..._.,,

&JIIII & dai& de

Aeordo

R

ou apnwaçla. ou • Unrlldo n""",.,, aalla.
OR ap...-, OU Uftl' adaio por - .... ZIIOdal qlll! eram Parle do Aoorda ...,._, Da
aceltaçio

dai& IIII qua O p,_ale -rdo Uwcr lido &lloriO para
aamatun. ecm.I&DdO que:

- palo---.
.
....._...leniWII._ o-

dali·""'"" Incluam P&riOI do .Acordo PN. - oa RUI Blp&l&rlol do AoordO Blpoelal. q• doIII

-

Qlàoldo-

llilpcal&l: t que

CUI P&riOI ou 01 tDIId&dcl de telooomlllllc&çiloo por ....
Opo.-..... A coat&r do bdelo doi - t a - . u .u.po.
llCia do parip'alo 2• do ADno .o ADMdD Oparr+ntt
on&rario tm ••ror. pua 01 pzvp611101 oalllllladol 110 referido puqralo. ll&a obltanle u ~ prtl*lea-

ta. o praente

em. Yip anta de olta
- - . ou apc111 delolta m. . a caatar da data em qu

u....

Acordo nlo entrara

lido • - pan. aalna\ura.

-1 Pan.
IDo&nlllloDIO
raUIIoa4ia,
&ell\&0&0, &PRJY&eia ou &dc&&a ror
a
eatnd& em.
da
AcDI'da,
aoa.lonllldade eom o paripalo 1a1 delle AnilO. o P - I e
-rdo
eatnra em Ylpr na det& de
dop<IIIIO.
o -

daU. de

ell)o

'fiiOI'

da
depOII\&do • -

p~te

eJD

\11

Cl Apelo & ea\r&d& IIII Ylpr do - l e .Acordo, IIID
eoalonaldadt OOIIl O p&rapa!O III Afll&a, O Prt•
oeale poderi •r aplk:&do pRJYIIaii&IIIIIIIO • qllalq - - d o euJo Oonmc o t.eDha - - · auJoiiO a
raaftc&el,o, aeol\&0&0 oa &PRJY&eia, 11111 o rtlorldo
Gonrno Ulllll o 10llclte t fpoea da UIID&tura. ou a
qualquer -po a a - a en\r&d& em YIIDr do Pl'&lfDIO
-rdo A apUe&eia PRI•IIclrla \eraunara.
III &JIIII o dapoiiCO do lna\rumeniO dt ra\IUeaolo,
acoi\&C&a ou apRJ•&eio do preamle Acordo pelo reletldo

OoHmo:
CUI apoa uplrado o pzuo de dali • - a con\ar da
da&& em que o PN1811&e Acanlo entrar em Yl&or • • &er

lido raUIIc:&do. aetlkl ou • ....,.... pelo referido Clo'ltr•
DO; OU

11111 apoa IIOUIIe&elo. pelo referido Oonmo. &aiO&
de e:r.puado o prua menc:10nado no tnello un deite parip'afo de 1ua decsslo de nio raUrlc:ar. aceatar oa apm-

•ar o prnente

Acordo

se a apllc&eãa proYIIorla \ermlaar em eonlormldada
com o lneliD IIIU ou lllU deite para1rafo u d~
.... paralf&IOI 111 t III do AnilO XIII do prol&ll\e Aeor·
do uiObtlteerio 01 dlrtiiOI t obrii&CC)ol da Parle e do
Slln&\arlo por ela dnllll&do
~
di ll&a obl\aniO u dia_.. da&e AnilO. o Prt•
aent.e Acordo nio enerva em YIIDI' para nealnua EIC&do.
Dllll Hri aplicada praYiiDnamenle a qualQuer lllada.
a 11 aue o Governo do refenciO Estado ou a eaUdade de
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telecomunacac6es dtlllll&d& em confonnldade com a preHftte Acareia &enh& IISIIDidO O Acordo Operaeianal.
11 Apól entrar era 'flpr. o preMftte Acorda aubl·
Ututra e anulara o Aeorda Prov110no

ARTIGO XXI
CDII.....õea D - 1
ai AI UniU&I ollclall o do \rabalbo de IIITBLSAT
Mrio: lni!IU. Franct. e Blpanhol
bl Oa rerulallleatoaiDIOraol para o orpo BuoaUwo
pRJY&rãa a IIDOCII&t& dll\rlllulçiO a &od&l &I P&riOI o
- - de eoplu do qualqaer - - 1 0 da ......
llft'II:UIAT lllldlallle pedido.
ol ZID contOI'IIIIIdtda ...,. u ~ da - .
laoio IT.II CXYII de AMtiiiiiWa Gtral d&IIIIIÇI}ol llldd&l,
O (lqla BuoaUYO tnYI&ri &O 1 - doa llaçiloo Ullldtl t &a "'*'""&I . _ . . _ . . . aliai, para aua
llllazmapo, Ulll relatóno aaual dai: aU.tdadel da ••••
IIITIL8AT.

ARTIGO XXII
CDepooltállel
al O Oonmc doa _ . . , . Ualdol da AIUrlea aeri
O Dopoii\ÚID do prMIDIO Aeordo, jUDIO &O ...... depOII\adU dtclar&Cõts leilOa .... ......,_,.... ..... o
puipala Cbl ~a:Uc&. XIX do -~~~ Aoorda, IDIt.n= 'Ali di ra
• ue&&al;io. apau; ci' ea ldlllo.
........... pua • •. , . . . de . . . ., . . . . . . tle
- - - da Jll'l'ZUIAT, oa da MnDIDD da apllc:acla _do_\t_

-rdo.

bl O prtMDIO
euJ01 \ulaa am IJIIIIa, lran·
ela o llp&DIIol aio 1111.......,10 aaliDa... dapoll-

\ado ......... do Dopoll\&rlo o Dtpoai\ÚID eGpl&l aaiODUCadOI do talo do p-IO a IOdai
01 oonra. que \faliam - d o . ou qlll! lmlla• dcpoal\&dolna\rumtniOide-ao...-.-eomoa
IIDIIa IDIIID&eiODal de Te,_..unloaç6oo, e DOUIIeara
01 r e i - oo..raoa o a 11lllla lalerilac:loaal de Tele·
OOIIlDDic&cda dt -~~~- de -laracda leilOa em
coalanald&dt eom o paralftlo lbl do AriiiD .:ac do pre- \ 0 - · d o dopoal\&rlo do IDIUulllaiOI de rallllca·
çio, aetiC&eia. apniYIÇio ou adaio, da rtCIIIIIbODIOI
para a apUe&eia PRJYIIorla, do eom190 do da - - \ & dlu .............. DO puipala (&I do AnilO lCt
do - \ t
da tD\r&d& . . . . . . do _ . .
- · de 110UIIc&e6u dt raUIIcaçio, acol\lfia oa &PRI•
wqio do mtndu. de en\r&d& 11111o .....,.. de tcD"Dd"' de
dtdl6u de reUrada da IIITELIAT, da rtUradU t de
\6nDIDOO da aplle&eãa PRIYIIOrla do preaODie - · A
nollllc&eãa do IDiclo do prua do - • dlu Mri pablleada ao pr\llleiRJ dia do referido pruo.
e) APDI a entrada em. '11101' do DNMftfe Acorda. o
:Depoai\ÚID lflloln·lo-i JUDIO ao 8oenl0rlado d&l III•
~ Ualdaa: em CODionllldadt OOIIl O AnilO III da C&rla
d&lll&e6ta Un!du
EM TESTEMUIIHO DO QUZ, 01 ~
rtiiDiclol aa eldede do W&lbln~n. mllaldoa de
poderea, concordando em que o boa e correia a
do pretentt Ac:ordo awnaram ... no.
FEriO em Wuhlnrlon, aoa 20 dlaa de &10010 do aao

-rdo.

==

.-. mil

IIO'IectDCOI

e setenta. e um.

AIII:XO A

F1111C6es do leerclúlo•Genl
o parilralo Cbl do anilO XII
-·o com
---Cior&lt- _
.....

Em CODIOI'IIIIdade

do preoente

......... - - lunoola:

U ~lera &\DIIIaadu &I p - do \rii01D da
DI'TELIAT. bl!eeda• IID dados que ur-Jhe ...id tomeeidal
e CIIID1'acan. ream6a peri6dlcu ~ COla o obJeUwa
di anilar u demaDdu de trafeaa:

1

lf I

•· .,. ·u

it ..

I

l~ij!

n
ltf, I h 11:,, ,,

Ut! 1 !!

t

IJ :.•I .,I •tJ1 Jt.rl_ _ . . _
1ErFflt·-!J""f!iJI !d
i•l,t. f•,Jir~•11 11tf
n' f,:!, fi1 , ri,, lu

f .ff

~ii m~:~ ~m~ i~h h! !~I
t:ll~n -•· qp.q: i!• :tjll~l. !• ·1'ii!~Up liiJ-It-=!J~1tJ~H'f!itl1~
1
1
~·ê ,,i~~·. 1
lr,J
III
~,
jl!l·
I
!
··I
1
,.
fel
I
11:
I··
J
rllf
J1,.,_
1
1
'· ''I tI, .lt ... :~,.I ff •
f.ft.·flc- _,,,,,r.
I·'

!'·iiiL i(lf(JIIIil!l

J!~ ~~~~e lJe ;111! IJe lllje f!lil~= !~e UjliJ~ lfle ;~;i eJlie Me '!:iJ~ Jlj 1:1~
---. -E!rn .. a •~~ ::~a~ i!Jf
~n
Jf:•'l~' . ,1•:: •1, -= II· . . -1.. 1• ~~ r'l• • _
• u:t !I
Uitil i ii :dt i:atlit!l!1

e:

~
~
8

I§

3:

I

MARÇO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Clt

...._--e·--e--·
le &1dorlada pela

lata de OOtW ''"na:

men111,
III --...11 aa 11111 oa&ralo eam oatru e a - .
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de
leiecomun1COÇ6eo;

DDYOI llnltl&

fctnD.Idad8

1•1 , . _....

olribulçlo de lroqdnclo u aiiÇ6el lerleiiU qae leDIWa
oc- oo - I I I upociol do Dn"ZLSAT;

Cpl paro ao liDa do ,......,., ldl da Ull&ll :av da
p - I e - o . llloiiUrà I - - a oi'UDII
do Udonl 01 efellal ~ • opersetcm•1• pJ"'ri.ftdl "ririam o IDcldlr oobn o lllnUIAT aa eua do ~
jiiOje&o de iDalolaOio de _
.. oopodol - - ""
-IDID Ujlldol da Dn"ZLSAT,
ao
11
01 pluol de lnqil6Dela e lme •çla da JlftBLIAT;

IDci- er--

1.1

,.,._... .., - - · ..

~

, .... , _ paro a ._.,_.,."' do auu
-.tpçe. em nioçlo t. ~..... de - · ...
lmDCO do pllipola 24 da ADem A d a - ' < - ;
Cri lua reeammdrçla ntlaUYU i aqllidçia. camu•
liiiUIIa e jiiOIOÇio dae cilrelloal qoo laCOID u ln·

=
doe·-----··-·-·
• lllfonDoçlleo - ... 0111 -

.....

dllpallç6es da ..... 11 " " - ~;
Cal a 00111--.o com 11
do JUDia de
lod& e qaolq- _....do lllnDo

Oao-.'""""

llft'I:LIAT oobl'e 1Doii!Ç6a eiDionlloçiD........, em CDD•
larmldld CDDl O Artlp 11 da OPiOCIOUI. I poallclpa&i de ocanloo de coacoalo de iicaC& em ......, do
Dft'ZLIAT I I
1&1 """""'lod&eqllliquermedldo~Uc
DICo. IIDIUialro, odmlnls&roCioo, relolloo u 1
lod& 1 quaiq- IIUidlda neceaorlo oo eurclcio do& IUD·

ç6eo1n1IIDirlllo&oc11Da.

Zl O eoa&rala de 10nl901pnaei&ls IDcluiri u dtouaulu ..,..,PIIIIio& t. IIDpiemeatoçio do& dlapo 101101 nioooalel oo Oillp XII da p....,ll e p"""':
1&1 a - . a l a pelo IIITI:t8AT 0 1 D - de lod& e Qualq- " - lelll dlnll aa
dnldOIDIDie jUICiftcodo e ..,...._, e
elo&uldl Pilo -&rollftle de 10iY\9GI pnacl&ls ... lerma. da contrato:
C'l o P.-111 oo conlrotonce de aeniÇOI ....,..
cials do UIDI lftCIIIcoçio lilllda em U1D1 lua IDIIII em
d61ares nane•&IDerteanos, a .er nepcaada entre a Jun&a
de OoYenwlal'el·e o ean&ratante:
lei """ ,reoido peilódlca pelo ~UDia de Oooeraa·
dorel,·em CONulr.& caaa o contratan&e de . . ,.... IINilei&ls, du deopuu prmo... no llelll 1a1 d - porqr•la;

-11.

ur.es de leiiODJilnntncte.
ClaJ operarA o C.lra ()plr
da DI'I'ILSAT e
o Centra de Cont.rale 'ftcDleo de EDpabal Elp ete'h:
III "neome- aol'ualo de
u euae•

. . . _... do DITELIIAT,
perCIDODio& da -IDie -

Cjl oollilllri 01 podldoo de oa - l a oopoclai do llt'I"EUIAT por Oli04GII leinDO& n1a podnllll•
zadas;
tkl at.rUnalri ugldpf• dt "'J'"'ded· da ........
eopocloi da IIITELIIAT a-odleam
nado pela Jua&& de Cla'lem•rt ns:
m preparara e coar'=•n • plaDaa u .._.. de

ftrnadon!l, auet10rada pelo can&racu&e de Rnlçal P·
raDCioll, dODire l i jiOIIOU IDdlcodU por llilllaSAiiOI, para

==••

Dav...,..._

lerisiiCU de d-~. de IOII06a --.u padiODDI•
&&dos. aejom corocterllllco& obilplõil&& au Dia;

a--

_.-açcla 111101111101 . . -

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

eooplo... do........-1,.-eamoaepa

oii&O-

utlel. pft&lcu I padrlll apa r:lnn• 1• IIDdD IID . . . .a
&IIOflo pelo oi'UDII d e - ;

ldl o .......la .. .POIIIIco& de - - . . . , .....

COIIdllenlo& com u

111sp 1;611
I da Moido ape......a;aí
DO que ae ntere • o10llc1&açlo e nqaesaç6n de contntoi
em Dallll! da JNTEUIAT.
\ lei u dllpooloOes reloCiou u lnnll(6es e u 1DiwIIIIÇ6oo Wclllc:u eondlaenlll com a '"'"' n do Aconlo
OperaciOnal:

Cll - • Wcnlco aelecionodo pelo oi'UDI& de Oo·

JIUIIaillor na lllcoçlo dai eualoal dai Pft>lolal 1 do& _ .
llllcac6oo o~~ora OQuljlloiMniD dniiD- oa ...,...nlll eapiiCiol;
'
111 o IOiqqio du dloerpncios ou dOIICOrdo& que

, . . . . lufllr entre • Dn'ZLIAT 1 a cantra&azn:e tle aer·
'fiiDI ltnDCiall. IIII CODfOIIIIldade Com as NOI'IDU de
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-.....

Ax•xo c

____
DIIJnl,ln ......_i
.._Dili .. _.._._
C eu....

...................
lellltl.. ._

·~

1

AIIDO 1

- d o _ . . . _ , u ""'' IIIUIII oaiO ....._
'P""'''II M Altlp--zvD1 IID ..-te ...... O-_...

20 da AIDIIIo Operalaul
'ibllllCI,

..am I

da IRPO de IIPI 1'"etu I . .

1&1 . . . . . . . . . . . . . .-

.........

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

01

•• - - ........
,,..,,par .-11o1a

...... du nrtMee .tu .rio pa

do . . . . . . ~-

Apllcaado U d' PI 'III

-.......... ---------·-·-........ _···--_______
. .. -..
-................. _..... _
a. ......

(.) le

.........
-plrllelplr
........._ da lnPD.
a • ...,_11111
bwe .........
&lu Putlll
.,..._....

DD . . . . . _

I

_,...

7

U faolll .... tJtllao
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., para o ...........

lllo ...... . . 'per!'\

1

'

_..

-

.lllmiO 2 '

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

-.aoopuqnrolai_AIIIIO,_ooua ado"
de di "'.!!:, Q8allaalr , _ IIID•"• JUio

• i

... _ _ _ _ 0 .................... ...

. . . . . . . . . . . . . . ddp ClodoamO _ _ _ _

- - - d o - - o .... lll.....la - · 10 pa....... lei Arlllo.
'·
,,, Ao . . . . . - - - do lftiiiO . . . .,

r

....

• - ..,..._ • ...... "rde eam •,.......,. Cll)
oo ldl ,.... .111110. a '111 NMa dll • - oa a -

:: ==-:- ,;:::.=.:=.~
:.:-...: •.;' '\!~
··--•JIIIIIal•llde·
cloa.rUaardJs
mM]...wa- iljll

. . . . llltn

cn ' ,.' ............'

u ........

do 11'11110

de-······ ••

...... IIQIIallo .............. d o - - .. Uld..._
••nftkt.
_ -doPDI'
_ _ _ _ _de
_
_ .perma·
.._

_..da....._..
--fD1161o
.... -

-

... _.,._,_

. , .................. . . d o _..
................... .,_.., do 11111:1&llltu .... nplallll ....... - · ... . . , . . . _
- - u • • 111111 11a ,........ lbl AriiiO•

-

............... ,- ............

.,_~

dUIOAftiiD I - - · - de t
Olllllltalllo IIII tu.. du d'ID d;BM da
lbJ
11a AI'IIID a1 1 a - MI • ua ro~aa.. a ar~~~cna-. do
4 doJUDIIo di 1-. elll.llla- a llllo:la da .....

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

••, - - - -

.... -----

Dita . .

DI ........ ,.,

l1de. aoataaftrlla. O NllitdD II'1IPD de 121 ''""" a&aaaã
-. eanforaddade IDID u 111; 1'tB 1 delle Anaa para
liDa IID AriiiD ~ do _
.. - · t do AriiiO III
da AeOrdoOjlllldu.W,b•- liGA...., a :ate fdllmo,

'I

----·--te- ·-e- -=
_____
..,..._p;r::·-•
·-----....................
.....di -

I

.,

=llillo

1a1 Qua11aur
.,....._·--

-

11111 ~~ae.~ar- a ar-

.. _ , _ _ _IIIIU* •

....... di 1PQ1
de • ; ''"e!ll dla&n • fi~~ - : : • • ••--

.... · - . . . Oqla - ·.. _ . , . . ...,_

. . , _ . , 01 . . . . . . do 1n1PD di IS ''"ltll
IUpllaiOI luaçlloa dunar. O,.,..... di
&empo -palado 110 . . . . .lo III AriiiO. lo IIUIDIIn !leal' IIIQIIIIIIIIIIIIIda di -.r pulo lllal da """ do IIJIIIIIIIIIU. - - pelo auplonle

pu(l:lpoeto do doi- IDU:IIada
&ra.••
Upi&all
mbme,•n:

. . . C.. 1 fl•piHpde

11111
,.. lei-~~-Pua

do _ . . , . . do -

Oqla

PIIIID dliBDE

.....

... _..... _____ _

'elle&u

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

.... - -

O - I I I ' & &llllllda ......S0 ...

o

da& 11111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -• •
~
de IIPI ''"Mal cllllpad. diD&n 0 1 - ......... O .....

__
111_a
______
.,.... __a
fl) _
I 4 ';·= di
iii. . H'P'"'de••le
I

o

~

da

IIII Uld-

nn uma ea; a tela nlatallllll u ru6n p11u _...
da--* do _.,..._do UI-I

UIDD..

..... ODDIIIa.ldo IID 'lllladt d-A.._ e U poiU
·
- . . .Dutllunal
.........
- ·
01
- • 1&1111&111
ODII:IIaçlo
ouo ao1!111
p10nanec.
a ra-

-·...-.....---·-----

dDJIItl.:lanUfn'

'''" . . . . . . u ....... .... laQiedl•

(lU) .......,

.............. -

-

-

-

.... por ............... por

..... qllt ..............:

,,._
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U"Q·..- - · lk> - l l m • l o lu ....... • - de
qualquer COJitN. .nla 11D qu, IID - - - O
ArUIOZVIUio -le-Oalk>ArriP. l l l l k > OperaciOII&I. eote _ _.., III• -~•elo pan qu
sepoua.-rreraap-dl-~dooerllo

11

MARÇODEJ998

do lrllnm&~ Dloo........,
o• ,.._do ar~~~a a - -

-

ABl'JOO 7

1a1 o lri-.J deoldiD a ala e~ de auuiiOIIIiel.

ADeKO:

"'""doi •

AaTIOO 5

" ' 01 - - - d. . .
lalkoquoall>lw-lado
oolrlllu&lpoolaa
-carileriDII•
- - e ter
..... a - e qa&lqaer - . . t o ou auto apreomlado, a
DITEUIAT, u PUtoa -lllp&lillou por elu -....,.
doo eoaSIIb&tuloa e~M-qaooo -.........aJam
porteo na
Q . . - a lll'l'll:ta&T ror pane DO
prc.-o............... ..
podlrio
101 d-toa o ter ..... a &udo que a- sido

lal N01 _.,la dia& que ac 111111nm 1 ala lk> .....
blll'.enlo
exompluea da Rllllllltaclo - - D O
paraiQfo 1&1 . . Artl&v 4 - · p o r parle ... -

lei No cuo d e - - reJaclo 1 -peNDei&
dr trlllvllll, o IIUniDil '"'"'''I llllll&lo . . prt-110 lupr e pron1111Clari 1111& o mala tnne pos-

I• I o n..,.. da IDdlcada pelo petlcloaülo pan
atuar como membro da trttnmal
•
C'l Imedl&l&mlll~ O Oqlo BueaUYO dlalrlbalri &

cada Pute e lllo&IUIO. oa1m oa pnotdmlo do
llfiiPD do apeeiollocu uma cópia do - • t o - &ado 1101 ......... do parilrafo 1&1 ..... ArUao.

doi

-la--

0r11o EliOCIIUYO um
&cU1s repruoncq6oa apooladal DO putpU> 1&1 dD Arll&a 4
destto AIN!'xo, compnendmdu.......,. De*~. . . . dlectrroato do asa1111110 a - - O 0111o - - loraeeeri &clll - r a aa , _ . . ... lk> pUpO do ~
llslas um exemplar de aau um . _ dDinmleata&.

lbl No euo - que a porlo . . . _ . 111o u- pcocodldo a eua IDdlcaclo DO -~~~~~~ lk> --.o
presldonto do lrUIIO de upeeiallllu um CI&D&t& donlre aquele& lido& ao Ofllo Buoau"' - IDIIIormldade ema o paracrafo fal do ArtliO 1 du&e AnelO

a._ - - -

lei Noa mata dlaa qDO ...,.rrem na IDdlcaclo, oa

deis membroa do lrlbull&l·mloluler-ae-lo para - . .

pUpO de -lllllalu, OOIIIIIIaldo
de aeordo eom. o aru~ 1 dede AlliiSO, 1IID& &ereeln. pasoa que aaaallllri aa IIIIIOOa di pr IJOI'Io dD llilriiiOI. Na
laica de eDIIOIIdiiiiODIIO
daclo pr&SO, um doa dois
membn:s deslcnados pode 1nar o lato IID prelldlnle lk>
rnrPD de OIIIOCiallltu o 'lul. no do dJu, llrdlcora um membro lo 1""- di _.uataa. que Dlo lOja

-Iro

ele para usu.mlr u luDÇ6es ele pl'llldlll.le do &rtbanll.

ldl O 11ibullal10ri ecmsUIIIIdo a paRir do IIIDIII. .to

em que f6r nomeado a aeu prtlldalte.
ARTIGO I

Q,uando t'IPI' Ulll CUIO M tdbua&l por IDOU101
qve forem CODIICier&dol Independentes ela YODtade dos
IIU11r.t:ea ou campatl•ela c:om a bom aadameata da pra.:euo de art1t:ra1em. pelo prelldente ou 1Mias membNI da
tnbllllal que pel'llllftHII'elll IIIL Hill Carpi, I ftp aerã
Ca)

rroYida rm ecmtonnJdade com u aeculnte. d11P"''tõa:
l1l ae a n11 decorrer da aalda de um mernbro no·

meado por um dOI Utlpnles. esta Indicar& um aubiUtulO
nos dez d1as conseeuUYGs a Yaclncla:

un se a •ac:lncla decorrer da aalda do prtlldentl do
tribunal ou di!' oulro membro do tribunal DOIIIeada pela
presidente da arupo de espec:laltstu. um aubltltuto • •
eaeoll1ldo denlre 01 membi'OI da lniPO aa rama pfftilll

81...-.

11..1

ldl O .,._.. d.....,.,.._. por eaetllo e aori llel·
to a cada UUpnle a - t a r proyu eaerltu pua 11111d•l'"fllltr oao ...,.mcataclo de 1&110 e do dlniiiO. BD&oe1&11110, &e O lllbiiiiiJ Jlllpr _.., DO,
poderio
·--~~~
o ...._........ oaYidaa
lei
ac hdelari
do I I Q - I o
do
pe-.oqulll......,.
--~~~-
"~ eom ,.._ nJaa'
1' cam u prana e eam 01 prlzl·
elploa J u - ln• &doo 1:111- de OOD-...,, o poaciOúrlo poder& apreacncar 1111111 np!lca • - · Deb&loo
orall a~lrloallll 1<1 apreacnladoo . _ o trlbullal

-ap--·

O-

-110&

por-

JuiiUoDOC-

tn O lrlbuDIII poded -.r IDIIboclmoato daa recon-

-~ ............ dln-10 dooblolo d i - - -

• deeldlr a raopelto de 11111 -"Ddaa. OODI&DIO qae aJam
de lU& OOJDpeUGci& IIII 6 dollnlda DO AriiiO XVlJI
lk> prneale Aaonlo e no AriiiV 2G do Aoordo Operacloalll,
aalm oomo DO ADnO a _.. llllllllo
III Se, DO decarao lk> p , _ , 01 UUpatoa eheprem a um aeordO, o trllniDIII oollllpa-lo-t aob 1orma de
uma aentonça proaaaclada eom o oollbeclmeato dos uupalel
IIII A qualquer - l o do - · o lrlbaDIII podori .,........ ac doeldlr que a - - llllr&os lbllltu di ... eDIIIpiWDOI& tal qaol lol dlflnld& ...
ArtiiO xvm lo Pro&cDie Acordo e 110 Artllll 2G do AcordO
Operac:t011al. &aim coma no anexo a este 1llt.lmo

UJ AI deUberac6u do tribunal aerio aeeretas
III A aenleDc& •e aa
do llibulllll aerlo PIO·
laladu o luDd&lllenladaa por eoertiD Pelo IDOIIOI cJoJo
membro& do llibllnlll diYem ~-lu. 11111 membro que

d-

•te.J•
om d - eom a oentenca pral&lada poderi
asn-a,t:ar, em separadO. 11u parecer par ucrtiO
1•1 O lrlbaD&I OOIIIIIIIICari lU& deellio ao Oqio l!:n·
ea.U'IO qae a dlltrrlbulri a todu u Partes e a todoa 01
BIID&tariOL
III O lrlbuDIII podera &dotar as IIOftll&s de procediIMIIID oomplement&nl ....-.... para o ..........,.110 da

artdtnpm e compar.ivets com aquelu n&abeleeldas neste

AD-.

ARTIGO I
Se uma pute nlo &llr. a oalra pane podera ~Odlr

1

ao crttnmll que Dnllate uma llftllllça IID •• taYOr Antes

lbl Se uma •acl.ncta ae produzir no Rio do tribunal
per qualquer razia que nlo &i!'J&m aquelas prevlat:u 110
parilcraro tat dnte Anlaa ou • nia t6r Prot'~do a caqa

que o I.UUDIO • de aua c:ara.peWncla e que e fundamenlada

nos

paracratos

..,....,..niL

apnsentada.

os drl011oora. a pane ta dllen _.,..... 11111& para parUClp&r b& qaalldade de lk> IZIInUiaL llo
mnma pram, oa IIP"''"dU da dtlla ~. aaJacamonlo ou IDIIIYidaalmellto, loniiMr a cada parle o aa

denlre os membros do

lldiDcl&l BD-ID. podido uatlllr -

deste Anexo.

cc1 ou cbJ, respec:CJyaraente, da Ad.lp

que va.IJOU nu condzç6ea pre•11taa no referido pui1rato.
os membtoJ da tribunal que perm.a...-em em auu runçóes poderio, a pedido de um doiiiUI&Rtea, p-alr DO

de pnmUIICiu lua deell:io. o tribUnal IIIIIW'&r-.le·• de

de laia o de dlrel10.

ARTIGO I

lal Qualquer Parlo ealo Slcnalirlo por ola desiiRido
for llU . .ate em. uma eoncroveaaa, cera dlnlto de ln&er-

"Jritiflll
l,,,,.. r...

1

iii
~h·lrJ~!J "I i
'' n:•t•t ·

JGJ
rI
''

,,.

IIJI•J Ir·
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11. •• ·' ·

t

IB

•••

~~ i!iiU~i: iQ!Jii~·

.
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i;!I ~Iiii "l~"iR ·~·.t a!

tlwn:•!!ii i.~;unu: li~ i;! !ii6it~~ ....JII•IIIil&l,.

.

~
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o
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...,_ .,._... ""'="--'='aduual
oa •
pua IIDIIdade d e . _

Aoalll....,.

dlllpar-

ehlliO,

no IIIUIDte:
AJn'lOO 1

IDOflaltlilol
(a) hra aiiDI da pn~~e~~t.e Aoardo Opnetan•':
(I) . _ . . - . . . .

ln-

o -

-

• ClrpDIIa-

clo
de Tll_.nn'"liftl Jllll' Batllltll
ilftBLSA'!";
IIII · - q l l a " llu:llll a dlpnelqlo; o
11111 - - d o - · 1D11a11D- ... de
qaalquer
o q a l " " ' - do~
podo oor eazdda, 11om como- dlnlto eoaln&ul.
1'1 AI lllfiDiv6eo do Altl111 I do oo apllam ao

u-.-

preoeate Acordo Open.claDI.L

ABTIOO 2

Ollnlloo • llllrilalloo -

lllpalúlool

Cada lllpalillo adqaln oo dlftlliOo · - Slpacuta~ do aa.dD • • . , _ . . Aado o;:
rr·• •
.. ........- . . . . . . . . . ollrlpcOoo """ 11111 .......
- - d o o nloddiio-

AJn'lOO I
~ .. - . _ _ . . _ I
(&) A par&tr da dai& da IDtnda

om tllar do Aeoldo

e do J)l'ellllte Amrdo Opa e!mel • - 111119& ........
JIOOIU- do AriiP 11 do proocte Acanlo 011• _ . , ,
(I) oo dlnltoo do propriedade, 01 cllllllliOo caalrúalll
e liOdoo oo oau. dlrollal, lllelulln ....... _ . _ . . ,
~~P~Dto apu:IIJ. pe111Da uta em pan. ladblltwll, 11&

-9ldDdl do
data,
- Jllattl6da
-da Aeardo
ll:lplolal,
....
AeaniD
I da
1!&)
'el4 lll'lo
porplledlde da J I I T E L B A T ; (11) kNIU u obrlpf6ea e ...,..NJided• Ullllllldu o o l - t e . , - . . . , . . _ da Dpoclal
oa em ooao - · 1111 camprllaellto doo dllpaod- do
- - . d o - l/lp IIII,
rida data. ou que rll1l1&em de ac. ou om• 'K atertor.
a ata data. toiDim·le abri~-· 19 •Mlldadea da
1IITEUIAT, 'IU!I&.,a, Item ~ 00 l.plk:a a qaalauor
obrllat;lo ou. rapoa"M 114 •de deaDinll.t.e de lllldldU aa
clecll6oo-- apoo a dela do &llonma pua IIIIID&tara
doAcolllo,Uqaall,-&mlnda-tllardo-,
alo podeltom ler &Ido _ _ _ , pela Junta de - donl- a aUSO&II qlo,.... d a - - dU 1'aneo
em CODfonaldade oom u ~lç6oo do puipafo (f) do
ArUIIImdoAeolllo.

'lllatoo--

lbl A .INTELBAT 11ri _ . . , _ do - " ' -

padal da DITEUIAT o doa demola bOIIO adqiW'Idoo pela
I!>'TELSAT

lei O lnte,... I!II&IIOeln> do cada B1111alirlo D&
.JNTIILSAT ..... 1111&.1.., IDCIDI&IIte olltldo medlaate a apllcaçia de oaa q,_ do IIIHI&Imllllll na anll&çlo elo&uda
em conformidade com o Artii'O" ? do p.....,IO Acordo
OperacionaL

AJn'lOO.
(Coldnba,.._ llaancelnl)
lal Cada SIIDalarto eoatrllnllrt para atender la ,._
CBOOidadoo de c&piiOI da llftZUIAT, d o . - COID o qu
leallalldo ............... pela JUDio. do Ganm.- Olll
COIIformldado comas"'-'*"
e
Open.oloul, propoiiOionOIIIIoate l lU& ~~.ta de

do- do_.

111-.ato, 1111 eoalormldado 00111 o AnilO I do p,_le
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Aaarda ODeruiDnaL e reeeberi o aw hol'm e a remaaeroclo pelo do capital em IOIIfalmldade com u
di1JIOIIÇ6eo do ArUIO 1 do preoente Acolllo OpendaaaL
(b, AI IIU 'd'd" de capital Jnclaldo tadD& 01

--Dili

·
- d ie- e - - de do
pnqeto,
" ' da
·
eoaa&ruçio
_..
,_.a~
lli'ILIIAT e maa- &DI OU&roa da llfti:UIAT, U·
111m • • - u OODcrlbule611 que ao 81111&- popr a INTELIIAT em eoalormldade oom o JIUipafo III
do ArtiiO I e com o JIU&rnfo lbl do Altlp 11 do
- t o Aconlo Opencloa&L A JUDia do Otmmadllns
determinara u ..-ades lln&IICOirU da IIITBUIAT
a llftlll cobertu par coatrlbu1Ç6eo do capll&l doo BIID&tarlol.
lei Cada Slpall.rlo. • - uouálto do _...III osP"'ei&l da JNTILSAT, Ultm como qualquer usuano, papn
as taxas de uUiluçlo fiDdu em. confonlddade com as
dl3p0alçteo do AnilO I do - t e Aco111o ()Jionclonal.
ldl A Junla de ool&bol
i am pra.
II'IJU de p•p•ntaa allldDI 1111. ODDfoltmMadl com o
pi'UIDte Accmlo Opencoonal. QualqaK _ . . ... nia

eletuado apos a data da aeu ftllelllleftto
elos

Juro& caleul&das de

ICOf'dO

Mn. ICNICIIIo

com uma taxa a ser de-

terminada p!la .Jun&a de OONrlladorea.
ARTIGO 5

(~tqiatleeapilal)

lal O total das coacrlbalç6ea bquldu de capiiOI d..
BIID&Iirlos e doi - - - CDDt.raCDIII peadealel do
capiiOI da nrrELBAT oert oa,telk> a am limite. lrual
ao montante aeum111ado cllll eontrtbulç6es de capJt&l paps
pelai lltln&Cãrlos do Acolllolilpoclal ... - - ....
ao Artlllll s e 4 do nferldo l!lpeclal, e pelai Blcnau.rtoo do prnoniO Acoldo Operacional em CDD!ormldade com o Anllll t do ......,te Aconlo Opencloaal, menoo
o montante &CUII!ulado do capital que lhn Hrt roombDIem 011'1.- do ADDIIIa Blpeclal e d o - Acolllo
JperociOnal e mola o tolO! Jlllldenle doo ....._ . . . . .
::ontratuaLs de capital da INTEUJAT.
<•I O limite IUDCIOnado DO -rafo lal doole Ar11111 ..,.. IIDdo em liGO llll1h6eo de dllla. . --.mmcana. ou em uma quanu.a aurartzada em 't'lrtude doi pan ..
lrafOS tcl ou ldl doole AnilO.
lei A Junta de Govtmadorn podori .....,..adar •
Reunllo dOS SliD&tiriOii que RJ& elnado o limite 't'lpnte
em •lrt.ude do parqralo lbl deite Ar&llll. Bala - • ·
daçlo 11111 ellamlll&da pela Reunlia doo S..lirloo. e o

Umlte elnadcr 1era apllc*vel a partir do momeaco de 1ua
aprovaçio pela Reun1ão doa Sl«natal'ios.
• (di "fod.aYII, a Junta de Go't'lrnadores poderi eleY&r

o limite ate dn por eenr.o aelma do limite de soa IDWI6ea
de dolares nor&e-amel'1caaal ou de tado ou&ro llmlte supenor que •ler a aer &JJIO't'ado pela Jteullllo das Sllnalirlos .,. ••rt.ude do pal'lllrafo lei dcote AnilO.

ARTlOO I
IQ..W ~· ln ...U-101
lal Solvo 11 0010 Art.llll dilposer em cont.ralll, cada
Blrnatarlo cera waa quoca de ln-lmeDIO eq-leftle
• aua .,....niAPIIl de uUIIaaçto 111101 do IOIJIIenlll oopat:l:ll da JNTELSAT por toda..: o.s Slll.latinGI.
~bl Para as fins do PIRir&fo (11 deste AnilO. 1 Utl·
llzaçao do .....,enio n-1&1 da DITELIIAT param Blrnalirlo .-.. delenDinada dl•ldlado u cuu do u&llllaçlo
do .:.t,moa10 espacial a pqao i Jllr.ELII&T pelo
ref
Sllnatano pelo numero de dias duru.te oa qua11
as cana torem pqãnas DO decorrer do aemedre antertor
a data efetl..a da Clecermlnaçio da quotas de laftltlmento em eonronn1dade eom oa Itens UI, un ou
do pa.

••t
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___________
=..--.. .....,".

rApai& lei AriiiL '1'lldawa..
para U14PIIall ....... -

io o • . . _ do !l.lu,

-a ulllllqill _.. --,.._a....._

IDID:..cio du . . . di tauUIAmtlltD.
,,, .AI fiUOIU c11 llniiiiiMDID ..ao Mnddtm••• ere.
UI'U 11 P&l'lll':

llldadauomq••lnr•'llpropo
Oplruetnn••;

...........................
.n

..,.......,

.• ,.

110 ~ do do - . 'I'Ddula, •
o -IIII
-"
Qp ndm•• IIIII'U'- , . . _ - •
~

clltllrm'"tCio

... .,...,.,..

tlllaWI& pua Gl JIDI dD JJi

,,.,

• llla

-~·llllllr--;
CIBJdadala•~uoup.o _ _ .O_
-~lttl......
pua. .n111ac1a
. ·····~
da d a
l a - da
do aa •ra•tlllll da

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

_- ..
:
I

.

da da&& ... ftllllllllllo par . . • ......'lo Pila
.,._.___,,... ..._.... ... ...
DI'I"JOUI&T-. pela,._..- a laniiiiD ....
('1',

_......., _ _ _ _ ... _ _ Nil'.....
.... - - .......... . - · -_
-!'!__
__

--~da--IIIU,&

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

,...._. .111-.... .-.. . . . . ...-0-·1·---· ..... --l:lpadal-.- - -.. . . h-.--.-- .....--.
•• u ldu ce a•m· vo ao ....... IIPUial • ...

di III ~ lllpaiUta pollld - · I I I I .-. que
a uwa
'CM dai fi11D1M til lauw
nt1 11...

o_..., l e i - Arlllo

~~------·---

de IDY""'"to fiDI UUaba ,.,..,,tz=n\e ..... da
re..,.u.... ~~~oCk.a.~. IIUI aae IIJ& adalda uma 111101a

"ID ....,, . . a •1;1o IIU .-.
111111 oeJa
i $11>&-Jia$ filial
, . . . .le, a .... qaata 11e ... , u·?ZM ......._.,
-da~-....... - -~·~T~a.muuda••
Cia oallollada da qaala di I D - I a . A urra.a&T

de llua

u

oo •n•..- I G

nu,....,.

llcllaçllo. . ..
.8lpaiUtao
- •., •
- .......
do
'I'Billlllato.

. . . da
- IDo

... , "fadai • lllaatila 8lrlo .iou•·e,. di.._ pela JlftiLIAT, dai ...,.., ... dt e&da llltlmd-

-duq_do_ldadala•dlllrJniUçlo.

lal lllc Gtolanlo qualq- diiiJDII1ia AIIIIJI,
- - lllpalilla lorli - . q1101a da IDtUI'
• qao
III& - - a D,IS JIOI' ...la Oo lalal OU q - da

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

ARTIGO 7

rn aa ea&nr • •110r o pnaate AIDniD ()per...,.
III, a d l f - . • - · · ea&ie a
1111&1 qae
......,. llaD&I*IID IID -naldedo a
...... llpoâal I na
do IDo
IDIIIal do-

=.:

q-

.........
om - GDC: etene•.

•-·PIIN

eoaa o A1111D I o a -

IIII ao - · padnlllnDoaú, · - Oo -

d~.

•

·=·•

- · nlll a - . - do

la ............. - - - . . . . · - da la........ UdldDr • ata .....

•••~ Aa..aadoaqaooe_a.........,Cal- - - r11111 da I&IIIIDú ra...:
_ _ _ _ _ ........., _ _ daurn:LIIAT,
~·
IÍI Oo CUIIa IDiclal do • - - 0o aUw,

I
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.u

··-o

na dali da na.lualaaiiiiiD. IDdaldao o - do eapllal
d - ... eapUal,-

lal&l:

da ••nr''"r;fo uamldad& m.rlta DU ODDtu
da INTEUIAT D& dai& dD .....- . o
IBI doa 1111.,.._ o oa&nl ~~- dnldU PI•
la INTZUIAT 11& dala da
IUJ 01 naalladaa OlllldDa em Ylrhde da ti.... III
4ea~ paripafo urla najaaladaa:
IAI
CA)

naj-.

lt) Para a IIUJ.\Iqio de tiiDa "SJM'ette•• ~

as

para

Rn•Ud!1 M

a .......

upl

e"n•

1

de liele-

em wut '"'de eam a Jllripafo (dJ
do Allllll m tiD AeaniD. a .rata ""
a laD q u e - a o r - pela uUIIaçio a aenlçoe Pua laL a Jllida do Goooma- ~ u
dia; lçilol do e_ do pnoenle Opoa don•l
e,
IIII puUoular, O 1&1 AIIIIO. O em eaata • caiiDI r+etonee. ..., o fonleeiiDIIIID dai
sentooa: uou ••"na de telleaalnn'•oe-. baD 01111111
111111 pule adoqaad& doe ~ nro11 e a•ndnt•aauYU da DITII:I.BAT. 110- do •Wibla - - .. do
eDIDU"'"""

Gcn"=•, ,. -

_ _ o......,.

laate••QOn .,.....,.,. ane=edtl pela DI"''BUU&T. lol doAI&I)III V d o - .
a Jala elo Clcln&IW)ono-llalri u - . a -

·== ----.. .

J:

di
111 a : h& u llllpaelcB• do 1&1,.
AIIIIID e dD
pelaClln'
praeate AelmiO Opu daaal e, • partlcndar. o Plftll'aiO
••, ...... ArUav de llllldD • ealldr ......... dU .....
, .... d1rltalaiD&I ......... da .......... - - - -

e--

••.OIIII&&raCI<>
- - .t
. .o
...
. . . . . . . . .•. .lclrlleolluato
....
pdp•,- ....
r:.':,#.ado d o e " - pro1a
CBJ tm·ndn. ou lllblniDdo. _ . . . . o euD. IIII.

O abjeliYO di

lf.-r • naj. . . . . . .

""pnrelftp elll

cada a'daclo I '!r1ar, ama-. .-ua 11111......,.
unce a inlallellaela • o . - di rP'""" ......_

-c

- do IIPital
-~~
Opl..-altadala-daa.......,_oa
moataat.e Ulllll.lllado dnkiD. em
'tp•· .... o llftaonto-Oporaolaa&l,ulaal de aaa .,.rc pelode ..pilai em....., • - - .....,_ d111U11o,.
quall u laliU pOilllloalel aplldnll o tladu pela
pela nrn:r.IIAT. IIII ............ a eoalar d a - da ID-1111 'IIIOr ilo

-

.Juaca de OGHnlldDNI. .................... a ~
a• cto sw-&e Aconkl Opu etor•• CID o obldwo de
decermlnl.r a CIQUUI. •
IIPfllla&e . - . . SDnflcllncia ou,. . . di ,....atDtiO. a nm.amo'e dnlda

aeri calculada 1111 ...- e nloclonad&o monlaalo llqaldo daa elliae&IIOI DO Item III
dlllo paaipUo.
cl DI pep•'IDIOI pelai e Blpatúlao,
em CDDfOrmldadl oom. u 1111;-.aa dlltl Arlilla. lUla
efetuadoa na dl.&a dlltl"1n•d• pela .lata de Oonraadoroa A elo IUI'OI a . . . . . - pela JUDia de
GoverD&dora Rl'i eA•ct••••. &1161 IIQUI& d&la a QualmenloqiWIII&
_ qae
_
_
_
o
quer
aio_
UNr _
lidO-.
uhoo
• _
...
Item UI da perqn.to lal -

1- -

AIIIIO. •

........• put:lr da dai& ... ..
da presen&e AcWda Opaaclare' A taxa de julal a que
............ pUipalo- lpal t \HIDinada pela _.Juata III Qouua • .,._ IID eaam"'•de
...... o puqruo (di ... AiiiP 4° dD - " ' -

""1.,- ....

Open.eklnal.

AR'nGOI
l'haudoa-...o-.llul
a1 A Jueta de oouatadan8 nxart u alddada de
medida poro a aUIDVID do ae-10 apeelal da •.••
l!ITEL&AT -trru di..- ap.- de alllllaCio e.
cal&Ddo-ae pelai ...... - - que ~ ler for·
muladu pela Reunllo - l l p a - em CODio!llll$de
CODI ftl diiPOIIOiel da AdiiO VIU dD Acol'do. GDft &
de at~Baç~D do - - _.tal da llftlltiiAT.

Aarelerldu-.loriaporaiQelho a -rturo a cude ~. aauu....., e adilllllll&iqio da ••••
l!ITEL&AT, o ~P- do capllal do pro qao a Juala
de ooYo....- lulpr
•awzl' çlo doa

*

-·a

ln...,lmon... o l o t - pelai l l l p a - na Dl'l"llaAT
e a mnaneroçio pelo .., dD . .pflal a Blcnol6riDL

.. ..
.
da

el Aodaleimblara_do._~=
eapllal - lllpaiUiao, a JGIII& do
ID·
clalrt uma....- e•':' ll pua • .-.. nhd =
. . bl.wtJI'==a flltDI u Dn"':UU.AT e, 1naD11D do

diDIIelaa--........-r

CCIId& ......,.• • llari . . . tua tio ......
qUDio ~Yel do calo do
&aD•
dlaiL
., A .JUida di: aa.. , •.._ ldp1ll&d
I&DÇ6ea ap:up:a'ede• para o euo e111. •
• prp= IDi
doe - . de ulllllaçiG
em at.ruo par lata

•U-

oa 111&11.
ol Ao NOOIIu da Dl'l'IUIAT urla aplleadu, D&
mad1da da pcllliftL 11& -.mate ontem de prJcrtd•d•:
III pua - - doe ...,.,. de oponçie. iii&Da•

loDçio e adialnlltnçlo;

de

J::..=~lo
da eapllal de pro que a Juabl
julpr -=

IWI pua o pep•m'.o doe 8lpaiUioe. ~
D&liaoDII U &au - ' ! - qaolaa deiD-ODIO, doe
qUDUu que
o
do copllal naaa
IIIOiltanlo lpal U ~ do &DIOrtloqio pela
.lua&& ele OO.ernadarn aepnda cana&em du caalal da

IIP•-- a.-

lMTEUIAT;
IIYI IIU& O PII&IUDic a a&a lllpaliikt qae U11 iiUndo da lll'l'ZLIIAT, doa qa&llUu que lbe
aer dnldu. em ....,.,__ eom u dlapaolç6oo do Ar·
U)lll 11 dll prut11bl OplroeiOilal, e
IYI • paro o pepmmto. a lllpalillos. da aaldo dlao
painl a Ulalo de _ _.., pelo - do oopllal, porc'cralmeate b AU l'fiPICtl•u quotas de ID...Umalo.
fJ lia medida em que u .-etlu da DITILIAT
ror~~~~ lnauflclen&a pua eob&lr ao cllllol do crporoçio
manu~IG o ·~ da liiTIIl.IIAT, a Jaala
Clonmo.doroe pod- decidir eompensar o delicl& llledi&D•
lo a uWIIaçiG do eapllal de pro da liiTELBAT, ooaclu·

de

Indo
OODiu -a -· do a
.
. ,-. _ ouaobn
aolldlaildo
llpalarlaa
eoalilbalçiu
do capital paaporclaDal&nonlo u auu .._u... quo&u
de l n - 1 0 . ou par qualquer eolllblnaçiG deotu me-

dldu.

AllTIOO I
CTnlllferillela de fw.ados)
ai AI llquldlç6a doa CODiu enln oa lllpalillos e
a DITILIAT, no que diZ nope110 u l&anoaçOoe flilaD·

eelras etetuadu em confarmldade com os ArtlPI "·

I!"J 1

,u11

11! i
t

_,

...

:~ . ·..

li•. ,,,,,

!af ,n1a:. UI..... r

''·' ltUf.,.J ,,.~

I~::. h ltnl _ u:i I :nlill:l !

it•l!! Uh-

I

!lf
..
:IJJ"i!
•t u... iJ

M

~!~ ~·~~~ ~ ; ~ • ~:•ii!t -:r1Ji!iiir · üli !ti

.·I. ' I,, ,(.., I

•

.11 ...

ii!tt
1!1~ lí.l!:
~1ft!ei:Erl• !!li:Jnt'
:!!iJ!t'i ~,·,1~~ra il'.I·HI~~
III u,.~
la!:taJin!!.t
1
i'"III. 1.111 ...1
..
l_tit:_ i li : li li.ll

-"'

8
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ARTIOO 11
CA1!111119iel
Cal , _ oo - - do aa1llllcio do lleDI e -'t.·
cio dt ..._.. l'll)uorldal pola Jlrrí:UIAT llrio -~
doo elll - - ....... dia,;' ,qeoa do AriiiD Zlll
do - · I do AriiiO 11 do _
.. AODrdn OJIII' ""'D'I
o oo p,_-.nloOI,roplaononloOI.- e
beJeclcfol JII'J& Junta de OoNI'IIoldor. em eoallar k'•de
00111 ao dllpool"'" do AODrdn o d o _ , . AODnla Operaclo<lal. Oloerolp a qno aa relere"* AnilO lio aquel01

-dlcOol--

qao da p - par p-u J -

Cbl A apmraçlo da Junta do Qoftmadnrea

uri

RI·

lida """"''

da pubU=e;fo de pedldalde pniJICidU H de edHail
de ..._ . ., nl&ll- • 11110 prnlno
~ 1011.aaa dãlarea - . . . . - :
CU) d& re• 11•çta de toda aoatnto caja 'ftlDr •Ja
Cl)

llqllrlar

&

1011.1110 dlllanl - -

Ccl A hnla do pndori d - que a
aqalllçlo do benl e _.açlo do 8llllp IOIIID o l eie oulnl que nü .., - l a a e - • ftllclu Jl(lbllcu lntenoiiCIOnall, 1111 , _ qualquer dao

-lia

olrounlll>lelao qno ,......,,
III
a •ala&' a"lll"lo d o - - DÜ altnpuar
10.aaa
dolua an qiiÜIIIII'
nperlar qno a Reunllo doo 8ll!!fiArloo ftDIIa a llu.r
- · .... poapna... da Junta i i i ' - :
IIII quando a 00111pra lor . . . , _ 00111
,.., fnnte a 11111.1 ll&aaoiD di: euuc' •• 11ae .,_ a
>lúllldade do aporaçlo do - l o llplllllal da Jll'l'l:lr.
84T;

q.,._

,..._..para

CHI) IIIUU.da U D

'd"'" IONID de u&araa - -

elalmente adaolnlloratt>a e que lar DIOibar • - a
oampra Jocal, e

q - eldollr 11111& O-do U &QIIOIIIcaç6oo

lanle de - - · ·
CGIZ&Q
para IUor
lnnlt u - - da lll'n:l.a&T, aa quando a riantro de laneoo dt aiiUitCimenlo lar lllnlloda de lal - nio una nom pnaalool ne111 da l n - da DftZIAAT
eletuar ...... e dedicar o t e l n p a - ~ waaeoncamncl& p6bllca lntenoaclaDIII.- qll&llda ulallrmus
de 01111 lanlt do aiiUitdmentro. - lnlwn a pnaalbUid•de de apreaentar pfa1101tu em buea eqUI'falenta
ldl 01 proctdJJntolol. roplaonorlol, ..,._ e -••a que se relere a paralf&lo Cal AniiD-.,
prenr a lanlaellftlllkl, om telnpn ............. dao lnftmnaçOoo COIIIpletal a Junta de A podida do
Clol

*

qaaJquer Goternaclor. a Junta de OONI'II&doftl dftera
atar em condlç6n de obter, reii.UniiUDte aa. eoatratcn.

.. lnlo~ p - perllllllr que •
retendo OOHrnador cumpra, DeUe qualidade,_..••

lidados.

ln-

IIII•-- e la!. . . . . IÕellleal
1a1 A IIITIUIAT 110 i111lllla de qualqaer lnllalho

adllldrld rei&Uftlllen•

*•
lnlormaçia aa diNIIDo,o&lo-aaIDIIIll os dareltaa IIIICaiU'kll aas aaan- ODIIl1llll da
te

t

oan-. ••

KNT!LBAT e doa lllpatarloa em auu _ l l..a qualldad-. l'la cua de lnll&lba eloluada aab
di·
retroa o - aerlo em baoea de nla uclaiiWidade
lbl Para aa liDa da paralf&lo Cal doale AriiiO. •
JJITEUIAT. lnaada IIII oanla UUO prtnelplaa o abJIIIW•II,
111 dlniiGo e ollrlpçlos daa Parta e doo IIID•- em
oanlormld- COID a Acorda e 00111 o - - Openc10Dalaal111 ..... com ao pritlcaolndualrl&la PDI·

me:nre aceJtas,

:a~~e~~~rara

aptr&llda

e• IIP9Io ..... - · e

fB) para IJDAIQUW outra fl••bdedt, di UDIIID 011111
tlrmlle eaadiOIII Jadlle ndnll. qae •rio +nnt'M
ODift 00
OD qualquer O D i n - aob aJamdJclodoqaalqalrParleoap.............. OUO arlordao
toforldu ln..._ e lllfannaçla - . de qnalqnof

m

oaln
enlldado an peaaa dnt-...oe • - UIID& 1)ldlelpa01 ' III pmpdedlde du nferldu tD.ftD96ea
e lnlannqia -lcL
.

---da

Ccl lia de ............. e l o - aab ODDU&kl, a
bnp-taçio dao dllpa I;IID da paripalo l b l - Ar11111 _. na nleDçio palao
propriedade doa dlnl... •bm ao lnnnçolel e lnlannaçio
Dica rnalt&Dtos de aeno tra..-.
ldl A CITBLIIAT _.,..... ...........teparalladlnlla IIIUada . . . . . . -diÇ6!1 Ju&laa I raaa6nll, d e - ·
Dlalr e lllaiUIU eanu•tn• e. llp&&Uial e ............. •ln
aab a Jllllldlçiodaqualq-Parto,de allllaU', aulo-

noar e

-

IIWidar

aalalllar

lllp&tarlaia

*·

e qaalqaw aula

a u-nm

ao an•..,.... e lnlornoaçi<o _ . . ... 111111Ddaa na •-nolo de lnll&llla ele&1l&doo
"" - """"' maa nü lnelllklaa 110 parilfda lbl doOie
AriiiO. na 111- e111 que a que oaee111ou lrabalbaa
ballllltada para an......, •""' dlreiiGa
e u medlt& em q.ae
e.. munlcado e e.ta aUIID.çi~

-J•

•*

aoJIID . . - - a eaerclcla eltt... doo dlrelloOiollll·
doa em -lonDidldo eam o paripala lbl d•le Arll...

(O) A J1111la doo Gavemaclana pnderi, IIII CUOI parllculara,
clre1ln&lbolao -apclaaala o Juallllcarem,
- a r -um e l - l a dao pnUIIal lndlc&daa DO 1....
CUI da porllf&lo Cbl e 110 ~lo ldl AriiiO.
quando DO dao D.......... IIC&r pro>ado • JUIII&
de Ooftm- que a IIIG alaatamtolo seria preJudicial
a:. tntereau ft nrn:LSAT e. IJU no eua IIUpulado 110
I - IUI do padlralo lbl, a ClllllpniDiniD d&l nlarldu
pnllto•• ao!:l&
l com ao otmpç6oa cantntuall anterlenl coatnld&a de boe...u por am nentaal

q...-

...._t,..

contn.cance ..,.,... cam um cereelra.

mi.

Junta de Oonmada,.

pndori ..a-oe. 1111
e r ' I" oC

CUGI p&rUc........IlUdo Cln:DDI&t.DClU

Jusllllca....,, · - o alutamoala da politica lndlad•
na por&lr&lo 101 ArUea quando lodu ao candlç6es

abaixo rorem ..,reenebldu

ARTIGO 11

eueutada por ela aa em Mil DDIDI.

ladao oo trúalllal elotoadas por ela ou 1111 """"' t
qne lmpUqllllll u111 elmnenlo laopnri&Die de lllada, paqul·
a DU dllllll'IIGI•illlmta:
6na
III a diNIIo de lne aer dado a ........... ladao ao ln....- e lnlannaçio que a
reaullar dOI trall&ll>aa oletu&daa para ola ou 1111 sen 111111111:
CU) o ciiNlto de eomiiDk:ar, oa III ......sar rm=•ee• a
lllp&tarlao ou a qn&lquar aab a Jarlodlçio de qno!·
q - Parle, de utlllar, aulllruar o IIWidar a a - ...
nalirlaa ou qnallq- a nlllllareaL llmD•
f601 e lnlonnaçlo IAI:nlca:
CAl 6au, rtlauYOIIIeale ao - l a _.ul
ou IIITIUIAT
e a qnolquor _ . . . - . qno .-)a

p:ara ai m.,...., 110 imblto de

cU quandO. peru.te a Junta de Ci01'ernadora. tor PIO"'
lnleres·

..da que a n1o alaolalnl!nlo sena preJUdiCial -

~-·
i111 llft'ILSAT:
qaando a Junta de Goftmadoreo deltl'llllnar qao
a

JIITELIIAT - ·

oacar tao _ ........ de ........, a

procedo du patentes em qualquer 111.11; e

cun quando, e na medlcla em que, o coatra&aate alo

estl.er apto ou nio deeJar &SIIIUr&r e. referida 'PI'OC.C1o

om tempo, bibll.

111 III> hlennlnar 11, t aab que lanna, aproY&r qualqwr alaalllaoenla. em canlonnldade caao aa dllllo-

alc6n doa parieralaa 1e1 e III dule Arllea. a Jlllllll 4e
o ..emadans ltYara em canllderaç6oo aa l n , . _ da
INTELSAT e de .. 111nattn.. e u vantaa-llnan-
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norte-amencaua. ou •

quJqaer oa.&n. IDDed&

ArtiiO.--

CORftiSIHI 81D d61aNI Dlde-SAL'

llYn~DC&e

MI.

-=

...... a III'I'IUIAT O IUbltllalri 11& qualidade di JIUII dn
con&roftnla.

01) A ..&uçlo fllllaamra au ctan•d• DD puip'ala

ARTIGO 21

lal -lU 1lllllapJI.eiiUID-4I a ..-aua IIII
...,.m1e
abUlia
apn==o--=
u diiQJ ';&o IIII 11Ui1rUa lbl IIII AriiiD T tiD - l e
Acordo ODBUioaal u ..... di eldnda IID 't'I.IOI' da we. . . , " ' - Open-.1 pela . . . . - - pela ....
ferido 81~~~&&Uio - . . . _ IIII lllpiCial: e
IIII da panluta
IOdo d l d - quallquor
quaDIIU pelo lllpa"""' aa dala de ntnda em~ do ..-se AaDrdD Opel elm!• 1 •
lei 1111111-. du tlltpo 1ceoa Adl811 lni por

(llollrodal

.-....w.

efeito:

III

a1m1r 11111 llllalúlo -

110 puipafa

!ai

~'.:a:W:-nr.-: ~.:!.: f:.
pecta1 ou em .._. dllll . . a
cnn•·elr atertDN8 A data

?trta de .... •
da_...
• 'f'llar dD,....
•' e . . di zl :te da lmpll·

sente Aeonlo OD1r I
1
mentqilt da - - e I I I I - Elpedal, ou
IIII JlliYU' O n l - lllpaÜZID do qlllllquw dlft.IIDI
que tenba lldqalrldo no qaalldade do IIICn::lúlo. '1!11· nlo
obii&MO, ele - . . e op6o aaplr::do
o pea qaala n1o 1en11a
eonfallllldade
eom u cl'lp 't4N &rasa.

1111o-.do-.._,,
..

ABTJOO :III
, . . . . . . . . . . , .... iidu)

Ca) QuilllMr eoat&ow• tu de ordem Jurtdlea rela·
U•u- dlniiDI e Dllils 9liN de~ enlllt 11
ou eBIII! am ou. ml.il SIID&Mrtaa e a DITILIAT. em.

canJa 'de= CIIID. u

AeoniD OpllraciDnal.

:C 19611
da Aeonla ou da
a
"'d" • ublta: ..-

~te

..

cankmDidad8 eam u • • adt"ee dD Aauo C da AeordD.
le Dia &l:nrem. 8da aoh ,., •clm lllll pruo nDHI.
IIII u nlllldu _ _ . _ qne oarlam on\re
e
ou uma enlldade d e eom11D10041la quo cleiiDu de - • - - . ou ealre a
lliTBLBAT e 11111 ou - . enlldade dn leleeomnnlcaç6es que debiDu de Mr lllpa&Uio, e que lellbam •ursldo
ou da entidade de taleeomnnldepolo do nferldo de- ~~~n::-. oeriD
t.
caç6es w a l ' b l - ao Dlo unnm oldo r-•ldu de outra maneira em am pruo - ' N I , ..,.._.. ~u t.
al'bl.......,. em oonf.......- _ , u llllpaolç6eo 1111 Ano•
C do AcnrdO, conlanlll quo u IIU nfondu cont.n>ftrslu asam coaeordelll.. 8e um El&ado ou WD& enlldacle
de te--.UDM•9"" diiXU de ~er Slpacuta. ap61; o Inicio de ele arllllrapln no qual aeja parte, a

""'tipa-

11111-

n-·--p--.
.
a---·--a-

IDldade com u dlapllliÇ6el ela ADeu c do Aeorda oa. eonronne o ...,, u oulrU- 196N em vlr&ade du qualo
lnoda a elellll.
a arllllra...., ooleja lei
COIIInmntu d e - Jurldlca relatl•u
ou conlraiDI q,. leniWn lido conoluldoo
pelo DITZUIAT COID 11111 81SD&&Uio acarlo OUjeiiDI ta

Qu....,._

dlspoolç6oo rei&UY&I 1 ooiDo;la du CODtrDnniU

-lidas

noo referldoo aeordDo on -~~~~. lia a - . . . de talo
fiel. &ala COD&IONnlu, R ala UYaNin aldo ........
CIOnadao IlUDI- - ' N I , oeria OUblllolldu 1 orllltra•
sem - eonlonnldade CIID u d'lpolleõoo do Anelal c do
Acordo.
Se, na dala de mirada do po;....le
Acordo Opo..-.1, uma a r l l l - eoCinr em andamen&o. em eon'arrc'dede - . o Acordo ~ re...
laU•o 11 arlll&rasem de t de lanbo dn IIII, u di i 1*dls)l DI'

c••

••sar

del&e . _ Alardo per n
na • .,.._ att a eaacluaio da referido arllllrapln. Se o COinllt lntellllo de
COmlllllCoç6eo por &altllla f6r parle da relorlda arbllra·

!ai N• Ido • - quo oesulrem a dai& efeUn da
mUrada dn - 81-&Uio da JIITKLIIAT, IIII - dado . _ o Aruso XVI IIII - · a l111lla de - dona nollcllri o referido Slsna&Uio da aYalla;lo qoe foi
linda a elolla pela lunla de
nopelt.o de lua lllnoçio "'"neeln em nllçio t. DITBir
BAT na dala da oua rellrado efaU•a e llllo ;ooiDI pon a Uqaldaçio, em eonfannldade . _ o
pori.Snfo ICI dale Arllp,
C., A DOIUicqia -'"~& 110 part:ralo Cal doole

ac..e....- •

uma diCianCia 'nd'"ndo:
a quanua a oer Pola DI'I1:LIIAT ao IIIS·

ArUID CGIILPrende

III

q-

uu.ata. HUda pUa mal'lp!t=çf= do Yütr calculldo em

eoafllrnlldade ._o paDsrafa lbl do Arll8ll T da pnoenle
Aeorda Operodllnol na

dnla- da rellrada pela

de ln•-.nkl do llsnatt.no aa referido dai&:
IUI u queaUu a pasu pelo Blsn&&Uio l
D"I'BLIAT. - CODionaldade CGID u allap J.o6ea doi par6paloo ISI, III ou lkl
Ar11SD XVI IIII Aeorda, - - - ..a q - de eoalrllnllçla de copllol p ... ._.
_ . _ contra&uall, eopeelllo:lmen&e a a t a - eata
da dala de ncelllloenlll pela . .lorldade -pelenle da
11011ftaçia de oua deollio de oe narar, ou, conlornle o
...,, anta da ai& na q1lol a oua reUnd& tornar-oe-i
eleUn,Junla . _ a m o - ' " de JÜM de pa-1110
;ora alender- refenclal CIIDpnnnlolol contratualo, e
IWI q-ner quanllu deYidu t. IIITELSAT pelo
refll'ldo ll&fta&lrlo Da da&& efetlY& de-. reUracla.
(I) Aa qU&Dtlu •·"dcnldll DOI lt.lu (IJ I Cll) do
pori.snfo
deolo AriiiO - 11111 pruo
... - pela
DI'I1:LIIATlbl
ao ~~~patt.no..,.
1qalle

do

....

........,..to. _
......._______

eonlrlllldç6oo dn capital ou 1111 pnm 111&11 cana oe UIIDI
o illlpr connnlon&e a .Junla dn Qcmmadorel, A Jnnla
de Ocm!rnadorel I!Dri. a do 1...,. a oer pasa 10
lllsnatt.rlo ou por ali, nferenle a qualquer quanua qae
eo&ar por papr em qalllquer t-.
c•• Ao a•ollar u quanllu llltnclonodu no • - (UI
do pansnfo lbl llelle ArUID. a lunta de Oovemadoreo
poderi molftr dllpenDr lal&lnlen&e ou pan:laiiiUinle o
81SD&&Uio do oua obriSqia de
oua quota do eonlrlpon fuer lren"' 10
lnlleia de capQal
~ - - - cont.rosuals eopecllleanleDie aue .ta __.bllldodeo dacorrenleo de alai ou
- · &DierloNI & ~ da DOIIftcaçio d& decida
de nunda ou. coa.rarme o cua. llll&ertores a data ereu•a
de aua retirada, em canlormld&de com o ArUIO XVI do
Acordo

-a -r

m-

Ce) A menos que a Jua&a de oonrnadores o deelda
de ou&ra maneira. era. OOidanDldade com o paraanlo Cd)
deole ArUSD, nenhamo dlapallçlo dUIO Arllp IOri por

eleUYO:

III eximir nm 81-tt.no. referido no part.:rara !ai
da"' ArU:o, de .,.. par1111pqio a qualquar olllllo4ia nlo
eont.rolllol da lll'rZUIAT eatanor, oe)a t. nnUIIeqlo da
docllio de ..Urad&. sol• t. dai& ereu.. dn oua nurada
e que resulte de atai ou am•naea deeorrencea da sm..
plomentaçia do Acorda e do pnoen&e Acordo Operaelemol:
ou
IW prl..r o referido lllsna&Ulo de qualoquar dlrtllao que lenl>a úqwndo no qualidade de ~~pa-. que,
nlo obllan"' oaa retirado, ele
apllo a dai& eleu ... de aua reurua e pelaa qual& nlo lenha lido reaar-

COIIOO"'

cldo em conrormldade com. as dliJMtllç6es deste Artaao.
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Rol

do nhlldo podado d o - dlu,

dldu --~~--'riU-

pnmel1a Nlllllio do IDDia

da

de-·

dai AealdD
-•• '"Camalngleptlmr
a da da\&8ata1Utl
de OD•
tradaleiemDotltnl
'I'IIDI' da
CO'IJOrPtloll.", apndo IDl DODionaJdade U "'-i·

çõn do

_.se.

2 d o - D do - · _

...

~~~--·

III,biiOrmar
ot leDba oa&rodo
- em01Ylpr,
quallou
o
_
. - Oporulallal
.oeado a . , . _ . . -... dai _ _._ de

01ttJa

·qdo -da
l AIU&a
o 1- t1o ,...._te
0111 . . . . . .
mlãde
com lllll:lall
u dlllltd;h•
Acor·
da OpenciODal: •

IIII I D - ' - 01 - - - du - - lomadu ...,. l prlmllra da lula de ao•emlldonl q• aert wus •• DD 81111 IUdU tdD&a diU
I.Jido a data de ODinda a 'fiiW da - ·
SI &oluçio doi DODiroftnl&l

llllldlla que - la&ellte
-lk' Toda
etre -a Dft'ZLIIATde 1- a -o==vn'"tloai
C-11011" relaU-t.e U JdWI \11110
pela
'"CoiDaDica-. Balolllle Clorporalloa" l Dft'I:UIAT, e
que •••la oa&nt a de • - - .,.., da , - e

di-..,.

-da em -Open-.\ ••
- ..
da -OOID- AI dllp
lp
do 1
- IIII
da
paripalo 1&1 da AriiiO :1:11 do - · . . . · 1 &lllltra-. em eaalonllldade u dlopollç6eo do
AllhO C do Aeorda. • Dia lltR lido IIOI. .Ionada de 00•
tra. manelra em um prua ruúwl.

Art.l• &apnlftdoolnlodaPnllacolodel!m.,dao
1 Con•ençlo Vnlo& de 1!11..,_111. de 1911, flnn&do
pelo BrUII e por oullol palau, 101 Oetlobra, & 21 de
de 11'12. co010
lia COD!eltn<la de Plenl-

Zlltll-CaDUiba

po...,e••noo. eon-& pelo

Econ6mlco e So·

elal da Orpnllaçlo du III""* IJDidol.
Art. 2 • 2sle deereto lqlalaU"JO entra em •laor na
dai& de ••• publll:açia,
&rariO

re"'Pdu u dllpoi!Ç6a em eoa-

Benada Federal. em I de d.....,bnl de 1912 ale l'oiii'Ua. Presidente do Senado Pecleral.

PRO'fOCOLO DE I!IIIIIIIDAI! A 0011111!11ÇAO VIIICA DE
I!NTORPEC!IIITBII. 1911

PREANBULQ

Aa hr&a ...

,....a. ..........

CM•' trmndo u dllpo~Jeóes da C'onYf'ncão C'nJca de
Entorpecmtea, de JHl, conclulcla em Nova YorL. em 30
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Submete-se à ComiSSão de Relações Extenores e Defesa
Nacioaal desta Casa o Pro]eto de Decreto LegislatiVO no 009, de 1998,
(no 561/97 na CAmara dos Deputados), que objetlva aprovar o texto
das emendas relatiVas à mudança do nome da Organlzaçio
lntemadonal de Telecomunicações Marítimas por Satélite - INMARSAT
e ao art. 13 da Convenção da INMARSAT, aprovadas em Londres, em
·9 de dezembro de 1994, pela X Assembléia da INMARSAT.
O texto das emendas, acompanhado da Exposiçlicr de
• Motl\'05 EM no 70/DTCS·DAI·MRE, de 28 de fevere1ro de 1997, do
senhor Mmistro de Estado das Relações Exteriores, foi submetido ao
Congresso Nacional por meio da Mensagem no 279, de 1997, do
Excelentiss1mo senhor Pres1dente da República, de conformidade com
o art. 49, I, da Const1tu1çio Federal.
A exposlçio de motiVOS relata que as refendas emendas
visam a ad.!Quar a INMARSAT à nova realidade decorrente da
lntroduçio de serv1ços móveis terrestres na ma1orla dos Países·
Membros.
'
A pnmelra das emendas visa a mudar os tltulos da
Convenção e do Acordo OperaCional da INMARSAT para "Convenção e
Acordo Operadonal da Organlzaçlo lntemadonal de Telecomunicações
Móve1s por Satéhtes (lnmarsat)".
A segunda emenda substitui . o titulo •organizaçlio
Internacional
de TelecomuniCllções Maritlmas por Satélite
(INMARSAT)" por •organização rntemadonal de Telecomumcações
Móve1s por Satélites (lnmarsat)", . e a sigla "JNMARSAT" por
"Jnmarsat".
A terce1ra emenda adldona, na terceira frase da alínea

(a) do par6grafo 10, do art. 13 da Convenção, após • ... devido a dois
ou ma1s Signatários terem tojas de Investimentos Iguais,", a
expresslo •ou pela 18des estlpulaclu no parigrlifD (3) deste

Artigo_,".
A liltlma emenda acrescenta ao art. 13 o novo parágrafo
(3), que dispõe:
"3) A fim de assegurar ii conbnuldade de rep1 esentaçlio
no Conselho, um SignBt:árlo ou um grupo de slgnatános, representado
em conformidade com a alínea (a), panlgrafo 1, deste ArtigO, nlo
deixará de estar representado, seJa 1nd1v1dualmente ou em grupo/em
conSi!qOendil de qualquer mod1ficaçio que venha a sofrer a
composição dO Conselho, em razio da entrada em VlgDr do Acordo
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Ope111clonal pa111 um novo Slgnatlllrio au da formaçlo de um novo
grupo, até a próxima detl!rrnlnaao orclln4na anual d8s cutas de
Investimento. Entretanto, a representaao como parte de um grupo
flcani sem efeito se a retinida de um ou mais Slgnat6rtos do grupo o
Inabilitar pa111 estar representado . no Conselho, conforme as
disposiÇÕes ciÕ presente Artigo•.

u-vato
É essencial que, de tempos em tempos, promovam-se
ajustes aos acordos Internacionais assinados ,pelo Pais de modo a
adequá-los ao cambiante cenário promovido· pelas transformaç&!s
tecnológicas.

No presenat caso, temos, lnlaalmente, emendas relativas
6 Inmarsat que " - 1em naturalmente da ampllaçllo dos tipos de
senriÇOS ofe1 eciclos por essa organlzaçlo. A Inmarsat, Inicialmente
concebida com o objetlvo de •estabelecer c:ondJç6es pa111 o segmento
espada! re 1 idas ao aperfelçoamentD das comunlcaçties marftlmas,
com ISI:D contribuindo pal'll aperfeiçoar as comuiÍJcaçties de socorro e
ele legUI'IIIIÇII da Vida humana no
a eficiência e a aclmlnlstl'llçlo

mar,

dos navios, os servlçDs póbllcos de comunlcaç&s marftlmas e os
recui'SOS'da radlodetermlnaçlo", passou a abarcar tambl!m serviços de
comunlcaçties móveis tenesbes, tais como o rutreamento de cargas
tl'llnsportlldas por camlnhl5es. Com Isso, a prlmell'll modlflcaçllo
ne
ária seria a de altel'llr o nome da organlzaçlo.

Nlo podemos deixar ele notar que nos parece que multas
OUti'lls emendas se fazem necesllllr1as pan1 uma perfeita adaptaçlo da
c:onvençlo original ao novo leque de serviÇOS • Slo lnumeros os artigos
que fazem mençlo apenas a embarc:açl!es marltimas, e que estio a
~ nova redaao. Supomos que nlo tardarlo a serem
aprovadas.

As demais emendas relatadas v•m a gal'llntlr a
continuidade da composiçllo do Conselho da Ininarsat ao longo do ano
, fiscal, mesmo quando da admlsslo de novos slgnatlllrios.
Reglsb a1e, mais uma vu, uma lallilllltlllvel falta de rigor
ciÕ Ministério das Relaç&ls Extei lores, a aemplo do
acontecido dul'llnte a trlirnltaçlo elo PDS 3/98 (nO 399, de 1997, na

por parte

Cus de Origem)- quando as emendas a _..m examinadas foram
encaminhadas em uma folha de papel sem qualquer ldentlncaao ou
autentlcaçlo e desacompanhadas elo texto elo acordo a que se referiam
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- e a tram1tação do PDS
8/97 - quando as emendas a serem
analisadas vieram com o texto de acordo outro que não o relevante.
Desta vez, fo1 uma Incompreensível demora no env1o do texto das
emendas ao ato internacional. Basta dizer que as· emendas em
questão foram aprovadas em 9 de dezembro de 1994 e.só foram
encaminhadas à apreciação do Presidente da Repúbhca em 28 de
fevereiro de 1997. Tal tipo de procedimento em nada contnbu1 para os
Interesses da Naçlo.
Nio havendo reparos outros a fazer, e à vista da
propnedadE. das emendas em comento, nosso voto é pela aprovação
do projeto de Decreto Legislativo no . 9, de 1998 (nO 561, de 1997,
na casa de Ongem).

Sala das Com1ssi!es, em 11 de marco de 1998.

, Relator

I -llOMEU.TUMA. PRESIDENTE (Em aercicio)

6 • AR.TUR. DA TÁVOLA

2 • OTONJEL MACHADO, RELATOR.

7 • BER.NARDO CABR.AL

3-BELLOPAR.GA

8 ·HUGO NAPOLEÃO

4 ·JOSÉ AGJUPJNJ

9- LEVYDIAS

S • PEDR.O SIMON

lO- EMÍLIA FERNANDES
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ArL 3' o Banco Cenlral do BrasU encaminhará
ao Senado Federal, até o d6c:imo dia .da cada mês,
para eXame da Comlsslo da AssuniOII Eclll16micos.
lodos 08 nl!lisbo& de compra e venda, em todas as
modalidades, elos Utulol emllidos com base nesta
Resoluçio, eletnados no mês anterior, até a eletiva·
çlio da venda definitiva.
Alt. 4" A autorizaçio concedida por esta Rasoluçio deveni ser exen:ida no prazo de duzentos e
setsnta dias, contado da data da sua pubiiCIIÇio.
Ali. 5" Esta Reso'nçio entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Fedallll, 1O de dezamblo da 1997. Senador Antonio Car1aa llaplhles, Pnssidanle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente que acaba de ser lido faz ram"sslo à Resolução n1 60 do Sei l&do Fedallll, quando deveria haver
se 18ferido à Resolução rfl 127, que acaba de ser
lida.
o Eiqlediente está essinado pelo Dinllor da Di11110na de Cnklilo Pllblioo, que é um dapallamento
da Sacretaria da Fazenda -suponho- do Estado de
Mlf188 Gerais. A Resoluçio rf'127, que acaba de ser
lida, detemina que o Estado da Minas Gerais faça
ao Senado Federal a comunicação que foi realimda
por esse funcionário.
T1atando-se, poilanlo, da documento que nio
se encon11a em termos e em c:ondiçiies da ser racebido pelo Senado Fedallll dateiiiiiiiO à Sec:ratana da
Mesa que tome as pi0Vidêiltlll8 necessárias para
que possa ser reosbido.

O SR. PRESIDENTE (Gelllldo Melo) -Há Ola·
dores IIISCniOB.
Por permuta com o Senador Francelina Penti·
ra, concedo a palavla ao nobre Senador Oloniel Ma·
thado, por 20 minutos.
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB - GO.
o seguinte discuiSO.) - Sr. Presidente,
S.... e SIS. Senaclores, a construçlio do desenvolvimento passa nacesaeriarnente pela Viabilização de
fontes alternaiMII de BMrgia, capazes de Impulsionar o piOCesso piOduliYo e aquecer a econorna O
U&O do gás natullll vai se impondo como urna necessidade crescente em todo o univeiSO. O Brasil, mais
do nunca, pniCIBB inserir-se nesse contexto, alrelndo
para seu c:obdiBIIO um c:ombuslivel plenarnenle adequado às exigências da era moderna.
É cJe10 que, pala fazer avançer 08 níveis da industnalização no Pais, é nec 1 ~*rio utilizar em larga
escala mecanismos apiOPriados para enlnintar a
PIOnUntiB
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guerra da campetillvidada. O IIUida vive um praocupanta estjgio de eicass.Z ·energélic:a. VenceriiD a
batalha pelo prog.-o as naçlle8 que malhor soo·
beAIIII criar fontlls allemalivas para superar a Cllae.

indo

i ll8thl 1
.n;:i;slllr:

~ .::-~CC::U~

a

em diraçlo Regilles Suclesla e Sul. Trata..., sem
diMcla, da uma lnitiallva da dlrrllli IS6es hlsll6ric:as,
que vai modificar o pelfil do dasenvolvirnenl nacional. De fato, o llCIIIIO a esse tipo de eneigla Iam um
valor extraoldlnério, ll8ndo uma soluçlo ~
com as cllrMn8lies e as taniCI8risticas do Pala. ~
por tudo Isso que o Centro-Oeste brasilei10 n1o podaria ficar da fora desta nova Via que conduz à piOS·

paridade.

Os governos de Goiás e do Distrito Fedallll
consolidaram uma lorle paiC8IIa da lulas para garantira irnplanlaçlo da um gasodl 110 lnlerligendo o Centro-Oeste à malha do SuiiSudesle do Pafs. Todos
nós nos Inserimos neste impoltanle mcMmenlo que
objeliYa viabilizar um combuslfvel básico para fazer
expandir a induslriallzaçl. Agora começam a surgir
os prirneiiOe RI8UIIados..
Hoje,

o Mllli&lêrio das Minas e

Ene~gia,

a Pe-

trdris e 08 governos de Goiás e do Distrito Fedallll
assinam o protucolo de lntençiies para tomar realidade o gasoduto. Essa medida ini permnir 08 estu·
dos l1ic:nicos e ec:on6micos nelabvos ao projeto. Defi·
nini, sobraludo, uma das três allernatntas que exis·
tem em relaçio às vias que hão transportar esse
precioso piOduto.
Neste moman1o cabe-nos, em primeiro lugar,
lazer 08 ~ linteiOS agradecimenlos ao Minlsllo
das Minas e Energia. Dr. Raimundo Brito. Em recente Viagem a Minaçu, no norte da Goiás, ele deixou cla10 que a construção do gasoduto no CentroOeste está garantida. QuelelllOS, deste forma, louvar o esforço do Minlst10 e teCOnhecer 08 neleYentas
serviços que vem prestando à nossa ragllo.

Ao mesmo tempo, fazemos de piblico um apelo para que, a pallir da assinatura do pnAocolo de lntenç&ls, sejam imedlalamenle agilizados 08 eslu·
dos. Consideramos essencial que projeto seja
concluldo no menor piaZO possível. O Centro-Oeste
Iam p~WSS. E ternos c:eneza de que as autoridades
federais saberio agilizar 08 piOCedimanlos para ln·
tluir a nl!liio nesta nova vertente da energia que se
abte para o Pais.
Muito obngado, Sr. Presidente.
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Já matDu 26 paaaCIIIII djzer: Malar é

una coisa
muito rteeallérla. ~ como CXIIIIBr um pndD de comida. Jé matei 26 e quando l8lr daqui vou 11111181' 011110
tanJo. Em um CIIIO conD - . hé que se pensar, já
que pode ser um pa· lltico que ,... Cllllaill nUlo
cam. Nlo sei o que fazer, , . . c:ax:onto c:om Ex"
que- é um tama que pniCiaamolllilllldar c:om
rapidez e ei'IDDI di ar lllluç6es.
0 SR. LEOUAR QUINl"ANILHA (PPB- TO) ~nte Senador Ney .Suasluna, i100rp010 com
aalislação 0 aeu aparte e fioo gllllilicado pa1o enriquecimento que aa observaç&ll de Ex" liaDm a
reapeito c1eae fama tio delicado, tio ii1Dillllfll08D e
tão signifK:abvo. l..amanlo, no antanto, que v. Ex" já
tenha expenmantedo o profundo c:aiSbaugimanlo da
ser echacado, da 911r BIIP""do,
Mas eu come- e V. Ex" en""'-• c:om
,_•..,
....-algumas axe~eçlles, que a banllliza;lo do crime tem IIIPimanla Pl"'iSiedo o cicted•o bralilai10,
porque o ncmnel é o cidac!lo ter a libenlada, incluaive consagrada pala Corlsllluiçlo, de Ir a vir peoa o
lrabalho, peoa o com611:10, para as compraa, de enc:ontrar-se com 01 911UI amigos, da Ir para o lezar e
voltar tranqüilo, inc6luma e 181is1a1to para o aaio do
seu lar. No enlaniD,IMo Já não é meia tio poaslvale
tão tiPIIqÜilo nam nas cidades pequenas, o que dizer
nas grandes cidad111.
Aliás, no meu Elilado, em uma regllo pobre
onde a linha da CnlluB trafega lgando alguns municlpioa da baixo poder econeonico a de ialellvo vazio
damogréflco, 01 6nibUI taril6m estio sendo aaseJlados, 01"dda"'oJ elllo pPSI8IIdo por eit!oerJ!o vexalória, pois aetêo aendo IIIIP a'edll8 por ledotlal que
levam RS5 ou R$1 o, pnllicando um -ao elqxlndo risco da vida à
por bani de pouco velar: meta-ee por uma blcUeta, por um tinia.. H6 poucoa clal, aqui ..._,.,em Brasília, um vigia de CBriO
de um astaclonemenlo, que bilha RS7 no bolso, foi
aseallado a dela levaram- R$7.
O Sr. R - Tuma (PFl.SP) - Pemlile-me
V. Ex" uni aperte?

v.

v.

Plll-•

O SR. LEOIIAR QUINI'ANUIA (PPB- TO)Ouço V. Ex" com nUlo piiiDI'.
O Sr.~,._ (PFL-sP)- SeiiPdor Leomar Ouinlanilha, llllftlda9D a gentileza de V. Ex- ao
pannilir este aparte. Goai81ie de dizer, no entan1D,
que quase fiz um juramaniD de n1o mais falar 1C1bra
aegurança, nem me menlfesler em apertlll quando
SeiiPdonls vlo a tribuna. em da BBJTPIO, buscarldo alguma !IC!b~o para o crasc:lneiiO de vio1ência e da crininalldade. Uaa a vlolêi leia Iam algumas
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um pouco difalanciadas daquilo que diz
oeapálto l c:m.tnalldaBe vialanta. I~ o Senador Ronaldo Cunha Uma. que .Já foi governador,
sabe que o trlnalto. a flllla de l8gUI8IIÇ8. a pn!OCU·
paçlo e o &illlasaa faDm c:om que o cidecti!o, à ve.zea. .. tome wioleliiD, até pmque nlo sabe mais
oomo se c:ao!pOdar em aociadede dianta dos anta1101 iamos que 1811111 no aau dia-e-dia. O que clferenda a violência da almlnaldade é o falo de que o
IIIIUIIinal hoJe nlo se c:aUnla apenas c:om o pi'OduID do iOUbo, mas plll8 a agredir e a violentar a pi6pria estllllur:a ffsica da sua vfllma. V. Ex" llliZ uma
gi811de pniiiCIIIliÇio. Fico aneliaando: aenl que não
tem aoluçlo? Deve haver. A BUIDridade, o Govemo,
tem que m.tir em maléria de ptofi sione•mção
ctaq.Jales que têm a llllpllnMbilidade pela sagurança p4blica V. Ex" lau o lllllgo da ConstiluÇio qua
afirma que iiiiiiUfllll!il ' IIIJPOIIS8bilid de IDdol.
Quer clzar, 0 ddectl!o tem que tar nidado para não
entrar no c:arr.,o da vllimologia, oleoiiCIIido oportunidedal, c:om 0 8811 dlilcuido, ao llllllgineJ na prür:a
de aeu deiiD. Mas o Estado é quem tem de coibir a
violência. ~ l8lponl8bllided do Estado dar llberdade ao cidec!lo para se eatrulurar, porque 0 próprio
mado 0 -.da. e • n1o sabe mail oomo 911
c:ao!pOdar. Qual 0 dded'o. hoje. que n1o é priaionai10 do mado, e por 11eo n1o IIPi de casa ou reza, dellllflllredo, quarldo o Ilho vai l faculdade ou l ascola, 911 aba8a e n1o telefoo•? Esea piOblama que
hoje vivemoa, a aegurarça. n1o pode deárar da ter o
maemo lnullllinaiiD que a questio do empoego e
da BBiiila. Afilei, eetamoa falando da tranqüilidade
que o ddedlo deve ter para ow:iocinar, deaenwlvar"
- atlvldade e ganhar aeu piD de ceda dia. CumprimeniD v. Ex" palo 111me, a enlaildo que alguns tópicoa que V. Ex" e o Senador Ney S. Pll'lfiB abordaram dlo uma deioullliaçlo de que 01 gnopoa de cri"*- eet1o ae liliP9 lellmndo em delenninedoa
._.,. de d8IIIDa. o IIIII8IID a &ilbus, por exemplo, é
uma c:alllarilll em meu Estado, onde o n111Yinail0
da colativOI é goande. AI estio --.elo indilainioiedenaote, _,falar noa ladiOe8 de cargas • cemi •'1&11. OuliO ela, RIUberam um c:aolboio ii'DiiO,
ém Slo Paulo. camo hé ,..._ctorae. liso geoa
uma ......- 1 liMçAo na prdllca do crime; quer dizer,
c:ailol••• o tipo de dellto-11111811Dabenc:o, IOiibo de
carga. ele ., ceda quedlllha tam aua eapecia6zaçiio.
TaniD é que a pollc:la- que, lnfellzmenlle, "est4 sempni a 18bocpw do cm. ., à YUIII con1111gue ldentllicar o r111pan16118l pelo lllii8IID pelo própria inodus
op11•lll. Temoa que v11rar um pouquinho na buJc:e
de'aolnç&ia 11q1L E V. Ex"tniZ. c:om- eap8riência
IIIIII1Ç8S
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na ~ pdblra, a IDa PIIOCI~ cam a
tranqqdldl da IIIC~ VIIIIOI•ICOIIII&r ICIIuçlo, BenaciCir Cl*lllnlll8, WWIIIII '*r jldDI e .._
Cllft9lll' 11111 macio de falr cam que aiUIIDIIdade dai
gcMIIIWàl, que WMn • .._lllnllllo dia a di cam
ae dw&"'aa da CllmNidldl, valia a
e
l8glnnÇil ao d"d'o. · · •
O IR. LEOIIAR GUINrANILHA (PP8- TO) Agradeço, ncbnt Senador Romeu Tuma. a cantribulçlo que 1n1z a IRI dabete. V. Ex- teva uma
pane cansldenlvel da 1ua vida dedicada l ,..,...
llo lO crime, rnaraando, &111m, 1111'11 bela p4glna
da hlal6rla da eua vida pela praficllncla com que
u dallncumblu dai tanlfu que lle foram canlladu. V. Ex- Iam CCIIIIdlncia de que O -uniD 6 ur-

..,,MIPIIIO

gente, mediato, e que a l8gUIBI19II da cldldla tem
que 11r prioridade em qualquer aocledade. 0111111da 6 dever da EIMda adalar datermlnadu pnMdlnciu, elu que ae)llm 1gfflzad1• au aprimanldu, • .1&' 8ltlo l8llllo n111zectu. Agradeço, portanfD, Senador Ramlu Tume, a conllllulçlo que V.

E.-lnlz 10 meu pniiUICiamenlo. 1 •
I
Enllnda que .... ~ llllcultnnal, ...
de que niD lia~ quiiiRIIam ..
c:anwqQ6nclu ..................... lia . .
.,,_.. 1a da vlallnciL Dlrlmnal que a vlallnda 11m
1

'

ol

I

'

multo a ver cam o dau ftiiiWOO. que o dna•np~wgo,
por li 16, niD 6 tllld!MII6 da vlaiiiiCia, mes
lllml*n -.eqOincla de uma 'eetruiUnl lllckl«or6allca por que P1WJ o Pall. 1Estamal vendo 11111
6llllda nniiCIIIIIUIIda. aiât p iataa da pouca au
quea nenhume cp•l'liraplo p1allatllllal au lnflllllctual
em dlrlpiD à 1111111111 ddldel, •
ec~a--ICID,. pe~leda. e, . - n - b11.,.ao
pnJiillllanll, vtm CCIIICOiilal' cam aellablaid81 da cidade, lindo af nlo 16 a
da ••4A+ no
111111C1da da llabdia, mes lllml*n a dsmtoflglin
de nlo lar o piWJIMI que o ddedlo da c:ldldlllm.
AI 116 a marglnBIIdlda da emptWgO, a maaglndclada
da l8liiiL E 6 t.lvez O di I I $18ft), o dllpiiPIIIO que
lmpsllm ..._ .._.dd ....,.l!rib da Gdme.

-·••wm

••lla;lo

Clarfmlol, 1'10 IIUiiMIDMI- estamo~ vlweildo, O
pn!plla PftllllaiiB de -"''nppo da - U i...
que, .. 111m • - .... pallliva, • . . . . . , .... da
_ _.., 111m, por Clllllo lida, caindo 11111 . . .
multo IIIID dai Qllàl eCCIIIIIn*:al naclanlla, que

IIII Gl lgliiiU PftiC*IIIval, U Mi4W IIII de pswlla\liO de liMpo, o CCIIiiM:Io, a kldi1lbfa, alljlilcullunJ,
• pecu6lll; que,- aalo da enac:ha, - ruiD dai
dllctaldldet, em !IIII) dai..._ de pae .... -1es
11C1b11m IBIN*il..ulnda &1i18J118111 de ••4Weuo e

cxU:asullllll r•!Ml-.,., )ll . . . . . a de dr••m-
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prwpclnl, da 'I H "alflldol, . . . . .lctol, ..-n Cllllltarallllll&dejiMnlquacfllgiiiiAidlldeclenballlr ellnl6m a..c.m o nacedo de...._, e n1o
MICOIIIIII"II a CJpiiiiUnldlde. E lllllm - - ...
llllllllllllo a llva de niCI mw•. de .... . . ; de
dll11l111,.... CedlimMita dai o ddldlo . .-..
dlllva pn uma advldlde lfcb, pn alllvldllde almlnau.
' ~ IMIIiilll queCCIIIIidlnrque O . . . . .
lha jWIUMilho e iep' IIMI da Ellado •ICOiih R.,_

' tc,da r•..-.-.,.....,••

h.-, ••

•VJrlllo - . no DIIIIID FedJIII, 111111 na11 • A de
...... grwveda l!ftltde ........ pNre
· Nlo VIII longa, e IJUiilfanlll viva na mam6riJ,
alenltlnuça de que no ao psmda a Pallcla da Ealllda da Minaa Gerais labelau 11, C1UZDU G1 bla-

p, dalxou que • llllllglnalldad, que • etllllliiddede cre11 • • mell, em ruiD de niMd ~~;•
jullu. Por Clllll8qUincla. u pollc:lu de OUinll
EllldGI-i4WJnharam o~ da P'alf·
ela do Ealada de Mina Gentil, • ~
bulanlil que lllo pudi". llllillr CiiiiiiJ da lado o
Pala. O alltlln•, o eperdlo que de\Wia pnau•alr e
...,..,, a olla*iBIIclada, por razGel u mela dlverjultu- equlpsmental, ftlcUae.... . . . . . . . . . . CiiiiUIIcaçlo clllllclarde, via
de nagra ....,._ lnacllnpldfvell cam a allvldade
que dJJsiMIIvem ":', pnMII:IIIIIda . . . ..,..,o
de lmpedb-llfa de 1111'11 aVIo meiJ . . . . . . mala
eficaz no apelalha ,..,_tvo e no lljiiiRIIho pnavenllvo da ClliNna!HII'Ie, 8, CCiiil iiJa, lliiilltiMI IIII'"
m~e.-oaatn..•••••L
O Ir. IlM- Tlblt (PMDB-MS)- V. Ex- me
pennlleumllplilll?
O IR. LEOIIM QUINrAralfA (PP8- TO)OUijiO v. Ex-, cam ...-.
O Sr. 11M 11 Teliel (PlD-MI)- S.IBdar
l.eanW' ~ 1gradtço a v. Ex- por me IIII'"
mllr llvma• no leU pftllunda ~
COm lellçlo . . . . tllplca ... v. Ex- allalda, o . .
............... da Ee!wlo, da Padar Pl1blk:o, ....

1'11.-.....

..,... a •

COI....., -

,.,.,. da vlallucla,
veniCIdadl ne medida em que, IIk Ido me ........peill ......, ........... Cilllllluckllll ... ~
..... o ..... de Idade da illlllli . . . . . . . . panal da
18 piiR18 ..... o grande jiallllmaque ...... . .

pn6RIJ:amnolilldlralll,amnotu.wneeiJ.
naplo CCII.aodaNI, l8llluzlnda a Idade, • 01,...._
dlae eJitiD ...... ..U,'R nlo WIIIJikm W1BtJIJcl-

.. o............,

n••"CCJcr--peaaa~deil•-.

palclalut6 ..................

I
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guarnecido. E u cauaas soCiaii tía pralundas e g~a
vas IIUil V. Ex" abolda com tania CCJII1I8lência, adiciono mais 11111 dado: o jornal Qlabo, da hoje, clz
que a vioiiiiCia ~a América Latina tem um custD de
US$167 billllas, das quais
80 bllhlial alo do
Brasil. Veja V. Ex" camo o -urdo que o traz llrlluna é da relavlncia a como é praciso l8lllmanle que
• adotam madidu urgentas pare dabalar 1!1118 fan-

o

uss

tasma que Rllllla a aoaadada bnlsilaira e a América

Lallna.
O SR. LE011AR QUINI"ANILHA (PPB- TO) Agllldaço a V.Ex", nabre Sanador Ramaz Tabat. a
COI1IribuÇio que traz a aaunto llo pqrilante,
convencido da que lambém o llabalho que V. Ex"
está ,desempenhando, com vistas l adaquaçio de
nossa lagislaçlo certamente trn uma conlribuiçio,
lalwz pequena. na busca da IOIIIÇio desses problemas que astamoa enfnlnlando.
'
,Sr. Prasiclanta, j6 estou encanando o mau pmnunciarnanlo, mas goataria que a MB. ma panntis• ragisbar rapidarr&lla ainda dois ponlol.
Comentai 80bl8 a quasllo do I'P8ft'lho ntpnlllllivo a pravenllvo. E. aduzindo as palavras do Senador Ramaz Tabal. o eistama priBional brasileiro pracisa de uma urganiB l8forma a da um urgente traiamanto, polqU8 nlo • sabe da que forma Ban!i posalvel :.. j6 que a raaponsabilidada é da Unilo e dos
Estadol- separar o ~111111010 lmlcupan!ivel daquele
n!iu pnm6rio, que pnllicou um dalitD l8lallvamenla
leve. Isso porque eles passam a ter uma corMVêncla
e um I8CNdasc:imanlo 1'1111118 COI •llivtncla. a ponto
de nlo ta~ COIIvicçiO &e' aquela cidadlo que
está respondendo por uma pana ndallvamanta lava
sailll do prealdlo, depois da ~a 1118 pana. um
indiVfduo anapandido e I8CUp8l8do ou um individuo
muito mais IIIYOIIado com a IOCiadade e tendente a
praticar . - e mais hediondos crimes. t: piiiCiso
que o sistema prisional bnuillelm aaja objalo da ur~ transformaçlo a !alarma.
Por lllllmo, Sr. Presldanta, falnbllm a biUial
COianb&çiu c1a renda. clacorrénta, inclusive, c1oa diva,_ planoa acon&nicol, tem conbibuido para que
a ....,.alada da vlollncla no Pais astaja atingindo nl-

.

vais'lio~

, AgiBdaço a V. Ex", Sr. Prasidanla, e aos nobras Panl8 pala talerlncia e pacili ICia que tival8fl1
em nos ouvir a 1111pa10 que possamas BI'ICOIItiar o
Clllltiio para aiOIIIÇio desses jHCÜiiiBS que tanto
alligam o cidac!l!o blaPaiio. A priondada n6111810 um
clave aer a 1J811111b8 da vida, a~ag~~IIIIIÇB do cicfac!io
brllslairo.
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Muito obliglldo.
O SR.. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a pelavn1 ao nobre Sanador Romeu Tuma.
O SR.. ROMEU TUMA (PFL- SP. Plvnuncia o
aagulnla discuiao. Sam revislo do Oilldor.) - Sr.
Prasidante, SJis. e Sls. Senadore8, é com 18tiafaçio
que anuncio a lnauguraçio da Eclusa da Jupiâ. que
vai~ a COiqlellllvidad das empraas blaailaires no Mercosu~ graças ao II'ICiemanto no b8nsporta
lluviaii8PIWI111ado pala tfidnwia T181ê/Pa181lé, que,
descia a décec!e da 80, tem revolucionado o tlallSporta da C8ID8S no noseo Estado.

.
Easa nova eclusa 8fl1lliará a axtanslo da hidrovia. dos atuais 1.1 OOicm para 2.400km. Saindo da
•Conchas, siluada a 200km da capital paulista, aa
man:adorias chagam a ltaipu; classe ponto, viajam
40km por RldcMa. retomem o rio e chagam l Argentina, raduzmdo • matada os custos de transpolte.
Uma lonelada da mercadorias transportada da
Campinas a Buenos Aires por via merftima custa
US$120; por rodovia. o axpoltador vai pagar
US$110; por famMa, valor d88CP a US$85;
mas, péla Hldrovia Tl8ti/PIInlné, para transpor assa
mesma tanalada, Bario pegos apenas US$6t. Da
Jaú, que fica a 3.000km de Buenos Airas, o fnlte
88n!i da apenas US$50.
~que, .. o Pl890 do f~abl no penodo lnflacion6rio nlo ara tiO significativo, agDnl, !:0111
a
pagar nanas p8l8 movi lEVItar a produçloé~ piiiB a~ das a11p1
Sr"!!. e SnL Sanadonls, é Neil Imaginar o que
llao significa para • eq,1'81188 bra8llairas que
aluam no Mercosul.
Em jHillaiiD ligar, a ablangênda da TIBiê-Parané: além da S1o Paulo a Parané, beneficia direramanta Minas GeiBis, Boiú • Mato Grosso do Su~
fs!atlos' pRidulol8a da gilos e que • poderio utilizar do novo maio de tranlpOrta pa~a lncrernanJar

.,.,;•rapto.

BUBS

exPoltaçllas.

A iudeilllo da hidrovia, em ta~ da Municfpios, atinge 220 ,ao IOdo.. ~ conjunto, ancontram-ae '18 das maionll drfadea do Pais - e o Sanador Ramez Tebet sabe diB&o. Apenas no Estado da
Slo PaUlo, atinge dos Municl'pios, o que 111P181Bnla
23'11. da BIT'C ..... Io do ICMS.
Além de8 vanlaganS repnlll8rlladas pala raduçlo do custo de fnlte • malada, 88n!i posalvalraduzir
os gaatos com combuatlveia, poia cada comboio fluvial da 5 nil blnaladas equivale a 145 carratas.
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Para o Estado de Slo Paulo, será multo favorável, ":pDDIanni",'"B descenbafiZIIÇio ec:ôii6mic:a. Pelo
Plano de Foinento, desenvolvido pela CESP, foram
identdiCIIdos 17 pólos de turismo, 23 p6loe lndus·
tnais e 12 cenlios para distribuiçio de lnsumoe agropecuá .

nos.

Um exemplo claro das vantagens da ragionalizaçio de produçlo pode ser visto em Araçaluba.
Tradicionalmenla idenlifiCIIda como l8giio de pecuá·
ria, vem rnldando rapidamente o perfil de sua produção. AI• foi constitulda a Cooperativa de Produtoras
do Pólo Hidroviério Industrial e Turi&lico- Coopemidro, que conta com 40 empresas associadas.
Nesses llllimoe doiS anos, houve crescimento
do emprego com a chegada de novas empresas,
,....,.ft
pois os novos Investido
· RIS atwaram a prod.._ dos
forneoedoRII de náquinas e de insumos na região.
As iniciativas de Cooperhidro trouxeram R$100 milhões em investimentos. Com Isso, prevê se a Cria·
ção de muitos empregos nos piÓXImos .....- - o
que é um dos desejos do Presidente Femando Henrique, poiS o claemprego vem all~gindo a adminislra·
ção federal.
O setor metalllrgico, por exemplo, está construindo emban:açi!es para a hldrovia. Com a possibilidade de baixar em muito o valor do frete, 25 companhias da produção de açllcar planejarn escoar os
produtos de exportaçio através da hidrovia, pois,
mesmo tendo que usar um trecho de rodovia para
chegar atá Santos, o frete é muito mais em conta.
Há projelos para estender a Hidrovia TlllltiParaná até Piracirnlba, com a constRIÇão de uma eclu·
sa na futura Barragem de Santa Maria da Sena, o
que permitirá a navegação em trecho de 40 Km do
rio PiraciCBba, beneficiando toda a l8glio de Piracicaba, Umeira, Americana e Campinas.

Para C&rnpinas, que responde por 9% do PIB
nacional, a disponibilidade deaa via de transporte é
muito significativa. Os produtoras daquela cidade,
hoje, enviam sua carga pelo asfalto, que é o meio
mais rápido, mas também o mais dispendioso. Mas,
com a adoção do transporte hidroviário, o custo do
frete selá reduzido Bignilicativamente, como jã diSSe,
baixando de US$120 para US$61.

Os investimentos em hidrovias traDm um
grande alento l eoo~IOIIIia l8giOIIIII. Segundo a
CESP, respo~ISável pelas obras t.êaices, se todos os
projalos fossem exacutedos agora, representariam
um invaslimento de US$1 ,5 bilhlo. Mas, além do investimento na infra-estrutura, as empresas também
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estio ~ aliD na nlglio, pais, elá' ~ ••~ da
década,"aporta!Ao I.IS$1 &no e, em quinza anos,
Jnveslirlo US$6 bilh6ee. Muitas delas c:onsln.dllo
. _ próprios portas • graneleirae • eallo adquirln·
do frutas de ban:as. M - u JIIICIIIIIMS, que niD
podem bancar CUSIDI, poder •lo beneficiar
da nova estrutura de llanapol1ee, pois a CESP está
lncenlivando-u a se associaram em c:ooperatiYas
para -.em a prod•çlo.

A CESP - Cclqlanhia Energélica de Slo Paulo., rasponsável pela aoninisbaçlo, COIISinlçlo de
obras M•lras • gerenclamenlo, está-ae ·~•'!an
do para resolver eventuais pdllemas que pemilam
otimizar 0 transporte pela Hidrovla Tllllê/P811111á.
o Sr. R8nm Tebel (PMDB _ MS) _ Pennile·
v
.,...-.um aparte?
me .....
O SR. ROMEU TUIIA (PFL- SP) - Pois nlo,
CIIIICIIdo o aparte a V. Ex".
O Sr. R8nm Tebet (PMDB - MS) - Senador
Romeu Tuma, peço-lia, ouba vez, pemisslo para
Interferir no seu dlscunlo, porque V. Ex" cita as Centl'lllll Elétricu de Slo Paulo S/A. Há algum tampo
ocupei essa trblne, por duas vezes, para IOiicilar
providlncia êquala empena providências no Rlllido
de amerizar as penlas IOfridas pelo Estado de Mata
Grosso do Sul com a Usina do Pol1o Primavera. Na
ocasião, V. Ex" ajudou-me e disse-me que a pollllca
adotada pela CESP ullrapassava a si~ construção de usinas da dlslrlbulçlo de energia elétrica.
Trago "ii Casa o testemunho de que se a CESP realmente elebvar - corno acrediiD que fará - os acor·
dos leitos com os Munlc{pios sul-malo-gro nenses
terá, pelo menos em parte, repelado- prejulzos
aofridos pelo Estado do Mato Grosso do Sul em ex·
tensio tenlloo'lal, que abrangem dUZ8111os mil hecta·
resdetena.
O SR. ADIEI''IUIIA (PR.- SP)- W1D obngado, Sa liilb Ramez Tebet, pais, rrais urna vaz, V. Ell"
lustra o meu dlscun10.
No llblmD dia 10 de rnsrço, em Slo Paulo, a
RESP· Fedenlçlo du lndllstrias do Estado de Slo
Paulo - realizou ll8lllinário sobre a hidrovia, contando com a PIIIBnç&. Inclusive, de Secretaria Estadual
de Cillicla e Tecnologia. Na oportunidade, todos esses problemas forem diBculldos e sugeridas medidas
para as dificuldades encontradas pela hidiOVI&
até a sua concluslo. E maiS: espero que o Govemo
acate 'u sugesl6el que estio sendo ofenlcldas,
para
à hldrovla aesuma o gnuxfe papel que lhe
é reservado na lllllmada do desenvolvimento em
São Paulo e no Brasn.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 11 Secratáno em exercíCIO, Senador Sabastiio Rocha.
~ lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.• 61, DE 1 •
A1f1n os .n.. %Ta 34 da UI n.• 7.210
de 11 da juDio da 1184 que "ln8lllula ui
de EDcuqlo ,._,.,
O Congresso Nacional dec:rala:
Art. 11 Os arts. 27 e 34 da Lei n.• 7.210 de 11
.de julho de 1984, passam a vigorar com a seguinte
redação, passando o atual parágrafo único do art. 34
a ser o§ 11:

"Art. 27................................................
Parágrafo único. As 11111JAISBS exacu·
toras de obras e prestadoras de serviços l
União, Estados e Municípios reservaria 1%
(um por cento) da l'l'lão-de-obra utilizada
para os egreasos.
•
Art. 34................................- ..............

§ 1' .................._ ...............................
§ 2" Os go~~emos federal, estadual e
municipal podelio celebrar convênio com a
iniciativa privada, para implanlação de oliclnas de trabalho referentes a satores de
apoio dos prasldios.•
Art. 2" Esla Lei entra em vigor na dala de IU8
pubiJcação.

Art. 3' Revogam-se aa dllpCISiç6es em conbá·

rio.

JuatlflcaPo
A Lei
7.210, de 11 de julho de 1984, jé disciplina o trabalho do COIIdenado nos arts. 28 a 37,
em que é considerado corno. "deWir social e condiçio da diQnidade humana• e tem a "linahdade edu·
n.1

CllliVa e produtiva".

A assistência ao egnaaso, ou aeja, ao liberado
definitivo, pelo prazo de um ano, a conlar da salda
do estabelecimento, e ao liberado COI idicional durante o período de prova. também é garantida nessa
mesma Lei de Execuçlo Penal, nos arts. 25 a 27.
Porém, essa Lei de Execuçlo Penal é II'IIIICIIda, hoje, pela lalte de instrumentsbilidede material e
~! para sua exequibilidade.
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Assim, para que essas dispos'iç&fs nlo fiquem
inócuas, é ••IP•esc:indlvel que criemos fontes gera·
doras de trabalho dentro dos prasldi05 e fora deles.
Segundo a Dra. Anila Fernandes João Pedro,
"combater a ociosidade no sistema carcerário COIIBIJ!ui, no aluai momento hlst6rico bnlsileiro, uma questão emergente", a fim de que os presos dirija suas
mentes para o trabalho, evllando que se pniOCUpllm
com fugas, motins e rebelll!es (ln I~ do
Trabàllo do Preso e do Egnaaso. Revisla do Con·
gresso Nacional de Polftlca Criminal e Penllenc:iâria.
Brasilia.1(2): 107·110,ju1Jdez.1993).
Isto J10S10 conclarno os Uustnls Pares para
aprovaçio do preaente projeto que pretende dar eletividade às diSposiç&ls da Lei de Execução Penal
criando fontes geradoras de trabalho e incentivo às
empresas para que colabonlm com o funcionamento
do sistema penitenciário, proporcionando melhoria
nas condiç6es de vida dos presos e egreasos.
Sala das Sesslles 17 da maJ'90 de 1998, - Sa·
nadar Eduardo Supllcy.

(L.EGISLAçAO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA}

Lei n.• 7.210, de 11 de julho de 111M,

que "InstitUI a Lei de Exec:uqio Pllnal".
Art. 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egnaaso para a obtenção de trabalho.

Art. 34. O trabalho poderá ser geranciado por
lundaçlo, ou empresa pública, com autonomia admi·
nlstraliva, e terá por objelivo a forrnaçio prof•SIOnal
do COIIdanado.
Parágrafo único. Nessa lipótese, Incumbirá á
entidade gerat ICiadora promover e supervisionar a
produçlo, com Cl itérios e métodos ernprasarlal, encanegar-se da sua comerciahzaçio, bem como suportar cfesJI esa, inclusive pegamento de remunera. çio adequada.

···--···-·······-·---············-··········
..·-········-··-·-·
(A Corrissão rJe Constituição, Justiça
e Cidadania - dec "slo terrnínaliva.}
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto
llllni publicado e nsmetido l Conissão competente.
Sobra a mesa. Proposta de Emenda l Constituição que será lida pelo Sr. 11 Secretário em exercielo, Sanador Sabaslila Rocha.
f: lida a aegulnte:
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONC!"S'J~"~I...,IUIÇÃO N" 11, DE 1998

Acrescenta parágrafo.' ao art. 19 do Ato
dos
Dispo."çiles
Constttuc10nau
TrtJIISUÓrlll.f, dlspondo sobre a srlllllçdo
fimCIOIIIJI de servtdores e empregados

Públtcos fulcrai.' legalmente cedidos a
órgrJos e enttdo.-la do Umilo.

..

AS MESAS DA CÃMARA DOS DEPITI'ADOS E DO
SENADO FEDERAL.
nos ·termos do § 3• do an. 60, da
Constituiçlo Federal, J!lOIIlulgam a seguinte emenda ao texto constitucicmal:
An. t•. O An. 19 do Alo das Disposiçêles
Constitucionais Tnmsitórias da Coasütuiçlo Federal passa a viger acrescido dos
seguintes parágrafos 4° e s•:
.

"§ 4°. Observado o disposto no azput deste artigo, o
servidor ou empregado público federal que esteja legalmeme cedido a órglo ou
enôchtdC da Uailo, em exercício c:outiDuado há pelo menos cinco anos na data
de promulgaçlo desta Emenda, poderá optar pelo enquadramento no cargo que
efetivamente exerce ou em cargo assemelhado existente no respectivo quadro de
c:meira.
.
§ s•. o . IIIOIUallle dos recursos referentes às
contribuiçOes do empregador depositadas em instituiçlo de seguridade
complementar, quando da opçlo do servidor ou CJüpiegado públicO federal a que
alude o pariglafo antaior, será obrigatoriamente revertido à conta do órglo,ou
enrid•de de origem':

An. 2•
data de sua promulgação.

Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
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JUSTIFICAÇÃO

Com a presente Emenda, pretende-se regulanzar s1tuação anõmala de servidores
e empregados federais que. cedidos a outros órgãos há muito tempo, alguns há
mais de vinte anos, praticamente perderam a conexão com os seus órgãos de
origem mas não têm acesso aos quadros das instituições onde efetivamente
prestam serviços.
Observe-se imcialmente que a EÍnenda é remissiva ao caput do an. 19 do Alo
das Disposições Constitucionais Transitórias, limitando os direitos que pretende
garantir àqueles servidores que satisfaçam os requisitos ali expressos, ou seja,
àqueles que estivessem no serviço público há pelo menos cinco anos
contmlll!dos no dia S de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.
Observe-se ainda que, á essa exigência, acrescenta-se aqui uma outra: a de: que,
até a data em que a Emenda venha a ser promulgada, o servidor ou empregawo já
esteja legalmente cedido a outro órgão ou entidade da União há pelo menos
cinco anos
Como se vê, a proposição pretende apenas corrigir distorções que afetam a
carreira de significativo número de servidores e. empregados públicos federais,
não instituindo nenhuma inovação no que tange ao ingresso no Serviço Público,
uma vez que·
• lida com servidores públicos que já desfrutam de estabilidade por força da
norma do ,·aput do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição em vigor, ou
• refere-se a empregado público federal que se encontra em situação semelhante
pms. embora com as suas relações de trabalho regidas pela CLT, integra os
quadros de empresa púbhca ou sociedade de economia mtsta e, cedido a outra
entidade federal, está em efetivo exercício no serviço público há mais de
quatorze anos
A· situação peculia:- que hoJe VJvem esses servidores e empregados é
consequência das opções administrativas que foram adoradas por inúmeras
agênctas federais que, em anos passados, engessadas pela proibição de reahzar
concurso público ou qualquer outra fonna de recmtamento de pessoal,
encontraram na cessão de sen.1dores e empregados a fónnula para proverem as
suas necessidades de pessoal
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Cite-se como exemplo o Muustmo ela Fazenda, onde cerca de quatro "mil
' empregados públicos. originariameme contratados pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO, ituam em fimç&s absofutmnente
necessárias e imprescindíveis para a viabilimçlo ela arrec•daçlo e da
administraçlo lributária Federal, ua Secretaria ela Receita Federal, na Seaelai ia
do Tesouro, no Serviço' do Palrimônio ela Unilo, na Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e em Outros órglos, em muitos casos contaminando a própria
legalidade de certos atos que, por sua natureza, slo privativos de servidores do
Quadro de algumas dess8s instituições.
O Tribwlal de Contas ela Unilo, através de seus relatórios, tem cobrado a
regularizaçio ela situaçlo funcional desses servidores ao Miuistério ela Fazenda.
como se observa, por exemplo, nos Pareceres TC 013.201188-3 e 007.277/95-4.
Por outro lado muitos desses empregados públicos ajiiÍDnlm açOes na Justiça do
Trabalho, obtendo decisões favoráveis, com 'tdusito em julgado em última
instincia, que lhes asseguraram o direito ao enquadramento nos cargos que
efetivamente ocupam no órglo requisitante.
O Supremo Tribunal Federal, po: sua vez, já decidiu pelo eaquadramento de
empregados públicos em situaçlo idantica, a exemplo dos oriundos ela
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB cedidos ao MiDistério ela
Agricultura e do Abastecimento.
.
F~ a mserção desses dlspos1bVOS nlo acarreta neabuni 6nus adic.ional _
aos cpfi'es públicos da Unilo. Ao contrário, haverá uma sensível diminuiçlo à
medida em que eliminará os gastos com encargos sociais como comribuiçiles
previdenciirias, FGTS, etc. face i submiss.lo desses empregados ao regime
jurídico ela Lei 8 112/90.
.
.
A Emenda também preserva a ética e a moralidade dos atos públicos, ao
prescrever que o montante dos depósitos para fins de seguridade complementar,
feitos pelo empregador, em nome do setVidor ou empregado público, serlo
obrigatoriamente revertidos ao órgão de origem, retornando assim ao mesrnn
orçamento de onde provieram
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Proposta de Emenda à Çonstiluição que acaba de ser
lide. está sujeita às disposiç&ls especllicas c:onstan·
tas doi erts. 354 e 1111guinllls do Regimento lntemo.
A matéria aeni publicada e despachada à Comissão de Constituiçio, Justiça e Cldadanie.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgota·
do o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
-Item 1:
PROJETO DE RESOLuçlO Nt 23, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n" 167, de 1998-art.336, b)
Discussio, em tumo limco, do Projeto
de Resolução n" 23, de 1998 (apresentado
pela CornisJão da Assuntos Econ6micos
como conclusio da seu Parecer n1 107, de
1998, Relator: Senador Romeru Jucé), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operaçio de cnidiiP axlllmo no valor de trinta a "sete milhlias, cento e trinta a
quatro mH, setecentos a setenta e sete dólareanorte-americanosenoventacentavos,
junto a consórcio da bancos fonnado pelo
Banque Panbas, Ban::lays Bank PLC e lstdu·
to Bancarlo San Paolo di Torino S.P.A., destinada ao financiamento, parcial, ela Importação de bens a aei'VI(IOS necesúrioa ao Projeto da Modemizaçio das Fragatas Classe
Niterói, no imbito do Programa de Flaaparelhamento ela Marinha.
(Poderio ser oferecidas emendas até o encerramento ela discussão)
Em discuaaio o projeto, ~ tumo tlnico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. etiC8ITO a
clisa•ss 11o Encenada a disa•lo sem apresentação de emendas.
Em votação.
O SR. LAURO CAMPOS (BioccJPT·DF) - Sr.
Presidenta, peço a palavra para encaminhar a VOIII·
ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavla ao Sanador Laura campos para encaminhar.
O SR. LAURO CAMPOS (BiocaiPT-DF. Para
encaminhar a votaçlo. Sem nMslo do orador.) - Sr.
Presidente, inúmeras vazas, algumas delas como
voz eolitéria, tenho me plllrMICiado COIIIr8 an-
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dividamento exlllmo, que jé preocupa até mesmo os
bencos-lntamecionaia. O Barw:oJntaramerlcano de
Desenvolvirneillõ "e até o próprio ~I iecomec:em
que o Brasn foi o mais violentamente atingido em virtude da crise no BUdesle asiático.
O endividamento extemo tem moslrado, ao
longo da 1108111 história, os sacrilfcios e os males
que I8PI8S8f1IL Embora il'lllmeras vezes tenha me
estendido a iespe.to, gostaria de me manifestar, mais urna vez, pois, apesar de as fragatas se18111, talvez. até eficientes em i8lação à defesa manifesto.me padicarnente contra esse endividamento.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioc:o'PT-SP) Sr. Prasidente, peço a palavra para encaminhar a
votaçio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavla ao nobre Senador Eduardo Suplicy
para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT.SP.
Para encaminhar a votaçio. Sem revislo do orador.)
-Sr. Presidenta, as fragatas foram adquiridas pala
Marinha há alguns anos, quando o Partido alertou de
que se tratavam de ambaicaçõas antigas e tecnologicamente uftnl:leaaadas. O empnislllno solicitado
comprova a lnadaquaçlo da aquisição realizada
pala Marinha, à época.
EntretaniD, raconhh<18C81..-"'no•s ser a tínica alternativa para tomá-las de maior utlldade à guanla da
Costa bnlslleira, considerando suas di1'11111'1S6as e
ação fraqüenta de pesca ilegal, contrabando a até
açõaa da pirataria em alto mar. Deixamos questlo em aberto para a Bancada.
O SR. EDISON I..OBAO (PFl-MA) - Sr. Praaidenta, peço a palavla para encaminhar a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Loblo, para
encaminhar a votação.
O SR. EDISON L0BAo (PFL-MA. Para encaminhar a VO!açio. Sem revisão do orador.)- Sr. Preliclanta, &-a. a Snl. Senadores, o amprástirno que
estamos anaiiiiBndo neste momento, visa a modem·
llar as fragalas btasileiras. Slo apenas R$37 ml16as.
Quanto custa. na prática. um fragata nova? Uma fragata. desta modelo, chega a custar US$200 milhiies.
É um navio da alia capaCidade e de alta potência
ofensiva a defensiva. É com as fragatas que, de
fato, a Naçio blllllileira conta para defesa a para a
~~~~gurança da nossa costa.
Entendo que esta empréstimo é ainda modesto
para os objativos a que eles se dedicam. A modamizaçio das fragatas é algo imperioso. É preciso que
tais fragatas. em lugar de sarem vendidas como na-
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'

Motlemi'ZJição das Fragfll/U Cllu~ Nirerói,
R«t~pt~relhmrumro do

rw dmbiro do Pmgrrllllll de

Marinha.

Sala de Reuniões da Comissão,

em1f-

de A\Cw 'j""'

de 1998.

-

ADtoaio Carlos Mag~les ~

. ~') J ~.
.\

~;\..,

'-

,REUroR

\ ( Genldo Melo·
Joel Bollaada

.. ~~:i~-~

ANEXO AO PARECER N" 129, DE 1998
Rr:cfaçio fmal :lo ~jeto de
de l!nll

Rt>V!.:-;1Dn"7~

aprovou, e. ea,
- - : : : - - - - - - - - - - ' Presidente, aas termos do
art. 48, Item 28, do Re&lmeato latemo, pronudgo a

Faço uber qae o Seaado Federal

segulate

RESOLUÇÃO
N" ,DE 1998

Alrrori'ZJI a Repllblica FetkratiYG do
Bruil a CtJfWrlltU" opeiTIÇIJD d6 crldilo
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ut.mD
110
WJIDr ü
IIII USJ
J1,/J4.m.90 (rrinr1111 • • mil1llJu, ClllfiD
IIIJ'ÜIIII 11 fiiGim mil, Slllllt:llniOI 11 fttnl1ll
11 . . . d6ltuu IIDnl-tlmlli'Ü:tlntM 11110111111111

"

CG~~~n~D.r}, junlo " t:DIU6n:io -

/fJrmDJio p11lo Banque Paribu,

bturctn .
Barclays

Btmk Pk. 11/lfilriiD Bant:tuio San PGD/o di
S.P.A.,
durintMJa
t1D
~ parcial. da lmporttlf4Dberu 11 fti7ÍÇtl& r..IICal4rlos tJD.Projllro ü
Maümirnçi'o dtu Fragattu Claull
N"ltllrói, 110 lmbiiD tiD Prog'ICIIIIIJ ü
illlapartllhlllnDiro ~ Mariltha..
Torino

O SENADO FEDERAL n:solve:

Art. 1" É a Repdblic:a FedendYa do Bnsil aurar;Zida, 1101 lr:niiOs da
Raoluçlo n• 96, de 1989. lallbekrida pela Resoluçlo a" '17, ele 1992, ambu tio
Sen•do Federal. a CODUatar opcnçlo ele c:n!dito ataDO, 110 valor ele ar6 US$
37,134,777.90 (lrinla e sele milhlles. c:eato e lrinla e quaao miL selee"''tos e setada e
sele d6Jms'IICXte-americ:aDOI
D0veDta c:eataVCII). jUIIIO a C:OUSÓ.'Cio ele hlac:os
formado pelo Banque Paribu. Ban:lsys Baalt Pie. e lstiiUto Baacario San Paolo di
Toriao S.P.A.

e

Prutigrafo lilúco. Os rec:w- poveaientes da opcnçlo ele c:Rdito
referida aesre ldi&o ser1o claria•dos aa fUIIIICiamearo. pan:ial, da imponlçlo de
bens e serviços llecesúrios aa Projeto de ModemizaçiD das Flapras a - Niterói,
no llr.billl do Progumw ~ ~lh•mruo da MariDba.
•

Al't. Z: t .s coadiçtles tlaaarun'iS basas da openç1o referida 110
aareriar slo is sepirlla:
. .

ldi&o

1- devedcx. Repdblic:a Fedendva do Bluil- MiDisririo da Marirdla:

.

'

D • Cftldala: Buque Plribas (Piris.Fnrlça); Ban:lays a.at Pie.
(l.oadla-lagl•tma); lsliluto Baacario Sa PID1o di Tariao S.P.A.(DubliD-l'rlllllda);

m- valor: uss 43,687,974.00 (qaarmra e ares milhlles, sei!C'"'tnll e
oitellla e sere miL 110\'ec:eatos e sefellla e q1111r0 d6lara llllrle-allleri);

IV- VIlar lia•nciado: USS 37,134.777.90 (lrinla e sele rnilhlles, cento
e lrinla e qua1ro miL rerecearos e ...,eNa e sere d6lsra ~ e aovea1a
c:eataVCII) • ~., (oileara e ciDco par cato);
·
V • valor l' visra: USS 6,553,196.10 (seis rniJhl!es, cptjahenh• e
c:iaqileara e ares miL cento e noventa e seis cldlues ~ e dez c:eataVCII)15fJ(, (quiaze porccato);

'
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·vt - jWÕ$: ãl! O,75'J. a.a. (sereat.a e CÜ!t'O c~tesimos por cearo ao
ano) acima da UBOR pua depósitos em dólares DCXte-americanos, incideDte sobre o
saldo devedor a panir de c:ada desembolso;

vn - prbüo de seauro: ar6 4'11

(qualr'O por c:eniO) sobe o valor

financiado;
VID- comisslo de administraçio: ar6 O.S'J. (cim:o cl6cimos por c:enro)
do valor f111811Ciado;

IX- despesa gerais: as I'UIDáveis, limitadas a 0,1'11 (um cl6cimo por
c:enro) do valor da opcraçio;

X· juros de mora: ar6 1'J. LL (um porc:enro ao ano) acima da taxa
operacional;

XI- coadiçtles de P"I""""'IO:
•
a) do valor à vista: após a aprovaçio da opc:nçlo
Openções FiiUUICeiras- ROF;

DO

Rqislro de

b) do principtll: em dez parcelas semestrais, iguais e c:oaseculivas, em
30 de jllllho e 31 de dezembro de cada ano, seado a primeira na clara seguinte ao
desembolso. Caso o desembolso oc:om. após o d6c:imo quinro dia anterior a 30 de
jllllho e 31 de dezembro, a primeira pan:e1a vem:eni no semestre subseqiienle;
c) dos juros: semestralmente vencidos em 30 de

jllllbo e 31 de

dezembro de cada ano;
d) do comissão de tulminürraçtio: pagável quarenta e cim:o dias após
a aprovaçio da operação no ROF;
e) do prirnio de •eguro: 30'J. (lrint.a por cento) à vista após a
aprovaç'c. da operaçio DO RCF t: 70'J. (setenta por cenlt'; de. acordo com os

-

·J~~bol~ ~~. diR~te ~ SAC..~ n"d:'ll...u&c tw~i'r:-11-Ç~c;

/) dDs tkspems gttmi.r: após a apovaçio da opezaçio DO ROF,
mediante comprovaçlo. devendo ser paps em reais, exc:ero aquelas inconiclas DO
exlerior que só possam ser paps em moedas estrangeiJu.
Art. 3"' A aurorizaçlo concedida por esta Resoluçio deverá ser cmdda no
pnzo má"imo de quinhentos e quarenta dias, CODiado a partir da clara de sua
publicaçio.

Art. ~Esta Resoluçlo entra em vigor na clara de sua public•çlo.

'~u
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ANEXO AO PARECER N" 130, DE 1998
p...,..r.,,.~a

~!::ç4..:J nu

rmal do Projeco de

24. dr lQQ!.

RESOLUÇÃO
N- ,DE1998
Alltorim a Rqníblictl F,.rrlliwJ tio
Brasil a Cflllllatiar openlf/ID
crldito
ca.mD no wrlor ~ a I.
21.(1.12.912.20 (1/Üite 11 .... milhiJu,

a

rliMu mil. IIIIWC'IIIIIll. 11 dDu
librru 116111rlN8 11 'llilrle 1:111111111m}. jiiiiiD a

_ , . , 11

.... COfUÓI'ciD inugl'flllD

piiiD .8arrqllll

Paribtu 11 o Ban:layslltznk Plt:.
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O SENADO FEDERAL zaolve:

...

a

ArL I' a Repdblic:a Fedenliva do lkuil autadzlda a caaaatar apiiiÇio
de a6lilo ww w valar eqaivaleme a I. 2l.CI!n.912,20 (Yblre e am ml1h!!es,
WVICilla e dau miL IIIJVeC' I'M e doze libns es&ediDis e 'ViDre ceulawas). jaaiD a am
COIW5rc:lo iDtepldo pelo B~~~~p~e Paribn e o Bm:layl Baat Pie. '
.

recwsos advilldos ela opcnçlo de ~
r,terida DeSte ardp dest!n= se ao PnlpuDa de RapazeJblmealo ela MariDba. para
'iàrfenpmo de 80'11 (o!tellla par c:earo) do valar ela illlporlaçlo ele sit 1 011 e
eiplip+nl"'l"'' j1llllO a ,m.s eJ111R11S. IIIIIZSSÚiOS ao Prajefo ele Moclcmizlçlo das
lftplu ause "'N"araói". bem c:cimo de 80'111 coirara par c:earo) do sepiU de c:r6lito
Ptmfgrrl,{o rúrico. Os

do Elqlart Cmlils Guarlllree lleplnmeal- ECOD.

ArL r As ccmdiçaes fi•nceins bbia• ela opeaaçlo de cádiiD do u
sepillta:
1- cleveclar: Rcpdblica Federlliva do Bllllil· Miailfbio da MlriDba; _
'

D - credores: B~~~~p~e Nadoaale de Paris et eles Pa,. Bu - Plribn
(Loadtu "nn''l'm'l) c: Bm:layl Baat Pie CLoacln:s:'ngl•tma);
'
·
I

I

•

•

1

°

m- valor 10111: I. 26.066.80'7,21 (v'.z:te C' seia mjlbftes, '='"'"'e leis
adL oil cet '" e

111111

libna estaliDis e viate "· un•

· · ••- . ~"'""'&......!...'!""• 4 ....
• ;;dos
~·
•1111114111oM
~;

'

c:eatavasl -

dividido em '1iiD

•

.
IV - .Down Pu):z::enr. I. 4.973.89.5.01 (quaii'O milhlla, DOU
,,.. "' e Ida mil, ulh c ,..; e IIDftDia e clal:o. libns utediau e am c:eaalaYO);
dau mil,

nu e

V- valor finew:i"'o~ I. 21.092.912.20 (vime e um mflh"a, DOtada e
e daze libns utediau e Viafe c:eatavas) • . , . , (oitellla pcll'

DOVB 1111

c:eaiD}.IIIIda:

me

19.89.5..580,12 (ft
mflbftes, oiiDC IIII e DIJtWia e CÜII:O
mil, cpriallemu e aitellla lilns esterliaat e doze c:eadaYOi) relllivos a.,., (uireur• pcll'
c:eaiD) do CIIIID das beas eJea(veilalelall foa.,..... elaa tenip dq(veis a IGIIII
Jll-t.i
.
d} f.

I

-

b} 1.1.197.332,011 (am mjlhlo, c:earo e DOtada e lllle adL 11
"'e
llillla e dau li1lrn esterfia• e ailio ceatPaS}, CX&Rip Md "U a .,., (ait-b pcll'
c:earo) das_ eucaqos do fi""'Ci'?"'•"aepao ele c:r61ito;
Yl· eiacqas elo finmriimaata:
'

'

aJ ..aiU'u tÜ crldltll: I. 1.496665.03 (am m!lhlo, qa1ta r 1 e
.,,... e llil miL Ris "" e 1 1 IIB e ciDco libns UlaliDu e Ida CCilllatGI}.
JlliPtels ao 8ln:layl Baat Pie., SIIWiiied FiDaal:e Openliaa.lllllla:
'

'

'" e IIUIIWIB e DOYe lllil, 11 1 "• e ldllla e
dau libns Ulldati e' IIDVWIB e ciiiiXt ceulaiGI) • 20'1. (YÜIIie pc11' CIIID) Da
n ., • na do 8Cillda, seado I. 10.000,00 (dez mil libns eslaliDu) a lftalo de
,,... o
•IIIÇio;
de '""""""
'
1) I.

.>

299.332,9.5 <••

I
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2) i 1.197.332,08 (um mjlblo, cento e ooveura e sete miL uezenw e
lriDia e duas h"bras estaliDas e oito ceulavos)- 80'J> (oitema por cento) fUIIDciados;
b} jums: aré 0.75% LL (setenta e cinco c:ell't6simos por c:euro ao ano)
Pcima da UBOR para depósitos em lilns esrerliDas im:ideute sobre o saldo devedor ~
partir de cada desembolso, cotada da fcxma a seguir:
1) Bdia aritmética (anedoDdada para as qualrO casas decilllllis mais
próximas) de todas as tuas para o IIIOiltallte em questio e para esse periodo.que
coastar da n:specciva págiDa para libras esterlinas na Roters screen às, ou por Volta
dU, ODZe horas cfe Loodres, DO primeiro dia desse período; OU

2) taxa para o monlallte em questão e para esse período que CODSLir
da respectiva p4gina em h"bras esterliaas na Telel"tlle :screen, U. ou por volta das, onze
horas de Loadres, no primeiro dia~ período; ou

3) a taxa oferecida ao ballqueiro por baacos de primeUa liDha DO ·
mercado interbaacário de Londres para depósiros do montante em questio e para esse
período, às onze horas de Londres, no primeiro dia desse período; ou a UBOR para o
período em questio deverá sec o cusro mal ao banqueiro para manter o valor devido
procedente da fonte mais barata que o banqueiro puder conseguir;
c) comissão de tulmi~isrração: até O.S% (cinco décimos por ceouo~
jlar, calculada sobre a sor.'la total de!. 21.1192.91~0 (vinte e um milhiles, aoven1a e
üua:; 1n·1 -.:.. ..ec.eta..u;.. ~...r h~ r..:t=:l•·.;;.. : ....;-; cent.1·;~j.
9

•

d) de:speSIU gel'tlis: as razoáveis, limitadas ao
décimo por cenro) calculadas sobre o valor financiado;

mhi1m

de 0,1% (um

e} juros de mora: aré I% LL (um porcenro ao ano) acimadaUBOR

semestral para libras esterlinas:
/) PrtiV1 para tk:sembol&o: aré lO de aovembro de 2000;
VIl- TrancheiConcraro 01 - ROF a• 59723292:

a) wüor. !. 9.390.526,37 (nove nrilhlles, trezentas e ooveura miL
quinhentas e vinte e seis libras esterliaas e lriDra e sete ceuravos>: sendo:
1)!. 8.970.202,00 (oiro milhlles, DOVeCallas e setenta mil, dnm!las e
duas libras esterliDas), referente a 80% (oitema por cearo) dos bells;
2)!. 420.324,37 (qualnleentas e vinte mil. trezentas e vinte e
übns estaliDas e lrinta e sete centavos), relalivo ao seguro de cn!diro;

quaao

b} Down Payn~D~r.!. 1.794.040,40 (um milhlo. setecentas e IIOVeufa e
qnalro mil, qum:ma libras esterlinas e qum:ma ceuravos) - 20% (vinte por c:eniD);

c} wüor jinancilldo: !. 7 .596~85,97 (sete milhlles, qnjnbentas e
aoveura e seis miL qu&lrOCentas e oitema e ciaco libns esterliDas e ooveura e sete
centavos) -já incluído o seguro de cr61iro;
d) pravr. setenta e oiro meses:
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•).ctllilrdtr. )'iare e q1lllrO maea; .

--!Is

VID -1'rllldleiCaaln 02- ROP ~ S9729450:
a} WJior.l. 2.753.1J02,62 (doia oiüiNJes.
•ti e dais c:ealnal). seado:

mil. dllls Jibza esterliDis e 1 =•

•

I

I

I

e ciDqflcala e ues

•

I) f. 2.647.529,1)6 (dais milhlles,"ICiKtn•• e qa-n11 e 1e1e mil.
qninhema• e Yillte e aove libns estaliDas e seis cieal:avus), refaade aiiCJIIt (C'i••a
pcll' c:earo) elas bens;
. i

.

.

.

2) f. 105.473,.56 (ermo e c:iaco mil, qaall• ....m• e,... e ues llbas
altrliuu e cinqflema e seis caâWIS), mlldvo 10 ~de Cl6diro;
b} Down Ptqmar. f. 529.505,81. (quinhentl• e 'Vime e DON mil,
qnin""""s e ciJx:o libns eJtediDis e oifaUU um cCatavas)- 20'11 (viDre pcll' CIIIIID);
'
c} 'WiiDr jllrlmdtii/D: f. 2.223.496,81 (dois mjJb!!es, dnmtt~s e vime e
Ida miL qualm '""" e IIOftl1la e seis li1as euarliau e oi~ata e um ceulavos) - j4
iuclaldo o 1e11110 de c:Rdiro:
d} prrllll: u 11 ma e aove r
n:
•J cariJicill: qaiaze neJeS;
IX -Tim:briCclalral 03- ROF ~ S9729453:
a} WJior. I. i .680 089,.56 (1:11: mi1b!!ft, ICiscc 11111 e obmtl miL oilel1la
I! a::ve !;!nJ estulian e ::iDqtlr!l,. ,. seis celltliwJsl....:a...4n:

.

.

I) f. 1.623.253,84 liiiD nilhln, ICÕvm!M e viDre Ida mil, dmegtps e
c:illqf1elita e Ida hbras eJiatiaas e oilata e qua110 ceulavus), refereute a IICJIIt (oifalla
pcll' CCIIID) dos beas:
''

2) L 56.835,72 (ciDqlleD!a e seis miL oiiDMJ•ws e lrillla e ciDco libns
esratiDis e JeleDfa e dois~), rdalivo ao sepro de c:Rdiro;
b} Down /'ay~Mnt: f. 324.650,77 (11
•til e viDre e q1111r0 mil.
seiscentJ• e cilxjtlema libns eJiatillls e ...,,. e sere ceulaftll) - 20'1. (YIDID JXII'
c:earo);

c)vaiDrjintm-idm 1.1.355.438.79 (1allnilh!lo,ll
•til eciaqOeala
e cilll::o miL quaii'OCei1IJS e Crillla e oiro libns all:llillla e Jelli4ta e aove ceulatos) - j4
ial:luído o JeSIUO de c:RdirD;
d)praztr.U I Maeseism, =;

. •J auii!CÜ&: clarJe r

:

X- Tlua:llciCwiiiiD 04- ROP ~ 59729456:
a) WJior. f. 404.301,33 (qaauac:ealll e qaaii'O miL III
lilmls lll1l:lli!qs e lliDia e ues cadavos), lelldo:

"" e

11111&

I) f. 389.000.00 (1ru= "• e oilellla e acwe mil Jilns atediais).
refereute aiiCJIIt (oiteata pcll' cearo) das beas;

I
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2) i. 15:301,33 (quinze mil, lfe7encas e uma libras esterlliw e trinca e
1rts c:e~~cavos}, relalivo ao seguro de m!dito;

b) Down Paymmt: i. 77.800,00 (setenca e sete mil e, oitoc:eDcas libras
estcrli118S) • 20'J> (viDre por c:eDfo);
c) wzlor jinDndllllo: f. 326.501,33 (ttezenlaS e vinte e seis mil,
·quinhenw e uma h"bns esleltiDas e lrinca e tres centavos) • já incluído o seguro de

m!dito;
d) pra:p: setenta e dois meses:
e) CGrincia: dezoito meses;

XI· TrauchdCoaii'Bto OS • ROF n• S 972.0457:
a) IIGlor: f. 8.371.932,16 (oito milhlles, trezencas e serenca e uma mil,
novecencas e trioca e duas libras esterlinas e dezesseis centavos), sendo:

l) f. 7.938.000,00 (sele milhões, novecencas e trinca e oito mil libras
este::llilas), referente a SO'lll (oilenta por cento) dos bens:
2) f. 433.932,16 (quall'Oc:eDW e trinca e tres miL noveceocas e trinta e
duas libras esrerli118S c; dezesseis cencavos), relativo ao seguro de crédito;

b) Down PaytMnr. i. 1.587.600,00 ('IID milhlo, quinhentas e oilenta e
sete mil e seiSCentaS litJhs esterlliwl • 20'lll fvin•e P!'l' cento);

-

c) IIGlor ji.aancillllo: f. 6.784.332,H: (seis mi:ilÕf.õ, seta:encas e

oito:nta
e quarro miL trezentas e trinta e duas libras esterlliw e dezesseis cencavos) • já
incluído o seguro de cr6dito;
d) pra:p: oilenta e um meses:
e) CIU'int:ia: viDre e sete meses:

XD • TlliiiCheiCoaii'BtO 06 • ROF n• 89729461:
a} valor. f. 454.072,43 (quarrocencas e cillqilenta e qWIIIO mil, seteata
e duas libras esrerliDas e quarenta e tres cencavos), seado:

I) i. 438.752,14 (quarrocencas e lriDII e oito mil, seteceacas e
cillqUenca e duas libras esleltiDas e catorze ceocavos), referente a 80'lll (oilenla por
c:eDfo) ti·: :.OUS;
2) f. 15.320,29 (quinze mil, trezencas e vinte libras esrerliii8S e viole e
DDVe centavos), relalivo

ao seguro de crálito:

Paymmt: f: 87.750,42 (oilenla e sete miL seta:encas e
ciDqUenta libras esrerliuas e quarenra e dois cencavos) • 20'11 (vinle por cento);
b:

!J!"!~'!I

c) valor jinalr&illllo: f. 366.322,01 (trezentas e sessenca e seis mil,
lre'mn'•s e viDre e duas libras esterlliw e um ceocavo) ·já incluído o seguro de

a6dito:
d} pra:p: sessenta e quarro meses;

..
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xm- TI

n""e'Coilllato 07 - ROF a"'S9'n9465:
ti) valor. f. ~-192.21 (qoinkm• e ms d1ll miL c:cniD e llilmitll& e
dlllls libns es1ertinas e viDre e oiro CIIIIIIDOS). lelldo:
'
I
I) f. S32.21S,52 (quinheul• e tziDia e dnal miL d•
•• e ,... 111 e
c:illco libns esratiDis e c:inqllenla e dois CIIIIIIDOS), Rfeteu1e a IIQII, Coitada par
c:earo) dos bens;
•
2) f. 27.916,76 (Yiale e ... miL DCm€C"'" e dldIIZIIIIC=:isis Übns
aterlinls e reh'd1ll e seis c:en~avos). nlalivo 10 .ep10 ele cn5diro;
b} Dt1wra Ptqmelll: f. 106ASS,II) (CCIIfD e IC:is miL qaiii\XC"Il!!' e
c:illqlleuta e ciDco librls aiCitials e dez c:euta'VOS)- 20'11 (viDre par cearo);
c} Wllor jbttmriub~ f. 453.737,18 (qaalloce111l!!• e ciDqCienta e lles
mil, ser«ellll' e lrinra e iere 'Jibrls ~ e dezlliro eed111YOS) - j6 ilu:luldo o
sepi'O de aálito;

.

I

,

di IJTfi1P: oifeall!! e 11111110 meses;
•J ~ lriDta meses:

XIV -Tnni:helcaaanro 08 - ROP a"' 517729470:
a} valor. f. 2.452.690,46 (dois mjJhl!es, cpunx:eaiU e âJ!qllenla e
dtla'l nDI.ICiKemas e DO\"SSIIllibns esterll:!a. .e quRlnla.c ICi~
. ::eDI&VoiiJ,II!IIdc:
I) f. 2.330.462.,S6 (dois mjJbl!es, lreEenhls e 1riDra mil, cpiiiiUCCPIIS e
rm 111 e dDia libns ICittdiDas e dDqOenla e IC:is c:enlaYos), refeatDIB a IIQII, (oilellta
par CCIIID) dos beus;
.
.
2) f. 122.227JJO (cearo e viale e duas miL d1 ze 11" e vlllle e sele
lihns tSiCdiDis e DIIVCIIia W ) , nlalivo 10 qwo di= cr6dl1D;
b} Dt1wra l'c;ns:ar. f. 466.0!n,SI (qua• e lll!!S e
111 e Ris miL
DIIVCIIia e duallibns ertatilllls e c:inqllenla e am CCIII&\'OI) - 20'11 (villle par cearo);
c} Wllor finq "i•b: f. 1..986.S9'7,9S (IPD m!Jhlo, JIDI>e I• e oilellta
e seis miL qaipbepras e IIDftlda e ICiC libras e:rtcdiDII e lllheutae ciDco c:ealaVOS)- .1'
1
inelnfdo o 111p10 de cráfiro;
d} prazp: R' lia e oiro mcse~~;

•=••

•J Clllillc:ill: YiD e qnaau 11

1;

XV- caadiçllel de !'11'111"111''"

•J do J1l'lnt:lpGl:
I) R0P a"' 59723292: IIII de& :j:CCCias Wl lllil, iplis e
c:aJI!'CIIIIYII. 1111 IS de jiDeiro e IS de jalbo de ada 11111. 4CDI eiilh 1t a pimeira
viDre e qaaiiO meiCillpÓI a dila da IS'ÜIIblla do CUIIIIIID;

I
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2) ROF Jf' 59729450: em. dez. par=Jas- ll'frelllllis," ipú ·~
coasrc;nrivu, em IS de jiiiCÜo e 15 de julho de cada liDO, vetJC"do..se a pimeila
quiDi.e meses após a clara da 11sinann do CODII'IIO;
3) ROF ri' S97294S3: em dez pm:elas Sftl'!'lllais, iguis e
coasec:nrivas, em IS de juaeiro e 15 de julho de cada 1110, vencendo se a primeim
doze meses após a clara da ..,;nann do CODII'IIO;
4) ROF ri' 59729456: em dez pm:eJas semes1r1is, iguis e
c:oasec:ulivas, em IS de janeilu e 15 de julho de cada liDO, 11ene e~'--!.7 se a ph:teita
dezoito meses após a clara da essin•nn do CODII'IIO;
S) ROF n• 59729457: em dez pm:eJas semeslrlis, igaars e
em IS ele juaeiro e IS de julho de cada 1110, yençcpr'.!J se a primeim
vinte e sete meses após a clara da assinanua do CODII'IIO;

~vas,

6) ROF

n• 59729461: em dez pm:eJas semesltais, iguis e

consec:ulivu, em IS de jáneim e IS de julho de cada 100, 11C'II :endo se a ptimt:i&a dez
meses após a data da assinen•ra do CODII'IIO;
7) ROF n• S9729465: em dez pan:eJas seweso:ais, ipais e
CODSe«"'Jiivu, em IS de janeiro e IS de julho de cada ano, vencendo-se a primeira
lrinta meses após a data da assjnan•ra do CODiralO;
8) ROF n• 59729470: em ãrL_ pan:elas seme llais, ;pm e
~:.livu~ eo&u IS de j~~~~e&~a • \:i üe ju:i,.; ~ c.·d.E. ~. ~'eiiA·n:tc :;e a prime;..
vinte e qua!JO meses após a clara da 'l•in•ll•n do CODII'IIO;

b) dM jiii'Or. semestralmente vencidos, em 15 de juaeiro e IS ele julho
de cada ano;
c) da ctiiiiÜS4D ú llllmilli&ll"llfilD: I'IPve1 qauatta e cii1I:O diiS após
ai(IIUVIÇJo da opençlo no Regisllo de 0peraç11e1 Fit"l" eit as - ROF;
d) tio seglllfl ú critlilo:
pincipal finmciaclo;

semrstraiJIW!IIfe,

papvel jnmatoue com o

e) da8 duprras gemir. após a ap1UVIÇio da operaçlo 110 Re&illnl de
Opcnç6es Finma'ins • ROF, DJI'di•nte CUIIIpiOVIIÇio. devendo ser paps em reais,
aceiD aqaelas im:onidas no eltlaior qUD s6 possi!D ser efell!idals em moeda

allmJ&Cira.
Art. 'Y A wizaçlo cwt Mida por ata Raoluçlo devert ser eurcida
.pin'Jmtns e quaema dias,'"" ...., da da:a de S1Jf. pabliraçlo.

!ll1lll Jl1l1ZD de

Art. ~Esta Resoluçlo entra em vigor na clara de sua pub'icaçlo
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PARECER N" 131, DE 1998
DA COMISSÃO DIRETORA
Redaçlo fmal do Plojeto de
Resoluçlo a• 18, de 1998•

rJIBdmo Dlretora apreseura a reclaçlo fmal do Plojeto de
Resolução n• 18, de 1998, que llliiDrioJ " Pnfoilruu MlllliciptJI de lconlul, IID Emulo
do Esplrito Stuuo, ,; contna:u• opcmç6o th clidito IID vtllor th RS 39b-700.00
(trneiiiOS e tuNeiiiD r oho mil e utecento8 mm), jlllllo à Cllim Econ6mit:tl Fwml·
CEF, Mrri"'ll''llo-se os ncunos ii conslruçilo ú cinqfimla llllidluk1 ~ IID
.A

&;,., JtArdim JIIIUlii'IL

Sala de Reuniões da Comísslo, em 17 de lllllfÇO de 1998

~· ... .,.(;c;)
,PRF,SJDEN'I'E
•

GenldoMelo
Joel BollaDda

ANEXO AO PARECER N" 131, DE 1998
R""•çlo fiDIII do Plojeto de
19':'!

Resolt~ ~· ! lt. de

MARÇO DI! 19911

133

RESOLU~O
N- ,DEI,_
AIIIOrim cz Pn,/ellrlnl M""'dpczl ú
lt:tmi114 110 E.nczdo tlD &plritD Scznto. cz
WlitliiiiiT tlpmlfllD ú r:ndito 110 WIIDr •
RS 398.700,00 (neuniN • ..,.,,. • 11i1D
lllil , ........ rnü}, jlllfiD 11 Cczim
Er:Drrlrtric:a Farvl • CEF. hrri'VI'Itilu•
06 I'I'CinO.r 11 ~ ú r:ilrqileniiJ
rid:du hczbitczr:iDrrt IID Bcz.inD Jcznlim
JlllllllinL
'

O SENADO FEDEllALiaOIYe:

a

Art. 1' a Pnfeilllla M!nricip1l ele lconhe IIII Eslldo do Esplrilo Saro.
•u••• i,.,, a CGIIIIIIIIL. jaaro l Caixa l!cco-'adca Pedenl - t:BF. openiÇio de a6dito
camasepillfa~

·

I • valar,' pmeudjdo~ RS 398.7QOJIO (a
aet1e1 euros reais). a~DÇa~ de 30 ~ qasro ele Ul97;

•h'• e II&JYellla e oito ,W e

B • veacimeatD da apençlo: 30 ~dezembro ele 2013;
m. taaelejmos: ,., .... (ciDI:o parc:enro 10 IDO); ·
1

e

I

I

IV· inc!ez•dor: PUIIdo de Gldlllia do Tempo ele Serviço· FGTS;
V • pr1111ia:: c:aiiS-pllflll elo flllldo ele P1r1icip1ç1o dos MPDidpios •
FPM;
•
VI • darin•çlo dos reeww: cunsuuçlo ele CÜiqllellla 1IJiidpcies
bebjtac:jO!!Ii• DO Blino Jllllim Jlllllira:
'
VB. caadiçOes ~ ..,.........,.,~
cz.l <ID prilrc'.pczl: em c:enro e f1ilellla4*CI~ ~~~ após c:uencia
~ oazeUJaeS;

·b} dtu jluDr.

ailfveis !!!!!IIS!!nrme, illclusive

DO

pcdodu ele

vm. tua ele rilco ele a61ito: ... &L (um par c:enro ao aao);
IX • tua ele llllmillillnçlo IIJI," u. (um par ceniD 10 aao). c:qjo valor
6 fiDdo par um pnzo de claze r~ cs, ou par oaao qac vier a ser estipaladD pelo
Ollllelbo Curldor do FGTS, e O.I21J1, (claze c:eurlsln•• par cenlo) duraare o pedoclo
. ele Cldar:ia.
Art. 'Z' A IDfiXizlçlo
•!Ida par ala Raalnç.lo clevcd ser carcida DO
pnzo m4slmo ele "n7mos e ....... dias. .....""" da da ele- pnbJinçlo.

o:'"'

Art. 3' Esta Resrduçlo en11a em Yipr aa dila de 1111a pahliCIÇio

I
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O SR. PRESIDENTE (Anlanio Cartas Magalllas)
- Ap,!OV&do o projeto e estando a matéria em regime
de J:trgência, oassa • il lrrlad!ata llpiKI8Çio da radação final.
Em discussio a radaçlio final. (Pausa.)
Não havaldo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Emvotaçio.
Os Srs. Senadores que a apro"."lllll queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai il prornulgaçlo.
O SR. PRESIDENTE (Anaruo Cartas MrgBihiiBB)
-liam 4:
Votaçio, em tumo Wlicc, do
Requerimento n• 148, de 1998, do Senador
Romero Jucé, solicitando, nos termos regimentais, que, sobra o Projeto de Lei da CAmara n' 10, de 1996 (n1 724195, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que define os crimes de especial
gravidade e altera dispositivos do DecretoLei n1 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal (tranutando em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado n• 104, de
1995), além da Comissão c:onstante do despacho inicial, seja ouvida. tambllm, a de Assuntos Sociais.
O SR. ROIIERO JUCÁ (PFL-RR) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma queslio de ordlm.

o SR. i i

&nE (Anlanio Cartas Magalilas) Concedo a palavra a V. Ex" para uma queslio de ordem.

O SR. ROMERO JUC4 (PFl-RR. Para uma
questão de onlem.) - Elltau apraentando um raquerimento il Ma& nslirando do Item 4 da Pauta o
meu nsquerimento.
O SR. PRESIDENTE (Anlanio Cer1os Uagalh!m)
- Sobra a mesa. requenmento que sem lido pelo Sr.
11 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO ,.-174, DE 11118
Senhor Pnssidenle,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2', a, do
Regimento Interno, a nslinsda, em caráter definitivo,
do Reque1 in 111t110 n.1 148 de 1998.

MARÇO DE 1998

O &R: PRESIDENtE (Aíiiriõ Cãílõíi Mãgãihlíêií)
-Em VOI§çlo o raquerimelrtq que acaba de ser lido.
Os Srs. Seriáilonts que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retoma ao raexame da Comissão da
Constituiçio, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESiDENi'E (Anlanio Carias Magalhlies)

-ilam5:
Discussão, em tumo {inico,
do Projeto de Decrato Legislativo n' 51, de
1997 (n" 356196, na Clmara dos Deputados), que aprova o ato que reoova a concesslo da Rádio Marabá Ltda. pBIB uplorar
sertiço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Irai, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
Pai8CIIr favonivel, sob n' 616, da
1997, da Comisslo de fctncaçlo. Relalor.
Senador José Fogaça, com abstenções dos
Senadores Leuro Can.,as e El8i lida da Slva.
Em""" !o o prajelo, em tumD ilniDo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a
disce"•ão.

Fmvotaçlo.
A Presidência esclarece ao Plenário que,
de acordo com o art. 288, IV, do Regimento lntemo, a matéria depende, para sua aprovação,
do voto favomvel da dois quintos da composiçio
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrõnlco.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-8P) Sr. Pnlsidente, o PT recomenda abstenção ,.....
caso em funçlo de nlo haver ãiilda a lnstalaçio do
Coi..rho de Comunicaçio Social, pniVista no ail.
224, indiCIIIldo-se a abertura da quastlo para o Bloco de Oposição.

o SR. PRESIDENTE (Anlanio Carias t'agit! I

-Os Srs. Senadoras já podem votar.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram
dependências do Senado que venham ao plenário votar.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que
n1o votaram que votam, pois a votaçio tem efeito

11118

administrativo.
{PiooedtHB j votação.}

Sala das s-~~as. 11 de I'IIIIIÇO de 1998. - RoIMIOJucá.
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VOTAÇÃO NOMINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO N" 11, DE 1117

-·III.

Nllllt/IIAOATOQUE RDIDYAA CONCDI*O DA
IIADa MMMALn:;.. c::ll.llll . .

III" Vai..

Deo ·-c: 17lltlf1-

DUAn: 17l11311-

Hlnlnle.io: 11l43:111
Haia Fim: 15:47:25

I
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cal1os Magalhias)
- Vàlaram SIM 42 Senadora&; e NÃO 02 Senadoras.

MARÇO DE 1998

Total: 49 \lOtos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Megalhles) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Di·
retora, oferecendo a redaçio final, que aeré lido
pelo Sr. 11 Sacretério, Senador Ronaldo Cunha

Aprovado.

Lima.

Houve OS abstenç6es.

A matéria vai 11 Comissio Diretora para a reda·
çãof1nal.

t: rKio o seguinte:

PARECER N" 13l, DE 1998
DA COMISSÃO DIRETORA

Redaçio final do Projeto de Decreto
Legislativo n• SI, de 1997 (n" 356, de
1996. na Càmara dos Deputados).

... f"omiulo Direton1 apresenta a redaçto final do ProJeiO de Decreu.Legislaiivo n: 5i, de 1997 (n" 356, de 1996, na Càmara dos Deputados), que aprova o
aro que renowl a concessílo t/Q RDdio Marabá Lida. para explorar sel"lliÇO de
radtodifusilo sonora em onda média na c:tdllde de Irai. Estodo do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comisslo, em

17 de nwço de 1998.

~

......

~~-~-o~Ã«• PRESIDEittE
\

MARÇO DE 1998

ANAIS DO SENADO F1!DERAL

ANEXO AÓ PARECER N-132, DE 1998

Rcdaçlo final do Proj~ de Decreto
l.ea;islativo n• SI, de 1(,97 (n• 356, de
..,.. .
'
I "'""
7"7\,, :.: .... ~~dor. ~:putar.u:.).

Fa~o saber qae o ~oagràso Nacional aprovou, e ea,
- - - - - - - ·-·~-_,, Presidente do Senado
Federal, aos termos do art. 48, iteml8, do Regimento
laterno, pro~algo o seguiate

DECRETO LEGISLATIVO
N" ,DEI998

ato que relft1WI a
corrcasdo da RM1o MDrabd Ltda. para
crplorar serviço de rodiodifusilo sonora
em ondll média na cidade de Irai. Estado

Aprova . o

dD Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

t• É aprovado o ato a que se refere o Decaeto s/n", de 24 de junho de

1996, que renova, por dez anos, a partir de t• de maio de 1994, a c:oncesslo da Rádio
Marabá Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Irai, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2• Este Deaeto Legislativo entra em vigor na data de sua public:açlo.
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,o SR. PRESIIlEMI'E (Armnb Clltla MaQaNasl

-Em r!jecl

'c. Jadaçlo li1al. (PIIIa)·
Nio hawndo quem peça a palavJa, enceno a
discussão.

EmvaCaçio.
Os Snl. Sanadoras que a aprovam queiJam
pennanacar sentados. (PIWI!L)
ApJOVada.
A lllllbiria vai 6 pnxnulgiJçio.
O SR. RAIIEZ TE821" (PMD8 - MS) - Sr.
Presidente, quero 16jjisbar mau voto favorável 6 ma·
léria da última votaçio.
O SR. PRESIJENI'E (Arlaio CadDI Magal'n)
- A Ata n~gisbani, mas vai haYar , _ ~
Quem não votou ainda pode votar.
O SR. PRESIDENTE (Arlaio CaJias Magali 'AIJ)

-111m&:

OISCUISio, em tumo llnico, do PJOjelo
de 0ec1ato l..egislaiMJ n• 52. de 1997 (n"
357196, na Cêmara dos Deputados), que
aprova o ato que . . _ a coucan•o da
RádiO Difusora de Aquidauana Uda. para

MARÇO DE 1998

explorar ...,ÇÇ da radiOdituaio sànorã em
onda IRipical na Cidade de Aquidauana, Eslado do Mato GIOSSO do Sul, tendo
Parecer favorável, sob n• 582, de
1997, ela Comissio de Educaçio, Relator:
Senador Ramez Tebet, com abstenções dos
Sallidcras l..alm CiaJI1Xl8 e Betllldla da Silva.
Em õ"CC•s!o o projeto. em tumo único. (Pausa)
Nio '-'do quem peça a palavra. encano a
dlacussio.

Emvotaçio.
A Pnllidência eaclarace ao Plenário que, de
aconlo com o Bit. 288, IV, do Regimento Interno, a
lllllbiria depende, para 8118 aprovação, do voto lavorével de dois quintas da composiçlio ela Casa, devendo a votaçio ser feila pelo processo eletr6niCO.
Peço aoa Sls. Senadonls para não Wllaram
porque o coqJUiador ainda n1o está preparado.
Agradceria aoa Sanadores que não VOiaram

que o fizesaam.
Os Srs. Salllldonla Jé podem votar.

(Procede-se à votação.)

MARÇO DE 1998
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...
NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO N-12, DE 1887
...-OATODUEIIENCIVAA-&'OIIA!WlKI
~CE AQIMD•"NAL'f'IM. CID.\:D'!AQtiiDIIIHCJ.·MI.

Dlt.lllliav. II.'C.I.'IDIU Flnr. I?IIDII-

V-11111:

41

v-Nao:

z

.~-I

,...., u

I
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O. SRtf'RISIDENTE (Anlon111 Carlos Magalhães)

- valàram SIM 45 Srs. Senadores e NÃO 2.

MARÇO DE 1998

O SR. ESPERfDIAo AMIN (PPS - SC) - Sr.

Presidente, os Senadores deveriam dar um pouco

Houve 06 abslançi!es.

Total: 53 vOtos.
Aprovado.
A matéria vai ll Comiuio Diretora para aradaçio final.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS) - Sr.

Presidente, wto favoravelmente ll matéria, até porque fui seu Relator •
O SR. PRESIDENIE (Antonio Clldos Magal'las)
-A IUB 111111 il-taçln ODI1Bialá de Ala.

mais de atençio ll Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anlonio C8lfos Magaliiee)
Ex" pode li:er lranqlilo, ponpt, após o llltimo tem
da Onlem do Dta. ~nli a sessio por dez
tos, para que os Srs. Senadores façam o que desejam.
O SR. PRESIDENTE (Antonio C8lfos Magat"ns)
- Sobre a mesa, pareoer da Comissio Diretora, oferecendo a redaçio final, que será lido pelo Sr. 1• Secralll.rio, Senador Ronaldo Cunha Uma.

-v.

nn-

~ r111o o seguinte:

PARECER N" 133, DE 1998
DA COMISSÃO DIRETORA

Redação final do Projeto de Decreto
LegislatiVO n• 52. de 1997 (n" 357, de
1996. na Câmara dos Deputados).
A f'n'"!!!~e Diretora apresenta a redaçio final do Projeto de Decreto
Legislativo n• S~. u" j";:n (n" 357, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão dtz Ród1o DifUsora de Aqu1dauana Ltda. para uplorar
serviço de radiodifusão sonora em onda trop1cal na Cidade de Aqu1dauana. Estado
de Malo Grosso do Sul.
Sala de Reumiies da Com1sslo, emf} de M~~ de 1998
~

J F.

s

I

-;"PRESIDENTE

/

7~.TOR

~t.

Roaaldo Cuaba Lima

Geraldo Melo

11.-

.,.~, _R
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ANEXO AO PARECER N" 133, DE 1"8

...

Redaç;'lo ranaJ do Prujeto de Decrero
Lqislativo n• 52, de 1997 (n" 357, de
1996, na Cbua dos Deputados).
Faço iaber qae o

Coa&• euo Naeloaal aprovoa. e ea,

Praldeate do Seaado

iiF~edtoe;;ra;.:L:-;a;;;os;;;te;;;na;;;os;;;;doi;";a;rt.t:"4i48, llelll 11. do Realmeato
laterao, promalp o_aeplate

DECRETO LEGISlATIVO
N" , DE 1'911
Aprtna o tiiD que n11101111 a
Cf1IIICUSIJD da Rddlo
de
Aqvit.larlana Lida. ptl1fl aplarar ~
• ~ ..,._ ... Olflla tropical
1111 cidode de
EJtado de
A6rlo Gnmo do Svl.
·

ova-

.4,..._,.,.

.

• O CONGRESSO NACIONAL decrela:

.

~

Art. I" E aprovado o aro a que se aefeae o Decreto sln", de 29 de Julho de
{996, que renova, por dez 11101, a partir de I" de maio de 1993, a coa• h da R6dio
Difilsara de Aquidauana Ltda. para explorar. sem dileito de exclusividade, serviço de
radiodifilslo sonora em onda bapical na cidade de Aquidauana, Estado de Maio
Grosso do Sul. .
.
.
- .
Art. 2" Esre Decreto legislativo entra ein vigor na clala de sua publicaçlo.
1011018 am andalm6clu

na Cidade da Joio
Paaaaa. E8llldo de PeJaJba, lindo

O IR. PRN'IENie (Aràio CaiiDI Magali Pa)
-Em....
aiWIII;IDthll. (Paula.)
r

Nlo hawudo cpan peça a pllavra.
d""•lo.
.
.

•~e~no

a

, . _ lavarivel, .,.,.. n8' •liiiB, da

11187, da Ccr' •o de Fduc'IÇIG, RelllllliL

Em~

Slllldor Ner "' a1 - . cam abet&içlo do
Sallldor Lauro
Fm c!lw:e•lo o pajello. (Pauu)

c:an.-

O. S... Sauadcne que a apravam quelnun
~BMiadae.(Pawa.)

Aprovada.
A niBIIilla vall pnllllllgaçiD.
O SR. PREIIIEME (ArDio Callae Mlyal h)
-llm7:
""a 11101 am t1m1o 6nco, do PlajeiD
de DecniiD Legislativo ~ 53, da 1887 ln3511188, na Clmanl doe Deputadoe), qua
aprova o ato qua-. a pam'nlo outaf.
gada l R6dlo FM Conalo da Joio Pmaa
Lida. pala ....,.... earvÇo de l'lldiodllulla

Nlo hawlldo quem peça • palavra, · - •
dlcl•••~
Fm\IIUçla
A Pl8lldlncla - * - ao P1en611o que, da
~ com o III.
IV, do RaglnaiiD lnl8mo. a
rnafi6rla depauda, pala - epiiMçlo. do VdD favo.
"mvel da doia C!'*- da QliilpDIIçlo da C... deo
vendo I vataçiD ..-fella pelo jHC C IID elebOiUi.
o. S... Senedllra J6 podem VOiar.

(PrOcede 6e é

a.

~o.)

I
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 53, DE 1997
N'ROVADATD QUE RENDVAAPERMissAD DUTDRGADAÃ~/>D'l
FM CORREIO DE J0Ao PUt'lA LTDA, CIDADE DE JDAD P~SSt:A· PB

Dllllllnic1a 171D3119!! 0
Dlllll F1m. 17103111111

N" Vai" 3

Y-81111:

41

Y-NID:

1

v--=

7

Hc. • o:da· 15 52.18
H.,. F1m 15 55 04

MARÇO DE 1!1911
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.

...

O SR. PAESIDENIE (Anlanb Calbl Magal hs)
- VGialam SIM 45 Sls. Sanadoras e NAo 01.
HoiNe f17 ebstenr;l!ea.
Tlltal: 53 votas.
Aprovado.

'

AllllllllbWIIlCo•. l

m...-a. . .hl.
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•

O SR. PRFSI!'JENI'E CAr*riJ Ca1b1 Magali 1.-)
. - Senl iiiglllliacb o vaiD de v. Exl.

.

O SR. PRFBnME (Anbno Calbl MligaNes)
· -Sobre
panar da Ccn'!Jio Dl~at~n, of&.
-.to a Mdlçlo llnaf, que •nllldo pelo Sr. 1• Secnllllrlo. Senador Ronaldo Cunha Lima.

a.....,

O SR. ROIERO JUCA (PFL- AR) -Sr. Prellldenle, eu goataria de iaglaiJar o meu valo Sim,
pois 111118 n1o llcou l8gistJado no painel.

~ldoo1811i*J1e:

PARECER N' 134, DE 1998
DA COMISSÃO DIRETORA

• Rcdaçlo fllllll do Projeto de .,Oecrerõ·
Legislativo n" 53, de 1997 (n" 358, de
1996. na Clmara dos Depurados).
A Collllllllo Dlretara apresu.la 1 rcd•çlo f'i;..a~ ~u Projeto de Decreto
l...qislanvo n" 53, de 1997 (n" 358, de I~ na Clmara dos Ueputados), que llpfT1Wl o
111D qw nMvtJ o pBmm4D
fz à RIJdlo FM Correio de Jollo PU&Otl Lido.
ptiTIIIJCPiorw 8UVIÇO de ~ mnora em.freqflincitl modulodll no cidade de
JoílD PUIDIL ESIJido do Plll'fliba. .

ou-.

Sala de Reuni&s da Cominlo,

'

'

cn& de Mík~

_I;;

~&J

~~

\\:'-L
..

/2..

de 1998.
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c
Raaldo Caalla Uma··-
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ANEXO AO PARECER N" 134, DE 1998

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo
... rt .:iJ. de 1997 (n• 358, de

.
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....,..y...............
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
........~---------· Presideate do Senado
Federal, aos termos do art. 48, item 28, do Regimento
laterno, promulgo o seguiate

DECRETO LEGISLATIVO
N• ,DE 1998

Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rád1o FM
Correio de João Pessoa Ltda. para
explorar serviço de radiodifu.":ào sor.o".::
em freqüéncia modulada na cidade cio:
João Pessoa. Estado da Paraíba.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. J• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 604, de 17 de agosto
de 1994, que renova a permissão outorgada à Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 3 de agosto de 1991, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2• Este Dcc:rero Legislativo entra em vigor na data de sua public:açio.
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o SR. PIIE8IJENIE (Anlanb Clllol Maga! 'n)
-E(q ·II,C~ •!? a~ fria!. (1'81J!1!.). • •
• "NID :~111110 quem peça a palavla. enceno a
cllllcl••lo. '
··
Em vataçlo
o. 8JL s...son. qua • . I. . '- '-I ~MJàdol. (PaUli.)
ApiotiiiiiL ·
A llllldlll Vllll pniiiiUiglçlo.
o SR. WCIO ALCANTARA (PSDB - CE)
1
Sr. Pnlldenle, peço a pa1avn1 pala ordem.
O . . PRIIIIDENIE (Anlanb Clllol ....... ' )
-Coucedo a peiiMa a V. Ex', Senador Ucio AlcAn• taiL ·
·
·•
:
O SR. uk:lo AL.ClNTARA (PSDB- CE.'Pall
ordem.)- ar. Plalldel'lflt, go~~~a~~~..,.... da ao11c1III' l Meu. qua N!jllt•UIII o 11*1 voto lavofivalpnljefal de CCII cIII lo da radiodllullo qua fonun vo11doe.
I '
Muto obiiQido..
o a Pfii'IR atE (Anlanb Cldol Mlgdllss)
-A Mllla tonm CCIIil1aclliiiiiiO, pila tDdol 01 lna,
da COIIIIIÍCIIÇID de v. Ex'. ' . •
o SR. CARLOS •zeRRA (PMDB- MTlsr. P1Wdllnte. peço 1 pe11ma pala on11111.
OM. PR II"VVE (AnlanbCIIIallfllgltF•)
- Cclluiclo. pliiiMa 10 rdn S. alai Clldalllez8na.
pela ordem.
O SR. CARl OIElE'"M (PMD8- UT. Pala
ordem.) - Sr. Prerldi!D, do IIWiiiD nado, peço
que' l8gilll& o 111111 V01D favwú111 1111 W111Ç1a dos
plajeiDI de COI" c11 •o de...._
O a PP aranE (AIDio Cadll8 Maga! !•1)
-ANaNtli*abldDdaV.EJ&I.
O SR.
IEIIAA (PSDB- SP)- Sr. Pllllll-

.:ase

diiD,peço. peiiMa pelaonlem.
o .. i i em! (AIDio Cadll8 Maga! PSI)

-Calllllo a p1111Ma10 rdn Slitadar.lall San. pela
Oidlm.
·
O SR.
IER.IIIA (PSDB - SP. Pala ardlm.)- Sr. PllllllcllrD. IIII quedl. tiiiNIIm, l8gilblt
o nrru voto favldiNII- PRijltas da Decnlo ._...
~ nt'l 51, 521163. Ellavrt prna D, 11111 nlo •

.:ase

gllnlonrru.-.
Obllpdo.

'

o • " IEWI'I (AIDio Clllal _ . 'z t
- A Mela tanw6 CIXlo'<lclnllntD e 111 pnwldlncilll
abfwil.
'
O SR. NAIOR .nlNioA (PUDB- AC) - Peço
• - - p e l a Oldem, Sr. Prelldenla.

oaP: •arrE(AnlanbCIIIaiM ""III)

-Concedo a pUrirllla V. Ex', pela ardem.
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O SR. NABOR .IUNIOR (PMDB- AC. Pela ar' dem. 8e.ln nMslo do orador.) - Sr. P181idetde, en• udliMI- em 11'11111 g1blnià, 11111 audlllicla c:ãm a
PNIIdenll do Tllulll Regional da 141 AlgiiD. qua
abrlngl Aoudll'* a Acre. e niD pude chegar a tem-

_

.

po da paJticlpar da 'VIIIIIÇID dos prajiiiDI qua IIm da .... da OJdam do Dia da llllloda hoje.
Em viJIUde dllle fldo, IIU pedllfa I V. Ex' que
~ fiMIItVIII o mau voto ... ..._ ntts 5, e
• 7, que UliiCidem llllllrlzllçiO p1111 flnlonanaiiD
da r6dlol em ciVIIIu *""'- brralalriL
; ' O. . i i
6'11 (Ar*riD Cadll8 ~p ) AAiaNQIIIIIidowatldaV.Ex',Siiab Nllbor.lWar•
O IA. PEDRO 8IIION (PMDB--AS) ~Sr. P181idenle, peço I peiiMa Pila Clldain. '' ·

o a HIIEIIlEinE CArà*ICidol....,.. rn)
.-CciiiCIICba paiiiVIUOrdn Seuadoi Padnl Slmlln.
o 8A. PIDRO li!!ON (PMDB - AS. Pala arclem.) - Eu lllnob6m, Sr. PNIIideiD, peço I V. Ex'
que hlglatie o mau voto, pela abltençlo, pola eu . .
lava em mau • • 11 quando cheguellqllla vo1
tlçlo Jlllnha tlilll .. i8do.
~.v. Ex'.
oaPRDUI!NIE(Ar*ftoCidoiMagaF ,..,
-A Ala "''III""Mt o voto de V. Ex'.
Dia. Ell: ••• :a nlll6tl conatanl8 da Onlem

..

.

.

'!"

A Prwldlida lliljMIIIt'6 a III Filo por 10 mipila 111111 01 8JL S...son. CUII4H•••CIIu
III ........ quevilllam O - plen6rlo 1111111111111111.
• Está IUIIIJIIIIIIIII 1111111.

11111111,

• : ·~a 111 hDta 11 58 mtlufDI, •
_.,4
16 hDta e 4 nitrUID&}

,..,_,.a

OaPREIIJEinE(AdaioCidol ....... l•)
-E:IIAillltalllll 1 I
Cauda • peiiMa 110 noln Senldor Joel da
HolllndL
'
O 8A. o10EL DE HOLUNDA (PFL- PE. PloIUICia o llgUinll dllcunD.) - ar. PNIIdenlll. s..._ 11
8JL Senado~~~~. l'lll poulio 11111111 de 2 .... IWIIImu111111111 "-quim I Coi.,.,.ICia dlll\lavllllll Unidu IIIln •......__ Coube a cada 1111111 IIII 188 IIIÇBIII
pran • 10 •u1111o 1111111 IMifa Ulglllllt. Elll ...
Clll4llo ellbolar a Elb.WUia dalgo_...., doculftldD que 'IIPIICIIU a plalaloi11• de açiD dlllina·
da • c:on11uz1r u llllllhalllllllll c~~wç~o •
de clriiiDa. ·I •
AI 'lllfl816giw naclolllll tlvetul por bue I
Dec1a11ç1o da Pequim 11 a Pilllab11• de Açlo. Ali
8lllo lllljfildl& .............. 11116111 aeuuldlll
no objllllvo da:lllmll' ....._..e~· cidadlol
do ..-no quillfli.

v•ldade

.

!

I
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As principais matas PfOPCl8'Bs, Sr. ~residente,
sio esras: ~ de decidir IObnt 11éfDc»s anfi.

r:anCepcia.lllis; pul'li!;lo pssra violêllcla contra a mulhar; dascrimlnaçlo do aborta; dlratlo l capac:jlaçAo
profiiBional, l aducaçlo, liBilda el proprlacladll; e
facilidade de aeesao b fun9lles de comando.
O Conselho Nacionll doa Direitos da Mulher,
depois de um ano e meio de tenaz dri açlo, con·
cluiu o texfo. H6 pouc01 dlal, em IOienldade no Palllcio do Planallo, o Prasidanla Fernando Henrique
Caldoso r-a.u a proposta.
Nela figuram u oiiD principu esb~ que
corduzirio a bruilelra na busca da igu•IMde. A prime•ra lnda do COI1DIIe 11 pobreza. Pede que sejam
propiciadas lacifidadas para que a mulher ulbapaase
o patamar de pobnlza a que 11 cordiçlles sociais,
polilicas e c:ullurais a aujailam. O IIC8ISO a financiamantos para mboe.11piiiSII ou cooperativas e para
compra da cua própria figura entre u mais Impor-

tantes.
Ainda no tocante ao conlbata 11 pobreza, o dopede o cumpnmento de urna lei Ignorada
pela maior parte da populaçlo. ~.a lei, Sr. Presidente, que obriga aa ernpresaa com mais de cem Inibalhadoras a rnanter uma crache para crianças de até
aeis anos.
Por 11m, Sr. P1asidallle, mas nio menoa imporlante, IISiá a raivindlcaçio de destinar u mulheres
30% dOI ernpnlstirnos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
A segunda 11stratégia nslera-se l educaçilo.
Esse, aliás, é o aetor em que aa mulhetes mais
avançaram noa l'illimoa 25 81'101. Mas muiiD ainda há
pssra ser leito. Uma providência urgente é dar pnoridade às mães adolescentes ne concesslo de bolsas
de eatudoa e no pr&enehimento de vagas em cursos
notumoa da primeiro, aagundo e ten:eiro graus.
Outra providência, Sr. Presidenta, ralera-ee
com muito BQirta 11 elininaçãa de elleraótipos. Propile sobnlludo a raviaio doa fMOB diclélic01, quase
todOI impregnacloa de mensagens PIBCOIIC8iluolas
geralmente volladas 11 reafirmação doa papéis tradicionais da mulher tanto no lmbito profisaional quanto no doméatico.
A sallde nio poderia ficar de fora das raivindicaç6es fem1ninas. Pravenir a mortalidade materna é
dOI itens mais importantes. Hã que se montar comilês com esse propósito, talvez apiOV1Iilando a estrutura dOI centros de IBilda. 1!: inadillwel tanmém, Sr.
Pnssidente, ampliar o programa de combata ao clncer. A experiência foi tentada em cinco Estadoa com
êxito. ~ o caso do Pará, Rio de janeiro, Paraná, meu

cumento
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Eslado Pernanmuco e DlslriiD Fed&nl. Por que n1a
eetendê 1es u demais U11idades de Fecleragio?
O planajamanlo farri&ar 6 ou11o pon1D delicado
e neca sérlo.ln1JIIa aa uma c:an.,anha esclaniCIIdora e despida de precouceillls aobnl o tama. A mulher
tem que poilar declclr IObre tar lilhoa, quando tar fi.
"-· como evitar filhol. S6 a lnformaçAo 6 capaz de
libertar. S6 com lberdade ela pode clacidlr sobre o
método anticonwpcional a adolar. ~ o que as mulhares nst1hficam. O dnliiD de corllwoar para escolhal.

No liam IIWda nlo podelia faltar um lama que,
volta e meia. Wllll l tona. Falo, Sr. Pl'lllidanla, do
aborto. A lei faculta a lntarnrpçAo da gastaç1o em
C8SOI de gravidez diconanta de estupru ou que implique risco ila vida pan1 a gestanta. Mas 11 rnulheras que estio enquadradas ne lei errlriilllam eério
obstáculo: a fala de unidades hoepitalaras onde
possam e1et1mr o lborto aem risco de vida.
Sr. Prasidanle. s.-a. e Sls. Senedorla, outras
llll1ral6gias ainda IID IIIICIISeérlas para que a mulher
galgue plenemanla 01 degraua da cidadania. P nir e conlbatar a viollncia 6 uma delas. hr ..aa ee,
para taniD, nlllhcwar 11 delage ias de nulhenls, for.
necer Blliltlncla gra!UIIa u villna de violência,
proteger 11 lealel'llllllhal contra poesfvals vingan-

ças.

Mais. ~ wgenta ccmbaler o furllmo sexual,
que taniD noa lunllha e 8IMII'gOI•'Ia. Mulheres que
mal chegam 11 puberdade llo vendidas como mercadoria a turilllas iiiiiiiCIUpuloao, que vtm ao Elnlsll
movidos pelo desajo llnico de ~ de naesas crianças.
vllimes da pobreza e da ignortncia.
~ imporlanla tanmém, Sr. Pl'llidentll, ampliar a
rede de c:ac salhoa e caaldanadoria doa dllaltos da
mulher. Hoje, a6 12 Estados 11m 1818 conaelhos, e
38 Muni:lpioa, lUIS coordlnadorias.
O acesao ao poder conslilul um doi maioral
desafios a 1818111 enfnsnladoa. O maior tnm1o de que
III mulleres displlem hoje 6 a lei de CCIIas. Por ela,
01 partidoa pollticoe 11o obrigados a indicar 20% de
mulheres como cancldaJas a cargos elellvw. Com
essa lei, já adDiada com êxito em outr01 palsell, u
mulheres rompam a maior barraira que 11 iaolava do
poder: a dlsclbrinaçiiD ela baee.
Sr. Presidenle, Srla. e Sra. Serllldoras, 6 arnpiamente conhecido o dilo: nlo há comsnte mail for.
te que 881'1 elo lllllls flaco.
Sa que- COIIIInlir uma lll ciedade democrüca e justa, preciaamos fortalecer.lhe o elo fraco.
A mulher pobra, ignorante, doente, IUjelta a variadoa

r-des
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lllx. de vklllncia, 6, aem dúvldl. o CllllcllniiiNII
~ .... .,..,. ~-·~ o.r-twaa
lnllnlmlnllll capuee de llr8DCi la da ell8da ...
que .... ,.. . . . . . . . . . l CIIIIIIIVID de c:kfadl
CICIIIdU 110110 grande dm'n
.
O Con1lllo N&cbwl das DlriiDI da Mut.
I'IIUitrou o c:anllrlilo. c.be a 1'161 peraant.la. N6a.
nanbi'DII da Podar L11g111a1Jvo. famlll a 1101118 pede.
~- Clbllgaçlo ~ . . . . ltllllrül.
criar a ......... a 11m de abrir 'a lriMI llglll
para a canllrlilada rumo l cldlldllniL · ·
Cidadania. Sr. Pralldlnle, 6 llfaiUID btHIOO
na regra da lale110 principia da lglrüladl. 8tm laia,
lllmCia raraidaa. E 18111811da cldrdlnla nlo 6.
Enl O que III linha a dar, Sr. PMSidenle.
MWID obilyada.
' '
'
1
, . . , _ o diiiGino
&: Joel dt HolAlnd!r,' o BT. AllrGnb C'UIIIIçl&'llel. ,_.
. . _ dtllra • Clldllla di I/I ti:MIICi!l, que
I , , . . . Peb Sr. GMrtiJ .,._ 1• VJr:e.

'*'

,.,.,'dt:nre.

'

'

O SR. PPIM'ENI'E (Ginldo Mela) - ca.da a palavra ao notn Senadar FiMcelno Penllra.

r-.)

CaoiOiido a palrMa aa ncbnt Ser lidai .Jcilna8 Plnlilllla.
O SR. .lONAS PliiiUIO (PR.- MT. Pnlnuncia o ...... dllc:uilo.) - Sr. Priilldlllte. .....
Sra. Serl&b-. • pollllca da l!blllula da
bnJ111e1nJ adcUda pato G - Fed1ral ICIIIIOU O
Pi c 1 a ele
e explle o IIIIDr pnxMva
naclca.. a uma ecinadl cacUirlncla cam praduiDe
Olllnlaa de oullal pai 11 '
'
A adc;lh daa pollllca aflllau dutanWite a
lljlllculluia bl 'rlnt. que IIMt - c!ll*lwta de

-.ma

••!pCh'laçlo

.,....... . . . . . . . . . .I. . . . . . . .
IMillll para CDII.... Clllll praduiDe ~iljiCII1Iidal> 11111IDI delae . . . . . _ &...,...CII &li RUI paliei ele

origem.
A agrtculuratn 1'1"ra, &Mm de
- d e CIPial.llni ele IUIIIIIWCI!Ifai••ICIInle
lllmlllltaloflll. III c .... ~ da rn'1Yia da oullal
palia. Enquado illo, llil!b61n H IIII . . da fala
de latilllkigla maclema. de 111111 dedn qullllcada
.. o que 6 illlll.llllillta. ele _ _ _. . ~~~- ..
lndlaa que 11111 tal'àçlo ellpolo aa pnldular, que
fiiiiCIIIa - - - !I I , . trllul*lo W1111L
Ncal l1llllnaa .... 1Gb o ........... ele
fliGI. . . . Iall ciiDque ele !illldlmldldl. 81 ~ ...... . . .
- ttae.aa. no ..., •leal&. ndo 1111111 v~~t••••
a adiada ele praduiDe c n« i:lol a PIIP 111111 ..._

-ue-a •

queaa.l&lb'* e. c~eaa...-. .-.o~q~eo-
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lo . . . _ praauiOI 110 nMII "ela pl89lll lnlemoL A

pniCICUpl(:la lln(elda. .ama 'de IIJ.Ia..~ a
lncala verde, para allllllllllfiVIa da Plano Real.
' ' Sr. I'NIIdeollll, falam ..... ~ que
A IDm8lam !llpCIIIÜWIII, aa lado da pollllca ele
CIII..,IIIIÇio da clmbla, peb campramallor•*» da
. daaaniplll•'la da 111ar agrfcala. que llllnglu o paniD
mail aftlca em 111115 e 11188, quando a venda ele
PIIIGiflltagricolucaluiUbltllnclalmenl&.
Eal piDCIIIO de dellllrutunaçlo pode _.
v111a 110 aprafunclamanla .da criai que 1111ngt a PI"'
~ pnJduQID nnle as &WIIillnll ~de
algaclla, arraz.trtga.~~an~rt~. borracha llllllal,lilal,
, lalle e HUI dlilvadol,llllnl C1U1ra1.
Na rna1or11 das C111C18, o Elnlsll atá lqloltailda
• praças nUlo mais baixas que Cl8 IDSal, JIOIIIII8
as PIDdullle lia fcalllimlnla an!ct•adae em IIUI
'pallea de arlgem. Trata-M de uma allludlt 'l!rlldlllllla • mfop8, pala, a parduntr- prutlldlrrWIIID, IItanJmo1 daatlulunJnda o , _ llalema produllw.
&MIIIIdllllda. riaaa dependlncla
·11111c1a lima pralunda criai ICICial110 CIII'I1ID. cam ,..
,.._ iniediefoe e .._..lvala na ddedL E. a cada
dia. Cl8 pafeu mais deserwoMdas vim 8ldglndo da
Brui malar e
abertura da -IDIIIIL
O iütaeo, Sr. PIW!ctenle, S..._ e Sra. 8aJalo.
- . 6 qiia as ..,_ que llllilexlgem a abalura da
-IURia lllo eatamenla aquelee que 1111111
,defer~ O HU llllar pnxfulhlo I as HUI ..,.,.....
11DL No 'cao agrfcala. paalçlo 6 ainda 1111111
rnan:anlli: lia as pafHs da OCDE, da chameda primello nulda, que aplicam na agrlcullunJ ........,_
" •nldiol da 111111m de USS350 bllhllee. o que
c:an.aporlde a CliCa de 8 a 7 o 'VIlar da PlD"
duçlo agrfc:ala brulleh.
Velariaa ..._. btnlru que as piDduiDI
bl lhii'DII ~111m para llllnlr .... Esfadne lJnl.

exlllma.-

mail.._

..._.

YWID•

'I''

~

I

Suco de ...... o lmporlador I'IDI'f84mlllae
11m de Paliar 855 - - de cf6lar por lbv ele lliCD
'

da Blaall;

'

Tlbtl:o: 116 uma' coca ele 110.2 m1 earn's•s:
,ana clllla, as Ellwfcll Undal ~a!PII&n tuaL Pant
cada quilo ~riPOIIIda alllllll6 cabrada uma lalla de
U.& C1111aw11 de ddlar, •
~ a COla 6 de 1112.2 miiDna'rc!n Pant
cada larti"F'a ......... 6 cablada uma taxa ele

usn:aa d61an1J;

· Frutia: u ...._ lllln a frutas varlllm ele
IICIIIda cam a 6paca da ano. Par _,.., sabia o
mella. llo c:Gbilldal111.ft por laddlde ..... 1' ele
IJIIIIIfD •; 15 ele .... ,...,. aaln • uva. • taxa fica

I
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cara entre 15 de lewreiro e 31 de março;

sob(e o óleo de lOja, 6 cobrada uma taxa de 20,8%

sobre o valor da IDIIBh* do pnxilto;
caJçadas· 6 cabrada uma taxa da tO% sobre o
valor original do pracluto. No caso de oulraa calçados de 001110, bpo de tarifa exlra fica em 8,5%;
Têxteis: a allquola 6 de 38% e mais .ca,s oentavos de dólar por quilo de tecido;
ean- de boi e de pon:o: 08 &lados Unidos
nio permitem a entrada do produto CN ou congelado. Alegam que o rebanho brasleho tem felmt afio.
sa e que o Pais ainda nio está livla da cólera suína;
Came de frango: o produto nio entra rm Estados Unidos, pocque o nosso sistema de inspeçlo sanitalria não tem a eprovaçiio do Departamento de
Agricultura IIOit&Cnericano;
Camario: 6 NC 11 fria uma cartidlo que autorize a expoltaçio, cuja validade nio passa de .doze
meseComs. a _..., .....____ .__,__ ...:. ............_,
0 ...,._ ....,..,,..,
•• .,.....ow--

toma-se oeda vez mais dlllcil

ta~uan••

a coloceçlo de produ-

tos brasileiros no mercado 110118-americano.
Como c:onseqOincla dessa polftica, no perlodo
de t 991 a 1998, por aernplo, a IIXpCII1açlo de produt08 agrícolas brasileiros para 08 Estados Unidos
ficou estagnada em US$1 ,3 bilhão ao ano. No mesmo período, as vams norte-americanas para o Brasil aumentaram 131%.
Sr. Preaidanle, pareca que a csda dia as autoridades governamentais brasileiras 11anl8m dianla
daasas exigências a nio temos a autonomia nacaasária para equilibrar pnlCIB o. Tanto 6 assim
que assistimos ao craacente d6liclt na balança cornei"Cial brasleira e 6 oonos1o das nossas divisas.
Sr. Prasidenla, Sl"s. e Srs. Senadoras, nio aa
poda negar que todos 08 palsas tentam p1otager sua
8001 IOI!Iia, suas 8ft11181111S e seus empregos. Se 08
Elllados Unidos. o Japlo e 08 paiBBS europeus, por
exemplo, acham-aa direito, 6 igualmenle legitimo que o Brasil o laça também. Na vanlade, h6 necaasidade de se aslllbeleoanam regras equlibnKias
de oomên:io entra 08 paiBBS ou entra 08 blooos de
que fazem parta, 118111 que haja aniqulamanto de uns
e domlnio de OUirDS.
A agricultura 6 um dos setoras mais hnpcHiantas da eoonomia de nUlos paiBBS. Além elo valor
econ6mico, tem elevadlasimo valor esllatégioo, pois
garante o allasl8':in1Bn1D lntemo. Asegura-aa, asIIm, o equillbrio social, pela aliminaçio da fome um dos maloiaB fooos de oonfllt;o social dentro de
urna Naçio - e o desanvolvlmenlo, pala corrata remuneração dos pnxluto188 Nrais. Os mrcedantes
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agrfcolas c:onsliluem um das mais renlévais llens de
8XpCIItaÇio dcfs paii'IIS produtoras, o que aumenta
aubllanciamenle a l8llda nacional.
O Brasil passa por um piOC8880 apaJanl8mente imMmiiYel de abeJtura da economia, o que hnp&ca a inlllnsilicaçlo da IU88 tracas comerciais oom 08
demais pafsa do globo. ~ clbvlo que as naç11es produtDras queiram que Importemos multo e exporten.. o mfnimo.
Abertura ~mica signillca troca benéfa
para ambos 08 bdos. O Brasn eleve reagir 8Mrgicamenle contra Ioda tamçlo lnlqua de seus produtos
e, se nac:aasário for, adolar medidas de retaroaç~o
que c:cJqJeiiS8III 01 prejulzos sofridos. Devemos demonsbar que nio estamos submissos aos deslgnios
de tan:eiros, sejam eles quão fortes forem.
Nlo reata dúvida de que nossos pan:eiros comen:lais exigirlo ...,.,. maior abertura de nossa
parta e nio fadlitarlo a venda de nossos produtos.
Necanério se faz, enllo, que o Govemo consolide
uma polfti:a agrlcola de longo prazo pera que nossa
pauta da expol1aç6es tenha respaldo em medidas
de apoio que lhe garantam disputar IIIIIIC8dos em
condiçi5es de ignaldsde oom 08 demais concorren-

tas.
Nesse pBiticular, o 8111811 daw defender uma
poslçlo finna e inaqulvoca nas nagociaçlles e adolar, como 01 outros pai-. as medidas I18CIISB4rias
para

ilalllaguaidar 08 seus lnlanasses lnlamos e 08

de sua populaçlo.
Sr. PlaBiclanle, Sl"s. a Sls. Senaclonls, ao Ira·
zer, mais uma vez, esbl tema ao plenário do Senado
Federal, qua10 lazer 0010 oom oe lnili11810B oolegas
Senacloias e Senadoras que, oom lnaqiiêncb, rnanilastanHe p'BOCiipadns oom clistorçllas e com
aeus g - nt11exos em toda a populaçio brasileira.
CueiO relolçar lilinb6m a posiçiD da que as
autoridades govamamentais e nós, Pailamenlaras,
nio podli1101 e nlo cleloa 11011 mais aceitar que naoãas
BBtrangeiraB piOiejam seus piOdutos e exijam de n6s
o liberalismo lnasponsával de entregar nossa produçla nas oondiçlias que ales daaajam propor para

resguardar aeus pr6prios lnla-.
Por isso, vajcHne no dever de fazer 88111 aleila
e de solic:ilar u aullllicladas que vêm negociando
em 1101118 do Gowamo bra1111r~ 08 acordos com outros palsas que allram aspaço para que o agricultor
brasleliO pailicipe dessas negaciaps e que seus
••teull as sejam devldamanla raaguardados, para
que ele nio aaja suipiMIIdlclo, corno ooomsu com a
fonnalizaçlo da outros acordos, noladamanle o do
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dos 4.350 18rvidores, na sua grande maioria aspa·
lhadas por toda regilo e pelos IIU1ic:lpias que caracem da ajuda a da colaborBçio do Banco.

Somente com 118 do Fundo Oonstllu·
cianal do Nordasla (FNE) foram firauciadoli 52 rn1
projatos, absDMIIIdo 118 II8IDias rural a agroindusIria! 77% do filial, oom pradominlncia considerável
(90%) para os niclo, pequenos a médios pracR4on1s.
~ da desllll:llr-18, igualmanle, O lucro liquido
de R$67,2 mUhõal obtidos pelo SNB no axen:fcio da
1997, supenor a todos os resultados obtidos pala
Instituição nos seus 45anos da axiallncia. Tal lucra·
tiVidade muito 18 deve lls novas normas ad«*das
pelo Banco, dando alllnÇio espriala aspac• IS antacedl!ntes ou poslariores à CDI1CIIS8io da crádlto.
Como consequência posillva dos rigores da f!S1'81iu.
ção e da onantaçio técnica aos tomadoras, a taxa
de inad1mplência foi inferior a 10%, abellro, portanto,
da médiB do marcado bancário.
Não ma furto, Sr. Prasidanle, a repetir alguns
trechos do mau ..
nmnunciamanto
antarior em relaçio
--··
11 essa inslltuiçio:
• ••• Falar em Banco do NOidaala, em nossa reglão, é ralenr-se a um Rllavanle instrumento impul1111118dor do p!OIIresso e da renovadas esperanças
para o del8nvolvirnaillo. Um instrumento que Inspira
a conf~anÇa de que empreendimentos c:riaiJvos da
viabilidade econ6mca, abrangidos no leque da suas
atnridadas, poderio nele encontrar o suporta para o
seu alavancamanto.•
•-0 Banco viva nos dl8s alUais, sob a
Prasidlnaa do Dr. Byron da Queiroz a seus
dignos Olii11018S, uma f - da grande alar·
vescê!lcla laboral. Elaborou 18C8ntemante
uma larga pesquisa sobre as alividades econõmical mais rapllllllllllll da dezenas
da Mui'IICipios ~ axsminando as
vocações locais por setaree, ramos • produtos. Tal lnlbalhD ln!. facilitar sobl8rnodo as
ações do PfÓpriO Banco, dos Governos esta·
duaia a das praleiluras, pois aprasanta dinstnzes fundamentadas sobl8 os satoras que
ttm oportunidade da se dasanVDivanml com
êxito no marcado. Espacialmente O Banco
do Notdaste, a parllr da pesquisa, está em
condições da eslllllular inves1imentos com a
~&gurança de retorno para 9 pl6prio Banco
a para as comunidades que c1a1es se pos·
sam bel lllficiar.•
No mau pruiiUIICIIIII'NHI anlarior, também ma
referi à profícua administraçio que, com grande la·
lento e criabvidade, tem orientado os rumos dessa
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insbtutção da maior ralavlncla para 118 dasli.- nor·
daslinos. O seu Presidenta, Dr. Byron Costa da
Queiroz, e os Diratoras Dili. Raimundo NonaiO Cer·
nairo Sobrinho, Emani José Varela da Melo, Jeffar·
son Cavalcante Albuquerque a OsmundD Evangalista Rabouças maracam o I8CDIIhacimaniD do Pais
pelo dewolameniO com que 18 têm ckri rto 110 Ban·
co do Nordeste, mantendo a sua cradibilldade e o
18U Clascenle prestigio.
Como vêem V. ExiB, só lanho II1DiiYos para ma
rajubilar com os êxitos alcançados pelo Banco do
Nordeste do Brasil, renovando, nesta oportunidade,
os aplausos maracldos pelos aanricloras a pala diligente Dilaçio da lnatltulçilo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidenta.
Obngado.
o SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra 110 Sr. Sanador Osmar Dias.
O SR. OSUAR DIAS (PSDB - PR. Pronuncia
0 ~&guinta discurso. Sem ravislo do orador.) - Sr.
p ree...........
..._
s.o..
"'ft
,...,;a srs. Se--...._
,.....,...,, hoje, na raunda Cornissio da Assuntos Econ&micos, que se realizará 11s 17 horas, disculiramos um projalo da rasolu·
çio do Sanador Esparldilo Amin com o n~lalório do
Senador Vdsm Kleinilbing. O projeto 18m por objalivo p6r ordem nas autorizações que-o Senado Fedaraltam dado aos Eatados para CDI'IIIateçÕP" de novos emprástimos, o que tem uma ~alaçio estiada
com 0 déficit póblico - uma preocupação de todos
nas1a Pais.
O clasequftibrio das contas púbiiCIIS Iam s1do
uma discussão constante no Senado Federal. Infeliz·
mente, o Senado nio Iam adolado medidas prthcas
e conc18188 para Impedir seu crescimento. O del8quillbrio das contas plibiiC8S é um mal na IIOCHidade
brasileira. Quando, desta tribuna, discursa-18 sobl8
juros altos, muitas V8ZIIII esquaca-sa o voto conferido para c:ontralaçlo da emprástimo por Estados
que nio t1m a mlnlma CllpiiCidade da endividarnento. Será,· portanto, depositada nas contas a nas costas da Unilo a raspor!S8bUidade da pagar o emprás·
limo que" estio tomando e que nio podalão pagar
pela sue "situaçio financeira C0f1111icada a precária.
Se eu fiZIIII8 aqui Um pronunciamen\o compa•
rando o balanço de 1997 apresentado pelo Estado
do Paraná com o Orçamento que a Ana 1lbléa Legislabva do E8fado do Paraná aprovou, talvez dis·
sassem que eu estaria taz.x1o um discurso politico,
da Interesse num ano da alaiçio.
Sr. Presidente, nio vou lazer um discurso, mas
vou ler um estudo que encomendei l ConsuiiDria LagialaiiVI do Sanado Federal e que dava ser da co-
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ignorar o estudo técnico realiZado peta Consullona
~ Cesa e que dá conta que o Estado do Parané
está maquiando, Sr. Prasidenle, o Orçamento de
1998, porque o fez em 112% IIObre a recet1a reel;zada
em 1997. O Senador Ney Suassuna. que foi Pnteidente da Cornis8lo de OIÇIUII8rllo, vai inleijHalar a
gravidade do que voo dlmr, que está escr11D neste
documento.
Se eslamos vivendo em um cenário de econonia estabilizada, onde temos uma lnftaçlo projetada
de 4 a 5%, como pode um Govemo, para se Hberlar
da fiscalimçlo e do contlllle da Lei Olçamentária da
Assembléia Legislativa - que foi conivente com essa
proposta de fK:çio OIÇIUIIIInlária ·, pmjetar uma avolução de receita de 92%, Sr. Presidente?
Ora, são 92% contra 4% significa um aumento
raa1 da leCelfa da 118'%1 Nem como ficção dá para lavara sêno ou para considerar Isso como razoável.
~ pi'IICiso que o Mlllistério da Fazenda, que,
ainda outro dia, por meio do aeu M11islro, diSSB que
os Estados são responsáveis pelo dêlicit público,
tome providêiiCIIIS no aentido de ngir dos tribunais
de corlfas dos Estados uma fisca&zação e um acompanhamento mais rigoroso, competente e tá:nico
"'-.a..
__,..,_ que 'fazem os Govemadores, como faz o Govemador do Paraná, ao mandar para a Assembléia
um o~Ç&meitto que, ana&aedo peta Consulloria do
Senado, conlêm vários absurdos.
Continua BqUi B'ccinsultona do Senado:

"Invertendo-se a lógica e começandose pela conc:lusAo, para fins dldálil:os, o que
registramos ·nas finanças públicas do Paraná é a criaçlo artifiCial de moeda orçamentária, a fm da que o Pcider Executivo possa

axetcer de maneira descontrolada o mandalO que lhe foi delegado pelas umas. Como

isto é posslvel" ..:. pe~g~~nte o coneuiiOr - "le
equilllrado?" Nilo ê posslvel.

o~ ê

"A anélise do pnx:essarneniO das des·
pesas n..tra o que está acontecendo. As finanças públicas obedecem ao principio do
conservadorismo c:clldbil, pelo qual consideram:.. receitas pe1111i anttlll ao aun:lcio
financeiro as receitas nele eletivamente arleCBdadas e as despesas no mesmo aun:lcio l!fl1lllnhedaa (art. 35, Lei n' 4.320). Ou
seja, quando o Estado assume um -..promisso de pagar,' mesmo quando ainda não
axacutou a despesa financeiramente, li assumiu ,um débito; por OUIIU lado, ê teeeita
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aqt.:ela que entra nos coiras públicos, e nlo
a receita potencial.""
'
No Paraná, eles aumentaram a receita potencial para 1998, para que o Governador fique livre repilo - da fisc:alizaçlo e do acompanhamento a fim
de poder gastar como quiser. E, Sr. Presidenta, o
Gavamador do Paraná tem gasto muito mal. No ano
de 1996, gasrou mais de R$100 rrrilh&ls em publicidade quase que pessoal, em uma campanha para a
raelaiçlo' pndlcamente iniciada em 1996. Em 1997,
rúnelos jé ullrapassarn R$140 tn1116es. num
gasto superior ao do Estado de Silo Paulo, que tem
ma1s de 40% do PIB. Nlo é possível que esses gastos desmesurados possam continuar sem o 8C0111JB·
nhamento dos Tnbunais de Contes e, ·sobretudo,
sem uma fiSCallzaçlo mais rigorosa do Ministério da
Fazenda, quando da apiOV8Çio do Olçamento.
Volto A lailunl do texto escrito pela Consulloria:
Entnrlanto, para 88 gerar a possibilidade de ........ ...
· - - de mais nada
- - · • p18C1110, .......
•
possuir orçamento, já que, constilucionalmente, ê vedada a n~~~Hzaçiio de despesa
aem anterior empenho OIÇ8rnentáriu, portan10, superior- créditos o1Ç81118111ários (CF,
a rt. 1ff1' 11).

Se eslhléssemos comprometidos, raaJ..
mente, com a fidelidade ela transparência
dos gastos públicos n1o sou eu que estou
dizendo, Sr. Prasidenta, mas o estudo da
Consultona do Senado , a d1fenmça final enIra race1ta e daspasa (executadas) seria
zero ou muito pequena, derivada da alguma
defasagem cronológica na realização da
despesa. Contudo, o que tàmos aqui registrado, quando a ddenança assume aproximadamanta 18% da -.a anecadada, ê que
o podar púbbco estadual, na sua 6nsia de

gastar, está fabricando artificialmente ~
por lnlerrnêdio da obtençlo da créditos orçamentários b'Uieados em superestimaçio de
receitas, a fim de conseguir administrar de
maneira a n1o ae sujeitar às tesll içães de
sua arracadaçio. Ftea assim. pl'djudiCBdo o
eletivo controle pelo Poder Legislativo.

Essa abluda tem conseqiiências nefas-

tas para as finanças públicas estaduais e
tarilêm para a própria economia do Estado
no longo prazo. Primeiramente, detlcolamento anile o ftnancairo e' o anecadado
somente ê posslvel devido ac:i falo de que o
Poder Legislalivo estadual está concedendo
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O perfil das despesas, pcmamo, apreq1111 c:- a 1:1111a dllt pqr IIIIIS e ::!r.".:di5 .:õõiiõ
, senta-se totalmente vollado P8l!l a mobiJIZ8aqueles tomados aqui nc i1nal do ano passado.
çio dos Instrumentos de polllica ~
Sr. Prasidente, 11110 vou" repelir tudo o que falei
estaduais, a fim de garantir um aumento dos
durante um 1110, , _ n1o posso encenar mau ~
investinantos, com um maior custe de funnunciamenlo um dizer a
Ex", aos Senadoras a
cionamanlo da máquina ptlblica e reduçio
àquelas que me ~ que o Gowemador do P-nas despesas de peasoal. Tudo isso à custa
ná, ao
um ---llcticio, falso, manda 8ll1lfiaçlo do endividamento públtco, da
tiroso coma o próprio G~. aprasanla-o para
supellll1imaçlo da racalla a da geração de
que possa tomar o dinheiro anecadadc com os 1~
um desequllbrio que se perpetuará para o
postos do Estado pagos com IIIICiiflcio pela populafuturo nas finanças estaduais.
çlo, lnlballadores a empresállos para cleposilli-lo
na conta da montadora de autom6veis ou das mcnO consullcr chega a várias c:onclus6es. Uma
tadoras.
Estas estio entrando com a rnan:a Renaull
delas, Sr. Presidenle, é que o exemplo do Paraná
ou
O!rysler,
por ~ , a o Governo do Psrané,
mostra claramente a rota de come se levar um Estacom
o
dinhlliro·do
•eu povo, sacrificando a satlde, a
do até a exaustlo econ6mica e Jinance1ra, com o
agricultura,
a
segurança
ptlblica a, sobnlludo, a educomprometimento elebvo das gerações futuras e da
c:açio
do
Estado,
que
Iam
um progl8lllll que pniCisa
pnlpna capacidade de o Estado intaNir no processo
ser
revisto
a
até
analisado
por aquelas que se inteecon6mico e' social.
ressam
pelo assunto. Lá as coisas caminham ao
Sr. PreSidente,- estudo é um documento
contnirio: astamaa tamando pilblica uma fábrica de
muito sério que 11011 encaminhar a cada Senador.
111110móveis, e o Governador tenta. a lodo custe, priEspeto que S. Ex"s. possam lê-lo, lnleiPratá-lo e vevatizar a aducaçlo no Estado.
rificar que, quarldo estamos aqui aprovando emplásA educaçio, hoje, Sr. Presidente, é um COIIIPO'
tmas novos, para os Estados, estamos ajudando a
nente mullo •rto no seldrio do lnlbalhador, nos cusaumentar o IMiicit ptlbiiCO. Lembro ainda que já fotos de uma lamllla. E, evidentemente, ao privalizar o
ram autorizados empn!stimos por esta Casa &em o
ensino no P8Jané, o Governador astsni COIIfemplanparecer faYOiável dos 6lglos técnicos; ao contrário,
do empresérlos amigos seus, ccmo o está fazendo
houve parecieras deslavoniveis, come aqueles daao
dar as IOdovias estaduais a federais, que foram
dos para o Estado do Paraná, mas a COI1Cessio do
construfdas
com o dinheiro dos lqlostos que pagaampréstimc 'recebeu o apoio quase III8CIÇO dos Semos.
S.
Ex"
8XIICUia,
agora, ume 6nica abra, Sr. Plenadores, que nio an'ahsaram as conseqüências, porsldente: nlo a duplicaçlo, nem o melhoramento das
que senão não teriam votado.
condiçlies do trélego de autom6vels a carnlnhiles
Falei durante um ano e, nesse perfodo, tentei
que banspoll&m as safras, mas os pedágios, a fim
exeR:ar o
mandato de Senador, defendendo o
de cobrar das taxas dos caminholl8ilos a daqusles
meu Estadc; mas fui atropelado pelo inlei8SS8 politique se dlllgem a qualquer pcdo do Estado, nume
co-partidário da Casa, porque prevaleceu uma deciganAncia que nunca vi.
sio politica.! Quando o Govemador mudou do PDT
para o PFL.'mudou também a composição daqueles
Já andai em asiladas a paguei pedágio. Mas
que entendiam que' nio deviam aprovar o 8!!1pléstipegá-lo a csda 80 qull6nlillrpS, fazendo com que o
rno, e que eram a maioria.' Alguns Senadores, em
custo do lnlts, por IXIIqllo, de uma tonelada de
primeira votação, por unsnimldade, aprcvaram a exisoja saja'acrescldo ds forma aspentosa, quando sai
gência de que o Goveme do Paraná apresentasse o
do oasta e wm para o porto ds Paranagui? Os caacordo assinado com as montadoras de automóveis,
minhões, 'Sr. Pntsldenle, gastam cen:a da A$150,00
mas depois, para atender aos apelos pollticos do
de combusllWII; gutarlo A$160,00 ds pecMgio, ou
Governador, que havia se lranslerido para outro Parseja, mais de pedágio que de c:orrilustlvel, 01181'811do
lido podsroso, mudaram completamente sua posia produçio agroinduslrial do Estado, aquela que se
çio. Nio pensaram no Estado do Paranai, mas, sim,
dirige ao pclllo. Faz-se uma abra para cobrar pedáem mela dúzia de compcnentea da um Pllllido, entra
gio, e as rodovias continuam em estado pi8C6rio.
Nlo utilizo hallcóptaros pera deixar ds ·erwergar as
elas o Govamador do Paraná. Esquec:aram-se de
que, ao aprovar os empréstimos sem o Estado ter
estradas; uso o autom6vel nas IOdovlas do lntarior,
c:apac:iclarh de pegá-los, estavam comprometendo
que estio eaburacadas. Eae pedágio que está sendo colA ,,. • e ._.. cobrado é um abuso, um deboas futuras geraç6as do Estado a, scbretudo, colocandÕ nas costas de Unil.o uma divida monstruosa,
che à lnlaliglncia do povo do Paraná. E aslanli cfa.
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ho!e. irrcllanlar um nmdelo dinlmico de
tra111forrnaçio.
A ragilo filiognlfica do Nonleste COIIIp111etlde
'1.548.6721cm2, com upac:tos ~. pollticos e aocia1s bastanle dileranciados. Slo quatJo
sub-regli!es: Zana da Mata, Zona de TIBIISiçlo,
Zana ~ Semi-Artdo e a dos. Cerrados. ~ ~ do
que sabido que nenhuma polft1C8 de dese!MIIvimento daria certo sem COIIIiderar as particularidades de
cada um desses espaços.
Infelizmente, por descaso, ignorincia, inespon·
sabilidade ou por fa'IIOiecimento, diversos
governos ~ consideraram imllevante a
i~rlância dessas diferenças e nem sempra apiiCII·
ram, de maneira elicientll, tis irwatimeniOS e as verbas que lia destinados a ninorar a miséna da população.
O 111Sultado é que grande parte dos programas
pravistos nlo ap111senta resultados positivos, c:cimo
foi o caso, por ~. do tio badalado Pacote
agrlcola, que tenninou como um verdadeiro fiasco;
do vergonhoso llldndalo da mandioca, e de vários
outros que ocorremm na regilo e que têm, inclusive,
a mancha de nenhum dos responsáveis, até hoje, ter
sido posto na cadela.
Apesar de tudo, Sr. Presidente, Sr's. e SI$. Senadoii1S, o Nordeste possui oásis onde as técnicas
agrícolas, a produtividade, a qualidade dos produiOS
e as pesquisas agron6micas atJngem lndioes iguais
aos dos Estados Unidos. Sio áreas pequenas, em
1111ação ao contexto geognifico global.
Em oontrapartida, na cealinga e no sertlo, que
comtSpOnclam a VliStas lllltens&ls, anos seguidos
de . - expõem cruelmente e de maneira dolorosa
a rniatria, a igiiOitncia, as doenças sociais, a chocante mortalidade infantil e o abandono.
th I 88 regiOea IKUiarmente castigadas pelas
injustiças, p8II108 que o tempo parou deade a época
do dEB:obrimento.
O aertanejo anrugaclo pelo sol inclemente, com
auas crenças anaigadas e - fé inabalével, lngenuamenre, con11nu11 8CRidltando nas piCAI arras dos
govamantea.. Enquanto espera pelas cisternas prollllltidas, pela COI1IIIIUÇio dos bamliros, pelos pequenos poços, pelos Cllrilhiles-pipes, que ap111e011111
de te~ em te~. fica ii. mercê dos ineacrupulo.
aos vencledoii1S de égua, que COII1IIICiali2a o liquido a PJ119011 axorbltantas.
~ triste e ravoltante d1Z8r que o homem poble
do Nordeste morra da fama, da doenças endlmicas,
de llbandono, da excluslo, de 1»aconcaito e também

No sertlo da Paralba, em plano final do século

QUIU, até

de sede.
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XX. da mesrre "maneira como aparace no filme A
Guena do Fogo, onda os homens das cavamas
guerreavam emomam pela posse de uma pequena
chama, poderia ser filmada tamb6m, e ao vivo, a
Guena da Água.
Lé, sem que se tenha qualquer compeido,
mais de 60 municlpios Vivem neste momento o dia·
ma da falta dágua. um wntadaro estado de • •
dade.
Em conseqüência, os alimentos quase nia
existem, os babls morram da sede e da doenças
banais e enchem as covas rasas dos cemitjrtos im·
provisados das vilas, vilarajos e pequenas cidades.
~ Í:Omum nesaas comunidades, e na ninha
terra era assim. ouvir, 18"111'8 il.s 16 horas, os sinos
da ig111ja matriz repicalem inintllnuptamente anun·
ciando a tristeza da partida de mais um anjinho - li
como chamam aquelas crianças ·, vitimas do dasca·
so, da conupçio e da falta da assisttncia social.
Quando era criança, quantas vezes nio vi passar em frente ii. minha casa um pequeno c:aidozinho
da cor azul do oáu, sob o olhar indiferente dos passantes, ~ csrragado silenciosamente pelo pai
no meio da rua pmcipal da cidade, e~.
um pouco mais BIIM, pala mie e pelos irmãozinhos,
IOdos de cabaças babais, silenciosos, raquftlcos e
subnutrido&.
S6 multo ~ depois. quando já n1o era
maia menino, descobri que aquales caix.õas da arp
nspreaentavam o saldo das vergonhosas qustiças
que existiam em nosoa regiio. Naqueles pequenos
caix6es jaziam iuocentes dasp•otegiclos. vitimas
passivas de uma morte anunciada, coisa coniquelnl
naquele pedaço do BIBSil.
Sr. PII1Sidenla, Sr's. e S.... Senado-. é lnconceblvel ace1tsr que o nosso Pala ainda possa
conviver com tamsnhes abenaçiles sociais
Nio é f6cl Para ninguém el"dendar como a oitava econonia do Planeta Terra, com quase US$900
bilh6es de produÇio anual de bens e serviços, é ca·
paz de produzir tanta miSéria, de multiplicar tantas
desigualdades e de conllller tantos pecados gravas
contra a cidadania, contra a democracia e contra a

vida.

o Nonlaste biRiilelro, i8batado c:ruBna1le hé

cem 8noa em Os Slrlfla, de Euclides da Cunha, hé
quase meio Uc:uJo em GeogiafJ& da Fome. da Josué
de Castro, nos cléssi:os do eminente sociólogo GD·
bertO F18)'18, em COidel pelos poetas popu1aJ11s e ...
pe1 ilisiiiS, nas telas tristes do grande mes11a Po!tina·
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tuaçio de fome e dese..,..xego em nossa regiio.
~ importanle ressaltar que a demora
em atender aos IIBt easi'ados pode comprometer a segurança plbJica com a n!p8liçlo
de saques aos pabinllniae jdllico e privado.
Convictos de que juntos haveremos de
contnbuir p111a minii"IIIZIII"" a siluaçio ora vigente, subscravaRICH10S 81811C1011811111nte.
Dr. Epif*:10 Leite Rolim
Prefeito Municipal de cajazeiras'
Sr. Presidente, Stls. e Sra. Senadoles, além
de Cajaze1ras - a quinta maior cidade do Estado da
Paraiba ., mais 11111e ciciadas falam invadidas. Até
agora não há recuraos no Doocs, na Sudene, na Secratana Especial de Politica Regional do Ministro
Femando Rodrigues Cstão. Enfim, as aç11as toram

,

.....-s.
sol,,-"~...

Ainda ontem estive com 0 Presidente da Repúbra, que prometeu ag1IIZá-1aL Como o tempo é
muito a..no, ocupei hoje essa tribuna e fiz no local
aquela exposiÇão, visando sensibilizar a bui'CICI8Cia
de Brasll~a, para que aja rapidamente, e fim de que
não monam ma11 nonlestinos, mais parallenos e
quase lodo o rebanho da Paraiba por falta de égua
para beber.
Mudo obngado.
Durante o discurso do Sr. NBy &·-'na. o Sr. Geraldo Me/o, 11 Va PrasidBnte,
deiXB a cadeira da piBiidlncia, que é ocupada pelo Sr. Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Conosdo

a palavra ao Senador Eduardo Supllcy, por afá 50
minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioc:GoiPT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revislo do ora·
dor.) - Sr. Presidente, S!ls. e Srs. Senadoras, nesta
semana, a Comissio de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas esfll recebei Ido o relatório elaborado pela ONG Human Righls Wafch, con·
tendo urna pesquisa realizada em 70 países sobra a
siluaçio caJCerária de cada um. No documento, o
Bras11 aparece entre os nove palses que apresenta·
ram as piores condições, assim como Peru, Estados
Unidos, Annênia, Rússia e outros.
O relatóno aponta algumas das posslvais causas dessa sduiÇio. Por exemplo, a auperblaçlo
dos presídiOS, cadeias e delegacias, onde homens
são amontoados como animais, os maus-tratos físicos e psicológiCOS impostos aos presos e, pmcipalmente, a ociosidade. Após rebeliiles e ten1a11vas de
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fuga, li comum o espancamento e até o asssssinolfD
de detentos como forma lllllléria de puniçlo.
• As rebeliles de pn111011 11m 1111 IIIC8dldo e 1111
agravado em lodo PaiL Tornanun-se comqueiras
as ~ cenas jomallltlcas onde os prisioneilos I'8VOIIIIdos, ao doninar reflins, pusam a pedir, em lnlanaaa e pe~aas negcx:iaçiies.
CCIIIdiçl!!el mais humanas no sistama penilenciário;
1111 nlo, obviamanle, o seu dnlllo llbanllde.
No ano r ado, as nlballiles balaram racor·
das no Estado de Sio Paulo. Noa disbltos policiais e
cadeiiles da Secratarla de Segurança Pllblica - conforme levanlamanto feito, rata dia, pela Folha ele
S.Paulo ·,ocorreram 185 raballlles, mais que o dobro das 71 havidas em 1886. Tarnblim aumentaram
os casos de fuga. llinda que tenha diminuldo o número dos que CCIIaeguiram escapar. Todavia. nos
43 prasldios da Secralarla da Adrnlnistnlçiio Perilenci6ria, IICCIIIIIIceram 8 rabelllllls em 1997, uma a

o

mais que no ano anlerior.
A drarnéllca llluaçlo doa c1e1Bn1os no sistema
_.._,....... esfll evidenciada na
DllliD da
---,_
Um Detento. de autDria de Mano Brown e dos de1'1'11111 membros do grupo musical Racionais MCs MCs aignllica IN5illlas de carim6nias.
Essa música relata a hlsl6ria vivida pelos 111
detanlos que foram vftlmas do trista manacftl do
Csrandiru. Leio aqui um lnlcho da história de um detento, de 011 Racianais:
'São Paulo, 11 de outubro de 1992, 8
horas da manhll Aqui 1111011, lnPlS um dJaJ
Sob o olhar aangOinério do vigiai Você não
sabe como é caminhar coni a cabeça na
mira de um HKI Melralhadora alemi ou de
lsraeU Eslnlçelha ladrlo que nem papel.
Na muralha em p4/ mais um cidadio
José11111rvindo o Estado, um PM bomf passa
fome, metido a Challes Bronsonf Ele sabe o
que eu dasajol Sabe o que eu penso( O dia
fá chuvosol O clima fá tensof Vários tentaram fugir, eu tarnbl!m queral Mas de um a
cam, a ninha chance é zero/ Será que Deus
ouviu minha orar;ID?/ Será que o Juiz aceitou apelaçlo? (...) Cada delllnlo uma mãe,
uma crançal Cada crime uma sentença/
Cada se1 dança um motivo, uma história de
légrime, IPIIIIU8· vidas e gl6rlasl abandonai
miúria, 6diDI sofJ imental daspraml desilu·
siDI açio do~ Misture bem- quimica, pronto:/ fiz um novo detento.
Minha palavra de honra me p!otaga{
pra Viver no pais das calças begef Tlc-lac,
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ve1s pelo Bistama penitenciário possam criar condi- .
ções. de trabalho que venbam e humaoizar a situação dos que ae encontram delldos, 188ducando-os e
praparanclo-os para a vida em lberdade, e com med1das que possibilitam que 08 eg.,...., ao ganharem a liberdade, tenham mais condlçlies de obter
emprego, piBiiando ae que 1% das vagas nu empresas citadas . _ aejam destinadas, estaremos
dando .,..._ COIICillloe para rnelhcnr esta Biluaçlo
que nio dignifica o Brasil.
OUIID assunto que me lraZ à lribuna, Sr. Prasidente, é a manutançio do G-ral Ricardo Fayad
no cargo de SUbdlrator de Sallde do Ministério do
Exérato, lato que 8SI4 gerando grande polêmica
dentro e lora do BnlsiL O argumento do Pnlsidenle
Femando Henrique Cardoso para nio ntmovt-lo é o
recurso do CRM, que ainda nio foi julgado, contra a
liminar upedida pela Justça,''IUSpelldendo a cassaçio do seu registro. •
Hoje, o Sindicato de Artistas e T6cnicoe em E8petác:ulos de Diversão do Estado de Slo Paulo raal1zam um ato ptlblico c:onba a norneaçlo de Fayad.
Parllcipam do JiiolesiD a Con · 'n de Justiça e Paz
da Alquidif'l a de Slo Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comi não dos Famliares dos Mortos
e Desaparacidos, o Grupo Tonura Nunca Mais, o
Conselho Federal de Medicina, além da SPBC, slndiCitos e anociaçlles. O proi8SID aerá na Avenida
Sio Joio, can11o de Slo Paulo, às 20 horas.
A Sr". F"IOII8 Mac,aulay, da Anistia lnlernacianal,
virá ao Brasil para discubr o assunto, uma vez que a
manutenção de Fayad alrapiiJha 08 aslo'90S do Govemc brasileiro da acabar com a Impuridade. A
Anist•a lntemacional divulga hoje em Londres uma
nota de protesto c:on11a a I'IOIIIIIIIÇão do General
Fayad.
UmJaime
dos coordenadores do prajalo Tortura Nunu-·-,
Wright, .......,, .._,..__1110 do Corrica """"'
..,...... ......._,_
tê de Julgamento do Prêmio Nacional de Direitos
Humanos em poteslo contra essa siiUIÇio quedesrespeita a memória dos torturados e mortos duranle
o regime militar. .
Muito obrigado.

Dunmta o dist:unlo do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Osmar Dias daira a Clldaiia da
pteSidlncitJ, que é CICilpBda plllo Sr. Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (S«assllo Rocha) Concedo a palavra ao Senador l..aanal Paiva, por
permuta com o Senador Ernandes Amorim.
O SR. LEONEL PAIVA (PR. - DF. Plon.lncia
o seguinte discurso.) - Sr. Pl8llldanla Sabaslllo Ro-
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: cha, .sr~~~: e .ara. &mãdoras, hoje, toma posse o
novo Conselho Dlrator da Sociedade dos Usuários
de lnforméllca e TelecomunicaçCies (SUCESU NACIONAL), eleito para o ano de 1888. A solenidade,
para a quallivll a honra de aer convidado, será realizade no Audll6rio D. Joio VI do MUEU de lmpaeusa
Nacional, em Brasllia, à 19h30min. O -w aerá
presidido pelo e-lenlfssimo Sen:101 Vlce-Presiden1e da Repalblca, Man:o Maclel, e contará com a praaença do Dr. Jollé Israel VaJgaS, Mlnlsbo de Ciência
e Tecuologia, e demais autoridades brasileiras.
A Sociedade dos Usuários de ll'llonn6lic:a e Telecornunlcaç6es, sediada em Braaftia, é uma entidade privada, OlgiiiiÍZBda sob forma de confederação
em que as entidades regionais aul6nomas formam a
Sucesu Nacional, cujo 6rglo deUberalnlo é composto
por Conselhos Dirator e Fiscal. Constitulda por usuários de equipamenloe ou programas aplicativos que
procuram trocar experiências, idaas 'e levar aoluções para paoblenu lnenmtas ao segmento, a organização promove cursoe, palestras e aaminérioà nas
é,_ de lnlonnllica e Telecomunicaçiies. procuranfio, dessa lonna, alender aoe aeus associados.
A 1~ do rnen:ado de lnfonnébc:a no
Brasil pode aar revelada pela exprassiva ciha que
movimenta 14 bllhlies de d6lanlsleno, Inclusa toda a
cornan:iaiiDçia de Hftwar11. ._rdwlint e aarviços.
Em BnssOia, onda lnldicionalmanle qualquer segmanto de negócio nio ultrapassa 5% do volume comemJaPzadt! no Brasil, por aa tratar de lnlormátrca,
essa lndice alcança o Bign~icalivo patamar da 22%.
AtuBimenle, a llfllidadll naa&za a Feira lnlemacionaJ de lnfonnélica a Talecomunicaç6as, considerada uma das maioras feiras do Pais e a maior do
gênero de América Labna. o reconhacimenlo p!lblico da iqxxtAncia de anliclade foi lllfenandado com
-·-daS
...,~do Coas ,_,_,_..
ucesu para a campos.,....
mitê Gestor da Internal a o dQ Conselho Consultivo
de Anatai.
Prasligiado por IDdos 08 usuérios e associados
da Sucesu, o novo Conselho Dirator, presidido pelo
Dr. Rllphaal Mandarino Junior, 18m a diffcil misslo
de estntiter ainda mais as relaç6es anlnl a entidade
a o consumidor final, buscando alellder aoe novos
usuérios do man:ado, en1n1 08 quais destaco: os
pralislionais liberais, a ilona de casa, o adola-nle,
enfim, todo o ·segmento de noasa Bociadacht, bus·
canelo tJanslormar cada cldadlio bnssileiro em um
uauério aalillfailo com 'o setor de lnlormélica e 08
aerviços de leia cDmunicaç r.es.
Quero, n8sta oportunidade, parabenizar o novo
COnselho Dinllor da SUces11 e exp1 a r a certeza
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exerçiao, apenas 25,37%" do orçamento nessas
duas.. áreas, quando a Constiluir;Ao Federal, em seu
art. 212. del&i11i1e que Eslados. Dislnlo Federal e
Municfpioa devam aplicar, anualmente, nunca nerm de 25'% da sua raceita?
Alsin 6 govemado o meu &lado. Nlo ae 185peita aequer 8 Conltilulçlo Federal. Todas a s legais IID iglaadas, 08 Códigos nlo exill1alu pma o
aluai Governador e o podar c:eniJal faz OtNidDs de
man:ador pma as darúlcias que dlariamenla do for·
nUadas nesta Caa e na ClmaJa doa Deplàdoa.
.W quando o Govamo Federal vai rm in1Ji lgir
um Governo Esladual corrupto, sem que nantwma
alilude seja tamada - no mfnimo uma inlarvançio
federal que é o que o povo de Rondc1nia espera?
Os Sra. Sanadoras, oomo eu, del.'llll estar se
perg!rdando: O que faz a Alnmbh!ia 1...eg1.. "ssiva que
afá tqa n1o padil o
do Govan:"'lfor do
Estado? Sinceluate n1o lBi 1111poudal. Todo .._
mar de lama 6 do CQilec:illaib dos DepuiiMbs Estadueis porque eu 111mpn1 tDmaí o c:uidafo de enviar lodai as danlncias ao CQ•iidtaiiO da Aaentiéia Legislativa e ao Miildilo Pllblco, bem como lnlonné.fos
sobra 08 ~~~~ =anca ;x~ç~a• em andana iiD.
Algo de muiiD 1lltnlnho oc:oma em RondOnla,
porque lé nada é apurado no lBnlido de coibir a
1191o II'I8IICI\IpUiol desse mallanle travalido de Governador.
GasiiHe uma veldadelra fortuna com propaganda enganosa para mostrar ao povo obras do Governo Federal como se fossem rn&zaçio do Governo Estadual, chegam ao c:6mulo da deslaçataz de lncür obraa da lnlclallva privada como sendo de sua
raalizaçio. Como IIIIIK!Iplo, cito o Tenninal Granalairo de Poilll Velho, OOIIIInlfdo pela Hennasa, do
0011'41818ide e IM'izador empnllário Blairo Maggi,
auplenlll do nobre Senador JoMs Pinheiro.
Sr. Ptwsidanlll, 8I's. e Sra. Senadoi8S, eatDu
0111111 de que o Saedo da ~ mais uma vez,
moatnuá l Naçlo que cumpra com sua nilllo oonstilucional de delellderoa illlirnBIII de IOdoa oa bla;w
ros e que 811Ubcom" 'o da Co11 "ulo de f'iscalzaçio
e Conbale deala Caa lni apurar, o=m &Biaidade e
COII\)8Iêi1Cia, oa da •h• de um GovamadorCQI!plou . rtu apenaa com 8manlira e a corrupçio.
Conslanlllmanla, temoa fedo denUncias nea1a
Casa. Ainda eate lem8n8, procunamoa a Comisslo
de F"IIC•'izac;io e Conlnlle e &pnll8ntamoa um requerimanto por maio do qual crlamoa uma suboonisBio composta por 1818 Senadores e qualro suplentea.. Eela IUlooi!l lo .....-.é ... lem8n8 paJ8
maar Ullll viagem ao Estado de Rol idO! ii, ~ cr ilo

••o••=llnBtt
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em que 08 Sanadoras vlo lar oportunidade de, ln
loco. wrilicar todas as rnaalas do Estado de RondOnia denunciadas por nim. Tenho c:ertaza de que, ao
vollaram Sanadoras do Estado de RoudOuia,
mais vozea irlo IICII'I18I'a 8 esta 1101111 raili;.,rtraçio
pela moralizaçlo Pllblica do Estado de FlondOnia.
O Tribunal de Contas da Unilo, que lé está
rapresenlado por alguns funclon6rlos, fez, a pedido
nosso, algumas •aca!!zaçlles, mas n1o as fez a contento. E Isso nos lavou a, mais uma vez, reforçar o
nosso pedido. Nlo é pol8fval que um Governo denunciado c:onstantemente aqui desta tribuna lenha,
por aer do PMDB, lanllll privilégios, pois, com todos
desvios, o Governo Federal mantenha-lha as
portas paiB todas nrlvindlc:aç&ts de 18C111808, lgnorando 8 ·~do Estado e o nlo cumprimanto de ~011 lasca de convlnioa.
Espero que aejam tomadas poaÇOes mais sérias que vanham fnlar a c:orrupçlo no Estado de
Rondllnia.
Obrigado, Sr. Praldanfe.
DOCUIIENI'O A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AIIORIII EM SEU PRO-
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IM

mente o Banco Noroeste aumentou sua taxa, que

passou de 11.60% palll11.80%, lendo havido, portanto, uma eiiiVBÇio da 1.72%.
Para a~ pessoais, três bancos redu·
ziram 08 juros oabrados em 40% (da 7.50% P8l8
4.50% 80 mês). OUtro banco nWziu a taxa de 6'll.
para 5%. o Exr:el Er:on6mico, de acordo com o Jevan..
lamento, aumaniOu 08 ;.os de 7.60% p&l8 7.80%,
promovendo, portanto, uma alevaçio de 2.63%.
O que deaejamos, Sr. Pnlsidente, é cobrar
uma atrtude por parte do Banco Central. Em primeiro
lugar: queremos l!scalizaçto. Na história racente da
implantação do Proer, para aoconer as instituições
flllBnceiras que fraudal&m, ficou patente uma grave
omissão do Banco Central. Ora, será que o Banco
Central não tinha conhecimento das fraudes que vinham sendo IN&zadas pelas Instituições fiNIIlCBiras
em nosso Pais há III8IS de daz anos, conforma foi
c:omprovado em uma delas. raso caracterim a verde·
cleira oi!IISSio por parte das nossas autoridades,
principalmente daquelas que fazem parte do Banco
Cemrel. Por motivo, queremos alertar o Banco
Central para essa questão.
qua o noticiário a respeito das altas ta·
xas de juros, 'divulgadas pela grande mídia nacional,
estejam em seus cadernos de economia sem o necessário enfoque de pnmeire página, COI dieta-se conforma pesquisas feitas pelo Procon - a raahctade
das taxas de ;.ros am nosso País. Contudo, querarnoa
que o Banco Cenlral emita uma opiniio a essa respeito. Se ele próprio faz a recllçio das taxas de juros,
namo que pequena e lfnida - repito ·, por que as
instituições' fi-iras do Brasil 1'1111 acompanham a
de . ão do Banco Central? De quem é a culpa fisca&zaçiio para eslabelacer urna medida que poeaa
alcançar as lnsdh'9"- flrlarx:eOs, esteb a' cwldo I·
rriles de aconio com 08 juros que esiAo sendo lbaldoa
pelo Banco Canlral? Isso ligl ifica mais uma vez a graw O'IIIBsi'O por parte da equipe BCOii&lica do GcJver.
no. E Isso ~ tanQ!m- e principalrnarU- grevas
e sérios ~lzoa pare nossa 111 ciadade. Hoje, principalmente, o setor procUivo nacional - a agricullure e
08 demais lliijjll&b- e o cor1unto da nossa popula·
çio estão solnllldo na pele exaternente as dllculdadaa
de acesso 80 Clá1ID. - finaiiCiamentos, prirqlalmante em razio das abas das taxas de juros.
Entendemos que essa siluaçio não' pode prevaleosr no' nosso País, porque a consideramos uma
Wlldadeira di&~. uma aberração: diante de
uma normá esllibeleclda pelo Banco Ceritral. Ao ln·
ris de Bancõ Central anunciar para o Pais determinação de naduzir, mesmo que em 4 ou em

Mesmo

o

MARÇO DE 1998

5%, as taxas de juros, por que nlo exige das instrtlii·
ç6es financeiras compor1amento que possa se assi·
rrilar l wntada expnaaada pelas autoridade& da·
quele 61gio?

Isso niD pode IIII' um jogo de faz-de-conla, não
pode IIII' considerado como se urna delenninaçlo nio

pnacisane

IIII' cumprida pelas nosaas insllluiçlles fi·
nanceiras. ~ pnaciso l88lmente - a .aqui vem a nossa
colxança 80 Banco Cenbal, por meio do seu Preaidente a da sua dretoria- que Informem a esta Cesa como
o Banco Cenlnd 8lllá fiscalizando as insliluÇiias financeiras do Pafs no tocante ls taxas de ;.os que estão
sendo cobradas hoje, nlo apenas para 08 ampresá·
rios, mas tanD!rn nos créditos pessoas, nos cartões
de cn!dtos. anfin, em todos os proc:edmentos de fi·
181Ciarnanto pare o cor1unto da nossa sociedade.
Ene ti a cobrança que faço, Sr. Pnasidente,
constatando mais uma vaz. com os dados aqui nala·
lados, que as lnsb1Uf9iles financeiras buscam cada
vez mais lucros. Há pouco, um grande banco no
nosso Pais anunciou um lucro de R$800 milhC5es no
ano passado, certamerrte com o sacrifício da nossa
população, Impondo essas altas taxas de juros.
Pardo que pnacisamce I'IOIII'idlizaa IJ'BS'ãn,
mas é pnaciso que o Banco Cerni tome as medüis
I'IBCIISÚriPS pare dateiliGIBl' que aquilo que eslá sendo
!baldo por ale, como taxas de ;.ros - apesar de 8818111
ai1da as mais alias do Planala ., deve ser CUII1lrido.
pare que a aoc ........ não veja Isso apenas como i8fóri..
ca de um Gowemo ou como uma atítuda de faz-de-conta
das IWIDridadas do Banco Cenbal d o - País.
Com asse advertência e com essa apelo esta·
moa aqui cobrando do Banco Cerrtral expi!CIIÇ6es
sobra os procedlmerrtos adotados por aquela instduição no que toca l fisca&VIÇAo e aos 11111ites previstos
para as inslllulções financeiras na cobrança das ta·
xas de juros, de crédito pessoal, de financiamento,
de C8lllo de cnidito. Enfim, de todos os prooadmen·
tos relacionados errtna as instituiÇões finanoairas, as
nossas ernpnasas e o conjunto da nossa sociedade.
~ pnaciso aaclanacer isso para dar transparin·
cia ls Çias do Banco Central a das lnslib iÇiies finan·
oainaa; caso~ cada uma cobrará um valor, outras aumenterio, apesar da namiÇão das taxas de juros. A eilnaçlo nio es1á absolularnente clara, como fi.
CDU damaabado pelo levanarnanto do PIOCOII, no qual
cada hsftftliçiio. na Wtdade, n1o aatá naduzindo com a
mesma intensidade e Bllll.lllanaidade as taxas de ju·
IDII, 8llqUIII1ID o GcMrno anuncia uma recilçio tímida
das taxas de ;.ros no nosso País.
Era o que eu tmha a dizer, Sr. Presidente.
Murto obngada. (Pausa.)
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tem pontos neste projeiD, sim, que ... dizem rapeito, que lhe interaaaarn diratamenta, como o capital
estrangeuo, os planos rnlniJnOB e.a tabela dct. 18811111'·

cimento doa planos pena o Sistama Onico de SIWde.

Em pnmeiro lugar, o Govemo inlarasse,.. pelo
captlal estrangeiro, pocque querellgOidar ainda mels

seus c:ofres e IU8I raervaa, em delrimento de um
sistema pllblico de lalkle de qualidade; quer reduzir
os gastos oom lalkle pc)blic:a,
ao capllal
externo. Essa é uma 8illlalégia de govemo, é um
ponto de que o Govemo certamente nlo abrirá mio.
Então, convenhamos, &-&. e Srs. Senadcns: que o
Govemo feche questão neste poniU e que denube o
c:aprtal estrangeirO no meu ~r; que o Govemo
vença e garanta o ilogo ess ~ do c:apifal estrangeiro, ao
contrário do que eslabelece o meu nalatório.
Porque 01 planos IIÍIÍIIIOI iB
1110 Govemo?
Poilp! o GcMmo IJII!I' fazer für,
fazer dnnr do
Sisleme únco de Slúie a P1'"'açlo pb8 do Pais, a
dasse m!da, menos pMrglwta mm menos ~
que alé pode pagar R$20.M. r I iJXI ou RS3D.OO lXI'
mês p1r um plano de aú1a, que nlo lw val-sllftl" a
IIIÚdll, mas vai-1111 ganrirtalllà e - • • no a11anlU, essas panos n1o 1w vi!! ganrir 11'1'111'• balaioe ta
cisJ1o de ~ de um P'tl
•que lw Biela ll"'lis
~ a llllida. Dessa bna. mais wna WIZ o
GcMmo 811á ~IPIIIIS nos -.CIIfnls; n1o 811á
pnm!donacidadariaenamnaqallioiiCICial.
Por outro lado, convenhamOI, Sra. Senadores,
Sr". Presidente Jllnia Marlse, se é para fazer IICO!do,
se é para fazer entendimento, é pelerfvel que o Govemo mentenhll a sua posiçlo finna nos planos minimos, mas abra mio pena 01 transplantes, como os
de nns. Há, aproxinalanalte, 30 mi pass-as no Brasil em tratamen10 de hamaclálise. Slo 30 mi pecierDs
I8I1IIIS cr& icOB. A seqülncia de hernc rfPil" 11 - .
Bárias a cada um delas. manaUnenla, cuata para os
oalres pilblloos em tomo de R$1 mi, ou seja. por ano.
algo em tomo de R$12 mil. Ola. Sr"L e Sra. Sanadora, em um ano, o que o Gauemo gasta com um cfes..
ses pacientes é suliciente pena realzar um transplanle,
garanbndo mais cigridade à sua sallde" e principalmente garantindo o seu trabalho. o IUIIIIniU para sua
família, já que per:ialileii, .....,. clrainsiAncias,
são praticamente afastados do llaballo, pelo menos
durante grande paile de 11181 vidas.

.-,ando

"*

Suponhamos que o lransplanle de rins na rede
pnvada custe RS20 nil. Uma .,.._ que, aoa 25
anos, comece a pagar por um plano de sellde
R$50,00 ou R$100,00 ao mês, ou seja, R$1 mil ou
RS2 mil ao ano,' dependando do valor do plano, em
35 anos, terá ~ RS35 mi. Será que quenlla
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nlo ' &llf"ICianla panl pagar um bai ......'lle de ms?
Nentun risco IIIUani IICIIn os planos e ~ de
lllllde, se jjiiia•lmu os lranlplanles. O llanSplanle
de c6mBa laioillém é beniiD. Os mais CIIRIS llio os
de medula, de c:a...... de rins, de ligado, ria llio
llllis 18101.
Recebi uma co1'1'81p011dência e um telefonema
que me deixaram semiJiizach O Pftlllrielário de wna
~ de Minas Gelais, Estado da emiuenlla Senadota JWia Marise, que pnllide esra sesslio, nllaloume um caso c:aiCieiU. Sua~ de pl1lllaçlo de
planos de ll8lide é pequena; 18m &piOIIimadarnen 60
nil ua*ios. lllllvo melhor juizo. En!p • pequenas
c:aobalam os seus ser•iços: ela ote.. um balaioedo
IUDáWII, com ambulall!rio, tllla~ hoapilalar e ci·
Nogias, DObrando de Fl$25,00 a R$30,00 por U&Uério.
0 blnollllmo psi 'tigico failo pelas~ de
seguro c:ertamanbl aleiUu uma pen:ela dos proprielá·
rios de planos e seguros de sallde. Esle que me CXIIIlac:iUu lllllli preocupado, com razio.. Temo1 de lllpellsar nos planos minirnos, pena rx-var o mercado
que llllá 811!8!1do, mas nio deloeruos ser 01 algozes
do SUS, solxecarregando, c:ano ocoma hoje. Todos
01 lnllamilnloS esper :laPlJ!C!os, iUdos 01 llansplantes
estio saldo oobertos pelo SUS, que, pcxtaniU, subsida inclindarnerU, 01 planos e seguros de sallde.
Então, voliU ao caso dessa emp1818, com 60
md IIIIU4rios, que atua no men:ado há 2:1 anos, em
Minas Gerais. Segundo o seu propietário, Senadora
Jona Marise, que Virá ao meu gabinebl e terá oportunidada de CDnWirsar com OUIIOI Sanadores, IU1CII um
usuário precisou fazer transplante ou ciurgia canflaca.
Existe, portanto, terrorismo ~lógico. Jl!!RPI8 o peroantua1 de usuários que prer:isalá de lllllamento especia&mcfo, que inclui c:irulgia canfi-. e neurd6gc:a.
AIOS. c:6ncer e tranaplantes. nio será suficiente para
1raz11r grandes prejulzos a empresas. atá porque
o pajell!! pevê um mecenisrno segundo o qual as oparadoras podelio criar fundos garantidores e 1111X111er
ao .-seguro, como já faum todas as seguradoras.
A Unimed, por exemplo, tem a sua seguradora.
Dizia-me o proprietário dessa emp1818 de Minaa Gerais: Senador, nlo faço seguro, 11118, todo
mês, faço ume espécie de poupança, com a qual ga·
raniU um 18CUISO auxiliar para ume situação de
emergência, ou seja, tenho o meu fundo, que não é
oficializado, mas está à disposiçio em caso de nacruldade. O apelo dele é o de que llllllllenhamos
os planos mirimos.
o que considero razoável, ~ESte momento em
que eatamos ~ o entendimento, é que pos·
samos manter os planos mlnimos, embora a minha
convicçAo pessoal e de médico seja a de que eles
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A Presidência corra~nica ao Plenário que PftiC8deu...correções na radeçlo final do Projelo "ele Rasoluçio n" 17, de 1998, em atandimanto aowpedianta
de 12 do coualle, do Relalarda malária raCca1" •o
de Assuntoe Ecan&micos, Senador Flomeio Jucé,
acusando erro materialra lllferida redaçlo final.
A SRA. PRESIDENtE (Jilnia Marlae) - Os
SIS. SeMclores José lgn6cio Fenalra, Elenedila da
SHva, lJlcio AlcAnlara e Joio França enviaiS'!: cl&.o·
CIIISOB 11 Mesa panl 811111111 publicados na forma do
disposto no lllt. 203 do Regimento lntamo.
S. Ex"a 811rlo alandidos.
O SR. oiDSé IGÚCIO FERREIRA (PSDB- S)
-Sr. Presidenta,
e SIS. Senadonls, hã uma cifra que, pot si só, revela a magnitUde do pnlblema
que me trouxa 11 tribuna , qual seja, a aceleiSda ascensão do abuso de drogas em lmbilo rra~ndial. O
narcotnlfiCO movimanla hojlt a !lbsuida quantia de
400 bilhões de d61ai8S por ano. P818 811 lar uma
idéia da PIUPOIÇio dessa volume, besla diZIIr que
esse dado reprasada 8% do volume falei de exportações feitas a cada ano no planeta.
Essa ql.BIIt18, enllelentD, não diz tudo, por estarem elfCiuidos de seu c6mputo 01 CU8tOI com piOg..mas de . pavençio, lndamento e reabllllaçlio;
com a repllllllio policial e o siltama judiciério; com
a queda de proclulividade provocada na IICOIIIIIIIia.
Pior: está excluldo dessa 1111atlstica algo que nlo 811
mensuiS com dados objellvoa, ou seja. a peida de
mHhares de vidas humanas cruelmente abatida• nos
cnmes relacionadol COI\) o nan!olréllco, ou lançadas
no limbo do vicio,· onde pennaneoem incapacitadas
de inseiÇio no II'IIIIC8do pnxlutiw.
Não lllCiste parte do IIMICio que llll8ja imune
ao Ragekl do abuso de diOgal. Além de um problema global, que atinge todas as naçãea indiscriminadamenta, das 11111111 rica8 !Is menos desenvolvidas, 6
um fenômeno lràlnsec8rnanle CQI11lleiD. que atera individuas, lamllas. COIIIIIIIclades soxiadatles, naçãea
inteinls, rdo s6 llaDndo s6llas 8IIIIIIIÇ8S 11 aaúde e
segui811Ç8 da PDPI~açln.' como tanmém chegando a
abalar a estabilidade politica de govemoa.
O que mais nos cauaa a1anne e nos ca1oce em
guanla constante c:ontn1 01 terríveis laiilllcukls da ln·
dústna da dRigBS é o falo de as pes-a astan1n1
começando a experimentar drogas ceda vez mais
cedo na vida. Adolelcentas e jovens, alelados estruturalmente pelo lltniU e ansiedade tipicas da fase
de tiSnsiçio paiS a vida adulta, tolllllm-88 PI8S8S fé.
cais da sanha lucndlva "de tlaflcanles. Eitudos compiOVBram que quanto mais cedo 811 inicia qualquer
lonna de uso Ulcdn de drogas, 11111101" senl a probabilidade de o Individuo passar a usar oulniS bpos
de drogas. e consumi-las com maior freqúlncia.

s.-..
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A prece cidade no consumo de dR!IIBS llcllas
diágas licites
corno maconha, cocafna, IIOivenles e tnlllqQIIizanlas
, foi revelada numa pesquisa da Unlveniidade do El·
lado do Rio de Janeiro, junto a 2 mil 465 alunos, na
faixa lll4rla de 11 i 18 anos de Idade, de 33 escolas
da rede oficial de toda a cidade do Rio. AI lllltldllliLaa llo aJarrna.-, Sr. Presidenle: 110% dos pesquisados nMIIanan Já lar consumido álcool. a.amou
a atenç1o dos pesquisadores o falo de tar lido enc:ontlado urivelso IWnoa cujo primeiro caràiD
com 01 eniDrpeCilntas oconau pasmem V. &"aa 3 anos de Idade. Segundo a pasquiM, a idade mêcla
em que se Iniciam 01 lllklu .._ no uso de IICIIven·
tas. principalm8nl8 cala de sapateiro, álcool e tabaco
giiB em 1omn de 12 811115. o Inicio do uso da maconha
ocorra por valia d0113 anos e 9 mesas. Os I8IUbdos
dessa pesqiisa alo tio ISII"""ba'. que O Gowimo
do Estado ancianau um projeto de lei que 6iilabalace
a h:llslo de aulas e pelallias IObnl ctagaa e dependência química no currlculo escalar de 1998..
Nlo i88la d6vida de que estamos dlanl8 de um
dos ma1oras problemas~. Tendo adquirido proporçllel de suma gravidade, o consumo
de diOgal. quer llcllas, quer llcllas, llllá na base de
quase todos 01 PicA:llell• IIOCials. AI drogas destnSem as 6iiiiUIUias orgênicas llslcas e pslqulcas. Inibem a capacidade labaialiva e criadoia, inValdem p8i8
o liabal1o. dellper.am p8i8 a violltida, ·dlss 111i18111
doanças ii ilec:ID-Wi •agi
anila as quais a AIOS ,
allanun 01 peâCias de C0111J01111nen1 e dlzinam, na
sua maré desliuldora, 01101ih01 e 01 pwajaiDs de vida
IIIIUdéval de c:rJanças. 8001ell' emas e jovens.
P818 der ua1tade a - 111011S11o irrinlllacálni-11111, 6
preciso uma or..Jva que mallllze rdo apenas 01 mecanismos govemamantais, nas todas as forças vivas
de socJeclw1a. NenJun govamo. por mais 18CU,_
que paaaa aJcx:ar no contade ao abuso de drogas,
ualllllgUIIIICIZinho 111tenc1r o awnço dessa pe~ver
sa lndllslrta que 811 !ipRMIIIa da dependlncia de
crianças e jcMins paiS obter BlliiS U:iOI mellazejos.
.O BISSil. na esteira da tendlncia mundial, delivnla- com a multiplicidade de p®lemu decar·
rentes do 1110 abusivo de drogas, relacionada à PIOduçio, CC)IIIIIIdallzaçlo e tiênsito interno de subs·
tAncias psicoelivas licitas e illcltas, daaencadeldo181 de um ras11o de criminalidade e violência em escalada crascente. Com o objeiMI de intensificar as
Iniciativas do Poder Pl1blico -esfera. o Governo
Fedend lançou, em 1998, o Programa de Açlo Na·
cional AnlldiDgas Paned. que prevê ahiiÇI!es har·
ml!nlcas nas 6l8as de prevençlo, tiiPIBBBio e de re-

coinó· álcool" e tabecxT , ai:i lado dai
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e Iam perliclrleçiD de R$ 6 bilhi!es,

por ano, no PIB do Estado do Rio. Fumas gera, em
sua cidade ssde, 3 mil en!plegos dinllos e 12 rril in·
diletos, além de ~r o mercado local de maleriais e de sllflri9aa. Fumas é a segunda maior emp-. do Estado do Rio de Janeiro, atn1s apenas da
Pellabrás, e é a I8XIa maior do Pais. Qualquer alieraçio em seu . - ou em sua politica emprasarial
tem ntpBICUSS6ee ~ no panorama s6c:ioeconllmico do Estado do Rio e do Brasil.
A existência, no Rio, de empresa desse porte,

c:om seu corpo IJ8I'II1CÍIII centralizado em sua sede
no bairro de Botafago. agrega. por si só, co~ncia técnico empresarial que jusldica sua IIIIIIUenção.
A c:ompeiiiiCia de Fumas é da msiar 181evência para a
Nação brasleira, pais quando a fiii1II8SB foi abrigada a
an:ar c:om os QISIDI da irqllanlaçio das usinas termonucleai8B de Angra das Rais, - sallde flienico..financeira foi posta l prova de modo dramálico
ao
sorvedouro de racu- que são as usinas de "Angra.
Fumas agOenlau o tranco e arcou c:om lodos os
6nus que lhe foram in'cloBtos pela politica do Governo Federal em ma16ria de -rgia nuclear.
Sr. Prasidenlll, Fumas é a maior IIIJIIIIdora regionel de aagia, gll8lldo ela masme 20% da -.gia do
Pais. Ela é aiiilpDIIIétllll por 69% da energia consumida nas Reglllas SUe' 1 e Cenro-Oasle, o qa. conesponde a 35'11. do IDIBI COIIIUIIido no Brasil. Fumas cfis..
Iribui BnBrgiB para o DlsldiD Federal e os Estados do
EspiriiD SaniD, Gaiés, Ma1D Grosso. Minas Gerais. Rio
de Janeiro, S1o Paulo e Toc:anlhl, que conceubam
69% do PIB nacianale ~ 50'ICo da população brasileira. Em dalalhee. Fumas
45% da awgia efé..
!rica cansunida em SID Paulo. 34% da da M111111 Gerais e 90% do conaumo do Rio da Janeiro.
Fumas dllllllui energia que ela mesma gera
em suas divai8iiS cenlraia hidiáulicas e lénnicas,
além da que capiB da Ualna de llaipu, o q.. conligura uma rade de tranemlsl"o de ii1IIIS de 13 mil qud6-

tece

rum-

metros de exlllnllo.

Fumas nlo 6 .....- mais uma 8IIIBial do tipo
elelanle branco, ande •iBiiciliiCia e burocracia coneomem o dlnhel10 do conlrlbuinle. Fumas é uma em. , _ llllraléglca e da 1n1JQrtincia capilal para ocoração produtivo do BIBIU.
Se não é mais poesivel evitar sua piM!IizaçAo,
como delende o Partido dos TrabalhadoiBI, que eeja
raapeilado, no Jllo+ 11 JOo o pillllrn6nio leenol6gico e
lunano que a e~q~~- reprasanta.
O Clube da Engenharia do Rio da Janeiro,
idiavés da auas dlviiDae lécnicas, e em colaboraçlo
com a COPPE da Unllielllidada Federal do Rio de
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Janeiro, a Assoclaçio Comen:lal do Rio de Janeiro,
a Associaçlo dOs Municlpios do Lago de Fumas, a
Flfjan, o Gowmo do Estado do Rio de Janeiro, o
lrmituto de DeeenvolvimeniD Eatlatéglco do Sator
Elétrico Ilumina, e a Prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro emillram um doc:umenlo c:o1s11vo onde anaJi..
sam profundamente o projeto de pril'etizaçio do aetor elétlico e, em parbcular, o de Fumas. Ali 8llflo
PJaposlas uma série de l8lvaguardas que c1evan IIII"
adoladas para que, uma vez peaada l gesllo privada, Fumas nlo seja l8llllhada e tenha penlida
toda a enorme bagagem acumulada na IJ8I89io, dls·
tribuiçio e getência de sislemas de energia eléblca,
durante . . . 40 anos de exiltêiiCia. Julgo, como
18p18S8ntanle do Estado que as l8lvaguaJdail propostas pelo documento l'l!plaBntarn garantias efeti..
vas para os trabalhadores de meu Estado e de lodos
os que depandem de Fumes, aMm de criar bases
para que a empr aa CCIIIIbut a fomecer IIBNic;os de
qualidade e de 1881 utilidade pllllica
Fumas possui um 1mportan1e c:onpmro de centroa de P""q""" q.. en,.egam compalenlaa quedros de léc:l dcos. Nlo se pode cogilar de q.. a priYB'Raçãn venha a fechar ou deecaral:leriza o ~rlanlfssimo papel que leis c:adlos vêm lendo no desenvolvimeniD de leeillllagia para Fumas e para
lodo o Sislema Elalrolris.
Fumas pallicipa do Comifê de Enlidades MUcas no Combale l Fome e Pela VIda COEP, forma.
do por mais de 40 enlidedes p!lbllcas de abrangência nacional. Em 1995, Fumas lançou seu Programa
de Combale l Fome e l Mllléria, onde diverses linhas de aç1o se daseiMJiwlm em pan:aria com o
poder pllllico, enllcladel divai8BS, comilês de ernpaagadae e organizaçiles da eocledade civil. Abrangenial prOj8ID8 de apoio ao deeenvolvirnenl eocial
das c:omunidadaa c:om as quais FURNAS lnlaage
lêm sido cumpaidoe com êxitD, valorizando a açia de
seus pr6prioe lui'ICion6rioe e a cooperaç1o com ridadel de IDeia a aorta. Deede as crianças alé os Ido- · lodos têm lido beilllliciados por programas. NID é coaiCBblvel qa. no prc ces'SO de privalizaçlo leis aç6el eociaill se pen:am por ~
emprasarial. H6 que hawlr garantias para a sociedade de que Fumas continuará irqllellllllllando tais
projelos em lavor das comunidadas carantes.
Fumas 111m um quadro de funr:iorlériDs dos mais
C0if41818i• delta Pala. Dai e
'alo é c1zar qua.
am se elellvaaido a pa~wr ;ln, pabidada ....,....
diMI ser dadllllllnllerçlo do ••4llaoo dease pae_,_I': COii4HWelvel que o novo coniiOIIUir valha a
lenrna vislo garaucial clleaaile da que I'IClje vigora na
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Por inlerrnécio das c:onvê..- que o CI\!Pq tam
celebnldo com as agêr1CIIS 8Siallraia de lomerm, e
com ·aeus calgêl- i118macbllis, -tuade de pesquisa tem se IDmlldo c:ada vez mais a6lida, com 1Mderdes benellcias p11111 o~ nacloiiBL O
lnstilulo Bllllleilo de Uon1111çlo em Ciência e Tec:nologla. IBICT, lllnDim lllllxlldinado 110 CNPq, van cansolidando mais e mais iofonnaçilas sabnla cornunlda·
de cierdica bnlllllelra. Tal pallllca, clnllamanla deriva·
da das metas de lle&tlo da ldual clra;ID do CNPq,
sob a presidência do PnAuaor José Galzla Tundlsi,
tem penntido ll aglncia urra 111111111' 'I'JO(idade na inplaráÇio das cllielllz&B IJCMirramenlais, bem corno
um rnel1or ll18ndimBniD llB demBndaa da COIIU1idade.
Sr. Piiillldanle, é iiiXll'll llllwf que o CNPq é'o
gmnde cenbD de apoio ll pesquisa ciliidllil:a e tec:nológica no Bcasl. Seus pmgntiiiiS de lormaçlo de pes_ , de alia qualilicaçlo t1m pemllido que 1rúr111os
bntsleios 1011.,.... DoutcNàs nos mais ra~or~iiiCICis
cermce nudais. tlaz8ndo, all9*, p11111 o Bnllll. lado
o ca•hecinelll que adqimlam. Semelaotas pognl·
mas em jnetlriçllas lnslabas tlm filio oom que cllpoui1811DS, jli hojll, deOIIIIIOII de ........... COiiipelllhais
- melholes doa palaas dasenvolvldoa.
Sr"s. e Srs. Sanadonlll, as profundas rafonnu.
laç6es illlllmas por que passou o CNPq na 11111111 Ad·
minis!Jaçlo permilam c:onslalar que ele se tomou
uma agêrx:ia modema e ágil no lllllndimenlo lls demandas nacionaiB. Até 11111 agenda financeira enconIIIHIB prallcamenllt em ela. após anos de desaslrosoa ~ pela fálra de valtJas para financiar 08
projelos apnwados.
Uma única pedra colrxa ea, lod&via, no caninho
do CNPq, em IUIIIIIIIa da apoiar dacidiclamanla o cfe.
IIIIIWOivimenlo da c:ilncia e leciiDiogia no Bnllit 11 falta
de recursce p1111111taudar ll dananda ldual doa 11q101
e inBidulçllas da peaquisa em lado o Pais. Esla é um
prdllerna ......... graw, pois raluzir valtJas que iii
sto tradi:ianünlnllllniladlllllllá ~oBra·
sil c1ante da aeus WICOir&dliS dialce.
Quero fazer um apelo enfático 110 Governo,
para que trate a pesquisa cientllica e teci iOiógica
com a rr-• prioridade que d6 110 -lno fundamental. Slo as duas pontas de um 111111mo novelo
que temos que daunrolar. para que se tome o fio
wnclulor do dasenvot•ineniU da Naçio Brasileira.
Reivindico, pois, que IBjam dadas 110 CNPq, llllim
como 11 seua caiQII- •adnala, 08 niCUI'SOII nacessáriOB eiiAieidliS para que poaaem apoiar efi.
cazrnentell pesquila no Braad.
Estou conviclu de que é o mirimo que o Govemq dfte ll comunidade cientifica brasileira, 110
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povo que se benefiCia da I8U trabalho e 110 CNPq,
pala. dedlcaçlo que tem lido, ao laWr eilanra urra
ml8llo eclillcanla, mas hacJOenlemllnte aepinhoaa,
num Pais iiSI4vel como o 818111. ·
Sr. Pn111identa, - o que eu tinha a dizer.
MuiiD abrigado.
O SR. JDAO FRANÇA (PPB - RR} - Sr. Praaidente, Sr"s e Srs. Senadoras, é com multa Bllliafa·
ç1o e orgulho que quero hoje CCift1lllllilhar, corn 08
demais Colegas, a wlfmaçlo da naUcia satn o ex·
ce1sn1e das q~~~~•"lo que o meu Estado tem -ticil
na 6Jaa de IÚIII. auan agora 18C01111ece lamlnha
a ; 111 Ida é o pl!pllo Minlslálo da SIWda, que acaba
de publicar llqlb quadro nacloloal de ava1aç1o 1101n
as p««••• acl»das na..._ em ectaq.IIIÇio'corn 08
gastDB Miipelillados no~ de 1997.
AdaUIIadoMinillláfo,queaalaglllnwmacillrta as IÇIIes da Coold&IIIIÇiio Nll:lanal de Doenças S.
IIUÜiilrf8 TIIIIISIIIIslllv (as danonin11das DST} e da
AIOS, 1ep u -ta. em lntilo mais ~ o 1ew.:.c;.
"*""da COii...,ICia _.,.do 111ua1 GcMmedor
de Roralna, mau amigo p e 1 e1 Neudo CalqJos.
Nlo quero, com raso, axpmaar algo de mera·
mente enallecedor, desprovido de I8Z6es devida·
mente fundamentadas. O Govemador Naudo carn.
poa, daBde a época de campanhil em 94, já 111111ncia·
va seu cornpronísBo com as CllU8II8 ICICiais, sobnttudo ·corn as causas ralacionadailll lllilde pilblica.
Tiês anos dew1iclos após IUII pceaa, o Gcwemador
já pasta corú de 11111 Admi isbaçio aam ser raquisilado e, o que é fabuloso, sem 111r nada que o d n bona. Pelo contrdrfo, a wtn · alo do 1x11D de 11111 gado
Iam adquirido valor de aanso comum em Roraima.
Gcetarla da deslacar 11 cnaçio do PAI - Pleno
de Aaai111611Cialnlagralll Sáde, criado pelo Governo
Neudo Carr.,oa. que abrange todo o Estado de Rolllima. No _ , da ra 11 %'ade de tratamento fora do
Eslado, afarao& tranapcxle llllrao alnMIB de Empreaas Conlllldal ou da AeiOIBillt do Govemo. e em Bra·
s11a. é rra illda urra Casa da.Apoio p11111- 11m.
Para opera;bi81Zar IDdoB ce IIBIViçoB da lllilde
cor1a 111 atuamenla com um quanlllalivo de 2.373
(dois mil, trazau e l8lllilla e tlês) wopandus.
Pmao 1"*»ca•a•iiiSIIieaeaaliVrorún&ro
da 1.370.000 (um mNu, •
a e 111111en111 ri), o que
1ep
lllum&nlllciMnlsda114mlllladnab.
Senhor F'ralldenta, Senhoras e Sro"lonlll S.
nadoraa, no enrantu, ll BIWde p!lblica vale 11 pena reaervarmos um espaço maior p11111 COIT.pceaider melhor o lilstódw da e11caz aplc 'Çio d a - do 81á·
rio PIHco no ~ de IÇIIes ralalivas 110
COI !bole das DS17AIDS, dentro do Estado de Rolaime.
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tos, matenal de consumo laboratonal e equipamen·
tos ~ a lllde laboraiDIÍaJ e assistencial.
Diante disso, Senhor PniSidenta, nia nas BObra outro sentimento senio o da extreme gratidão
em relação ao meu Estado de Roraima. Pois, acima
de qualquer compromisso com a burocrada embru·
tecedora ou com a frieza das contas edninistrabvas,
o Govamo de Rorama praza a vida. a IIIIII1Uiençlo e
seu povo, a boa saúde de sua genJe. A Secnllaria de
Estado da Saúde está. mais urna vez, de parabéns e,
assin, merace o ap11190 de fadas nós. Desse modo,
desejando que o futuro reserve um destino à altura
de sua ~ncia no cumptimento do dever pubh·
co, congratulo Roraima por mais essa vitória.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Junia Marise) - Nada
mais havendo a lralar, a Pn~~~idência vai encenar os
trabalhos, designando para a sessão ordinéria deli·
berativa de amanhA, a seguinte.

.

ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 54, DE 1997
Oi!5C'! esio, em tumo llnico, do Pllljeto ae Decnt10 legjs""ivo rf' 54, de 1997 (rf' 35!!J96, na Cêmera
dos Depulados), que aprova o ato que I1IIIDVII a conoessão outorgada à Rlldio Aunvarde de Pilanga Lida.
para explorar aerviço de radiodllusio 110110111 8111 onda
média na Cidade de Pilanga, Estado do Paraná, lendo
p.,_,.favorável, sob n• 583, de 1997, da
Comissão de Ed~. Relator: Senador Roberto
Raqulão, com absiiiiiÇÕIIB dos Senadoras Lauro
campos e Benedita da Silva.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 68, DE 1997

om edn, em tumo Unico, do Projeto de Decrwto l..agialalivo rf' 68, de 1997 (rf' 391197, na Clrnara dos Deputados), que apiOVII o aiD que I1IIIDVII
a concesslo dalarida à FWdio Doullldos do Sul Lida.
para explorar aerviço de radiaclilualo sooora 8111
onda média na Cidade de Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul, tendo
Paracer favorável, sob n" 584, da 1997, da
""="'"'sio da Educeçlo, Relator: Senador Remez

Tebel, com absteuçiies dos Senadores Lauro
pos e Benadila da Silva.

~

-a-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 69, DE 1997
Discussão, em tumo linico, do Projeto de Decreto LagislaiMI rf' 69, de 1997 (rf' 392197, na Clmara dos Deputados), que aprova o ato qua renove
a pemissão outorgada à Rádio Guarany da Santa·
rém Uda. para eJCplot ar serviço de radiOdiluslo lOnora em lraqOência modulada na Cidade da Santa·
rém, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, sob n1 585, da 1997, da
Cornissio da Educaçio, Relator: Senador Coutinho
Jorge, com abstenções dos Senadores Lauro campos e Benedite da Silva.

_,_

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 70, DE 1997
f'lisa=ão, em tumn único, do PrajaiO de DecreiD
Llllli'fa"to rf' 70, de 1997 (rf' 3f131f11, na an.m dos
Dep"edos), que aprova o ato que nnMI a p111u • '•
OUIDigeda à Rlldio 1V Trapical Lida. para lllijDBI eaviÇO de radioclluslo 110110111 em lreqilancia rmct. !fede na
Cidade de Merwus, Eslado do Amezanas, lllndo
Paracerfavorável, sob n" 586, da 1997, da Comissão de EdiiCBÇio, Relator: Senadora Jallerson
com ebslenç6es dos Selllldores Lauro Campos e Blllllldlra da Silva.
A SRA.. PRESIDENTE (Juria Marise) - Está
encerrada e sessão.

P-.

(Levanta-$& a sesslo às 18 horas e
33 minutos.}

ATA DA 'P SESSAo DELIBERATIVA ORDINÁ:
RIA, EM 10 DE MARÇO DE 1a
(Publlcadll no DSF, de 11 de muço de 111118)

REnFICAçAO

Na página 037oil6, no despacho do Projeto de
Lei do Senado rf' 55, de 19118,
Onde Mil:
(As Conliniies de Conslilulçio, Justiça e Cidadania e da Assuntos Econ6nicos, cabendo a esla
ultima a decido lenninaliva.)

......_(As

Cou · el!r de Conatduiçlo. Julltiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, c:ebendo a eslll Ultima
a dacls:lo te:rninallva.)
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MENSAGEM
N° 142198-CN, de 1998
(N° 266/98," na origem)

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, · em favor do Ministério · da · J,ustiça, crédito
· suplementar no valor de RS· 54.926.158,00, para os fins
que especifica ..

I

EMENDA· 0001

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

--------.
INSTF.!JI,:O::E:S NO VERSO

CIIIPOPF ·MENSAGEM 142/98 ·CN

PL

DODD4111-CN

:J
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IETA

, . -. .~~.:..'1.-~

jo1""o1

j

~ ----------------------------~
Ac?ésC!.J:LOS:
06.030.0015.1017.0015 • CONSTROÇAo DA CASA DE DE~ENCAo EM PORTO
VELHO•RO
VALOR: RS 500.000,00
ESF: F
MOO: 30
FTE: 127
Cancelamentos:
06.030.0015.1017.0290
•
V~R: RS ~~0-~00,00
ESF: F
MOO: 30
FTE: 127

~-----------------------------------~~'----------------------------------,
Os pre~idios de Porto Velho se encontram superlotados e ainda,
como é capital, recebe os presos de municipios vizinhos que não tem
estrutura penal.

~L~----------------sE_N_AD__·~-~-··_o_~_A_~_I_~_u_s_o_A_RE__s____________~IE~l[";;;a"]
~,~,-9-8-,~------------------~-·
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EMENDA • 01102

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMP0PF ·MENSAGEM 1421111 .CN

PL

DIICIINIIIIoCN

:J
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JI!TA

----,
I

I 01
Acréecimoe:
r-~~~--------------~---

•

• 01 1

. . -----------------------~

0&.030.0015.1017.0036 - PENITENCIARIA DE
GUAJAIIA-!tiRIM - RO
VALOR: RS 2.000.000,00
ESF: F
MOD: 30
FTE: 127

SEGU~

MAXIMA DE

Cance1-nto•:
06.030.0015.1017.0290
•
ESF: F

30
FTE: 100
VALOR: RS 2.000.000,00

MOD:

~----------~----~--------~------·~·-=•y·,-------------------------------,
Obra.Ji iniciada e não te~inada, extremamente neceeeiria a con•
claeio da•ta obra ji que o• pree!dio• •• 'encontram eaperlotado• e
oe pre•o• ••tio vivendo em condi;õee sab-humana• de vida.

~~~--.~,~------------------~

I

I

i
I
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EMENDA· 0003

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMf'OioF. MENSAGEM 142118 ·CN
PL

::J
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QUETA

00004111-CN

:---·---- L.I__PLN__·-;_._-'_9-_s-_.•___---_-_··======-J..J
_
I 01 7a-;j
·~OES NO VERSO

r---------------------------------~ ---------------------------------~
Acréscimos:
06.030,0015.1017,0269 - CONSTRUCAO DA CASA DE ALBERGADO EM
VILIIENA-RO
VALOR: RS 200.000,00
ESF: F
MOD: 30
FTE: 127

Cancelamentos:
06.030.0015.1017.0290
VALOR: RS 2oo.ooo,oo
ESF: F
MOD: 30
FTE: 127

r-----------------------------.-m•Mo~·c~·-•----------------------------,

Aa"deleqacias de policia Já se encontram lotadas, havendo
necessidade da construção dessa obra.

~L~------s~E~N~~~o~o~a~oDA~C~I~=-~s:~:":;~::;r__

M________________

~I[~Jr:::•J

~~-9-8~~----------------------NM--------------------------------~~
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EMENDA • 0004
CMPOPF • MENSAGEM 14211111 .CN
PL , GOOCNIIII.CN

'EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

I---INSTA~-·-··-·õ]
NO V!RSC

~~~---------------------------·---------------------------,
A=iac1moa:
06.030.0015.1017.0225 - CONSTRUÇlO
ROLIM DE MOURA-RO
~RI RS 200.000,00
ESF: F
MODI 30
FTE:" 127

~CASA

DE ALSERGADO,

~ICIPIO

Cancel.,..ntoa:
06.030.0015.1017.0210
VALOR: RI 200.pon.Q~
ESF1 F
MOD: 30

F'l'Z: 127

~-------------------------------

..
•miMU..I'~·-----------------------------,

dwle9aciaa:de policia jl •• encontram lotadaa, fazendo nec••aidade de melhoria daa condiçõea de vida doa preaoa, que hoje vivem
em condiçõea aub-humanaa.
Aa

CJLl_______s_a_ADO_"":_:.W__:_-u_r_·~-OARE--s-----_.!'[:OJ[;;:WJ

r,-;--·-,...---------·----··-.
.--------...,1.
,

I =-'2/!!J
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EMENDA • 0005

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF·MENSAGEM14~8·CN

PL

r- ---

ODDQ.C/11-CN

-

;.;-;;;~~--

.-~~~--------------------na~ --------------------------~
Acrésc:.::~os:
06.030.0015.1017.0258 - CO~ISTRUCAo DO MitU-PRESIDIO DE ROLIM DE
MOURA-RO
VALOR: RS 200.000,00
!SF: F

MOO: 30
FTE: 127

Cancelamentos:
06.030.0015.1017.0290
VALOR: RS '200.000,00
ESF: F
MOO: 30
FTE: 127
r-----------------------------~·~----------------------------,

Os presos v1vam em locais subhumanos, enfrentando a super
lotação de presídios e de1eqacias.

MARÇO DE 1998

ANAIS DO SENADO I'IIDiiRA1.

EMENDA· 0008

CMPOPF. ~EM 1~ ~N
PL ltiiiCMIII-CN :

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

.-----·•
. ·'

::J
'IQUETA

..., ,...-------..-------: r---,
..
I

I oNB'nl:..-u NO VERSO I -..!_....;P~Lio;:;..;;.;U4;.;1.:;9.:.1_ _ _ _ _ _':"'""_.....1I • I•

r-~-:--:---------

Ql

Ql

.... ------------,

Acréscimo•:
06.030.0015.3496.0021 - COHSTRuçAo DE PENITEHCI~AS FEDE~IS NO
'
ESTADO DE RONDONIA

VALOR: RS 1.ooo.ooo,oo
ESF: F
MOD: 30
FTE: 124

Cancelamentos:
0&.030.0015.1017.0290

Valor: RS l.ooo.ooo,oo
ESF1 F

30
FTE: 100

MOD:

,-----------------~•mmN*·a-··•-~---~--~------,
Os presidio• de Rondonia se encontram superlotado•, com os presos
vivendo •m condições •ubhumana•.

-.

I
Dll__________-_.._·~-::::-..;···_;·~~~;~~~~~~~~~~~~GJG;]'"
.. SENADOR ODACIR SOARES

I

.~ 'I

•

RO

PTB

~!;~--.~,~----------···--·----------------------,1
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
~-------.,
1
a-.:sm.;çOes NO veRso

EMENDA • 0007

CMPOPF ·MENSAGEM 142/98 ·CN
PL 00004/II..CN

_______ __,_, ......,.._.,.. .. ___

~

:__ _ _pt:II'-'-...JlDIIA.(.l:IJ!AII,-.....J;C;JlNL.------...11

·::J

r-·----

·t

Ql

W

i

Ql

r--------------------------------------------~
SUPRIMIR DO PROJETO/ATIVIDADE DO ~
ANEXO
I - 06.0JD.OD15.1Dl7.0290 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PENITENCIARIA, NO VALOR DE
10.000.000,00 (DEZ MILHOES OE REAIS).

RS

INCLUIR NO PROJETD/ATIVIDAOE DO ANEXO I - REFORMA E AMPLIAÇAO DA PEN!
TENCIARIA CENTRAL DO ESTADO DO AMAZONAS, NO VALOR DE RS 1D.DDD.OOD,OO
(DEZ MILHOES DE REAIS). A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.

~--------------------~--------------------~
A PRESENTE EMENDA, VISA REfORMAR E AMPLIAR A PENITENCIARIA
CENTR~LÕO ESTADO

•DO AMAZONAS.
QUANDO DA SUA CONSTRUÇAO, A POPULAÇAO CARCERARIA 00 ESTADO
DO AMAZONAS ERA PEQUENA, HOJE, O ESPAÇO FISICO ESTA COMPROMETIDO, F!
ZENOO COM QUE, OS PRESIOIARIOS fiQUEM AGLOMERADO$, MUITAS VEZES ATE O
TRIPLO DE PRESOS NA MESMA CELA.
COM ESTA EMENDA, PROCURO AJUDAR A POPULAÇAO CARCERARIA DO
AMAZONAS,COM A REFORMA E AMPLIAÇAO~ EST~IMaiTD
PRISIONAL,AUMENTANDO O NOMERO DE VAGAS A SER OFERECIDAS PELO SISTEMA.

[ -l=l=:=::~~::..:::-:::..ao-.=•;::....•..;;.;___
___ DEPUTADO fEDERAL JOSE MELO -

~~~-~,-----------------~-·

-

____.JII'"A-M
... llGPF-L,
-~

l

I
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E
---..::---

EMENDA-O._

CMPOPF • ME~M 142188 -cN
PL IICiaD4III-cN

EMENDA A CÉITO ADICIONAL

--

lrc."RUÇOa~or~VERso

-I I. .___P;,.;L:;;N~a•.;.:l.;g:.:a_ _ _·__' __-----,
. ____!
_ _.

-- --------------------,

Suple•entaçla
06.030.0015.1017.00&4 -

Canstruçla da Preeldia Regional Valar: RS IS.DDD.DDD

;a

Cancala•enta 06.030.0015.1017.0290

Canatruçla, A•pliaçla e Rerar•• de Penitencilrie na Eeteda de Sla
Peula.
Valar: RS 15.DDD.ODD

.
r-----------------------------..············------------------~---------...
Adequar,rlnenceira•ente ae recuraae neceeelriaa para a Siate•a.
Praeidianal da ;aile, corrigindo rart• di•tarçla do privil•gi ..•nto
F8ita p8lD Pad•r Ex•cutlva da Unldad• F•d•ratlva •ais rica do lraeil, qu• I Sla Paula.

r- 1

- · - = --------------...,r~,r~':'-":',
L--J;LI__o.;.EP_u_r_•_o..,a_•_•..,r_,R.....,u;;.v_r;.;E;..R_.;.LD;;,I;.;D;.----------..l~E!..J~
1

' I

,

~----~-----~~
....--~~····--·····-------~~------------------,
_J_f_
j,A "{I/
·i fi~/· .(1. •_;; /' l ,

I
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EMENDA • 0009
-

EMEiiiDA fJ. CRÉDiTO AOICJC'!'-1!'.!..

i

CMPOPF ·MENSAGEM 14~!1-C•:
DL O:~:.:.t98..C:•

.....

I
INSTRUÇÕES NO VERSO

~-------------P_L_N_N_;'_4~_;a_._~_N_______________~I ~~---~-e_'___
•

Acrescen:e-se ao Prcgra"na ee Trabalho co Mrmster.o da Justrça30101. o segurnte subprojelo.
Acresc1r:?
,
I UO
• 30101
; Funoona• Pr:;ramatrca 02 004 0025 1003lOCXX
Titulo
CanstrJçao de Frc:rotonas Publicas no Estado co Acre
Valor
RS 624 774 CO
GND
4
Mod
30

I
II

Cilnce!ame'l:O

uo

F~nc

I

Prc;;

Valor
GND.

30907
06 030 0015 1017 029~

RS624 77400
•

4

Essa emer.:a vrsa proporc:onar a populaçio do Eslaclo do Acre, condrç&ls adequadas para c
de (08) 0110 Prcmctonas de JusiiÇa nos munrcrpros de l<apun, Brasrlela. Sena Maclurarra, FerJO
Tarauaca Cn.zerro do Sul. Plãodo ce Caslrll e Senador Gu10111ard. tendo em vrsta o mu111C1p10 de Rio Branco, cap~tal do
Estado. encontrar-se sobrecanegado por ter que atender os munrcrpros acrma cdaclos

funcroname~to

1632·2

....
16/03198

CIÕLIA MENDES

IGJI

PPB
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EMENDA • 0010
CIIPOPF • MENMGEU 1421111·CN
PL

1-;;_m:coes ~ ~~

OOOD4111~N

j
'

~- --- -~~:-~:;;·~~---- ·- ---]

r----------·--------------------------~---------------------------------~
Acresenta-se ao programa de traoalho do )~nistir1o d~ Justiç3- FUPEX- 30907. o seguinte
subpro,eto:

Acriscl.mo: •
00: 30907
Func1cnal

ProJramátlC3: 06.030.0015.1017.0253

Titulo: Construcão, .lmpliaçio e Refona d3 Penitenciária de Cu3rap~va/PR
Valor: RS 500.COO,OO

G:\1): ~
~DD: 30

Cancelamento:
00: 30907
Funcional

Prograr..itlc3: r.;.ü.II.OOJ5.1017 .0290
Valor. RS 500.000,00

G:\1): ~

I'

. .
.
.. .
.
r-----------------------------~~
A presente ._nda objetiva propiciar pequena parte dos recursos necessários ao ._to e 110·
dem1:ação do s u - prisional _Paranaense, de fol'lllll a se evitar os problemas que certamente
advirão da explosiva superlotaçao carcerãria hoje exutente, buscando, dessa fol'lllll, contribuir ;lara a 3deouaçiio do sistema às reau necessitbles do Estado.
'

[:i:S;I9_9_8_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-~;

~

I
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EMENDA • 0011

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

_ ___

.

..

I\STRUC0ES :0.'0 \'Er..SO

CMPOPF • MENSAGEM 142198 ·CN
PL 00004191-CN
•-

---1

.. :.

FL\ : ç

j
A

--.

-r~~~MIIC.- ..

~~~R-0.

_j

1...-------

~------------------------------~·----------------------------,
~restnta-se

subrro}eto: •

ao

pro~r~-~

de trabalho do

~l1n1stcr1o

da Just1ça - FUPL,. - 30907, o segu1ntc

Acrésc1no:
00: 3090;
Fur.c1ona1 Progra-3tlca: 06.030.001S.IOI;.o~sTítulo: Construç5o, ~~llnç5o e Refo~~ de re~ltenc15r1a de
\"alor: r.s s~~.ouo oo
G.\ll.

~

\[)0.

30

•

C3r.cel:tner.t=:
UO: 30907
Func1onal rrosr~~t1c3:
\"alo~: r.s soo. coo ,00
G.\ll:

C.sca,~l/rR

06.030.0015.101-.0~90

~

~-------------------------------------~-----------------------------------~
A presen!e emend3 OO}et1va prop1c1ar pequena r-arte dos recursos r~cessãr1os ao aur.~nto e ~
dern1:açao ~o sister.~ pr1s1onal paranaer5e, de forr.~ a se ev1tar os probl~s que ce~tamen
te advirão ~a e~los1va superlotação carcerár1a hoje existente, buscando, dessa fo~~. çontr10U1r para a aeequa;3o do sistema às rea1s neçess1dades do Esta~o.

t....::J
. .·-=-~~-=--===~ D r.::PPel
D. ~~======_-._--_
_

Deputado NELSON MEURER

.

r:P""JR
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...

________.._____

eMENDA A CRÉDn'O ADJCJONAL

.,
-

.........___::_

_,

. --- Nq~~~
"
-~~-----------P~L~N~0='~39~8~--------J

..... ---------------,

•o ~~O~RQMA J~ J~QS~LHO CC
OSECUINTE SUSPRO:ETD: =s.C~~.0015.349~
ACRESCE~TE-SE

ACRESCIPID
u.o. 30907
TITULO: CO~STRUÇ~O DE
VALOR RI 4.:~0.000,00
CND: 4

MINSTE~IO O~

~E~ITE~CIARIAS YEOE~QIS

:USTIÇA.~U~~E~

NO ESTQOO DE

PE~N~MeUCO

CANCELAPIENTD
:.: .: • 309n7

.YUNCIDNAL ~~OCR~~ATICA:
VALOR Rs 4.:co.oon,oo
CND: 4

06.03C.C~15.1C17.0298

r--------------------~AU-IMUC~C'··----------------------,
ESTA E~ENDA VISA SUPLEMENTAR A VERBA EXISTENTE NO OCU/98,
YUNCIONAL O~OCRA~ATICA ND 05.030.001~.3496.0016, POIS A EX%STENTE
INSUYICIENTE OARA SUA EXECUÇ~D:

r--1L_·
L.._.__J_ _________

E

_"_·~-----------------~---_-_-_-..~I[P-EJ[=P-sa]_

o__
. . DQ CDNZACA PATRiryA
EPUT

I
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EMENDA· 0013
CMPOPF ·MENSAGEM 1421V8 -CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

PL

CIDOII&m-CN

í-;;;;;-;:~uÇeEs NO VERSO J L~-----------------_._...._,!;!;~~'-•·_·,::;:;::;_-,:4·,!;..:g~E'-----1' c-··-~

:J•- .,

·---------------...,

.....
AC~sc::~

- 06.030.0015.1017.0060 - Construção da Penitenciária
:iasculina de l..laqoas ••••••••••••••• RS

S.OOO.OOO,OO

cA:IcEU.:!!::ll'!'0-06.030.0015.1017.0290- construção/l\lr.pliação e Reforma de Penitenciir1a no Estado de são Paulo.
•••••••••••••••

R~

5.000.000,00

r-----------------""'"'....... ---------------...,
Esta obra está en ?leno funcionamento, necessitan~o de
recursos adicionais para sua conclusão e entrada ea funciona!r.er.to.

:ata --,------,._,----•siiiiAfUIIA - - - - . - - - - - - - - - - - - - ,

l_!_I_Q_l...!BI

.--z;.:-..:-·1-? ç-

.~c...

:r~.:--r:-...

·1
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EMENDA. 0014

CUPQPF. MENSAGEM
PL 'OIIIIIMIH-CN

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

~-------

142111 ·CN
•

:J
-A
_,"

..------,

PLN 04398

.... -----------·

ICRESCE~TE·SE ~O PL~~O

Ot TRABALHO

D SEGUINTE

~~.O~~.DD1S,2072

SUBPRDJ~i~:

ACRESCIIID
u.o. 30907
TITULO: IIUTIR~O ~~ <~<:u;n~
VALOR R! 4,~00,000,~~
C~!l:

~~NIL

D~

"INISTERID DI

EST~DD

NO

DE

:USTIÇ~

~~RN~~!UCD

• FUNPEN •

• P(

3

CANCELAIIENTD
u.o. 30907
FUNCION~L PRD~~~IIITIC~:

VALOR RS
C~D: 4

05,030,0015,1017,0290

4.0CO.~~O,CO

~--------------------·-=--····,··---------------------------------------,
ESTA.EIIENOI VISA SUPL~IIENTAR I VERBA EXISTE~T~ NO DCU/98, FU~
CIONAL PROCRIIIATICA ~g C5,C~n.0015.2072,0~18, DOIS ~ <~ISTENTE E INSUF!C~E~TE aARA SUA ~Xf:~;,D.

r--71
---- -.. T_R_r_o_T_•__..;._ _.IL..!:J~
r:Jr:.:=,
~ l..________o_E_P_u_n_o_o_c_o•_z_•_c_•_P_•

r..:;"'. ·. ;:., t

~~---9-a"l---------.--··=··,..

,( ::·

~
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EMENDA· 0015
CMPOPF. MENSAGEM 142198 -CN

EMENDA A CREDITO ADICIONAL

PL

DDDCMIII.CN

,.-------..-,-----.
PLN 04/9B

r-----------------------~ -------------------------,
ACRESCENTE-SE
PL.NO Oõ TRABALHO 00
DA :USTIÇA - FUNPõN
~O

O SEGUinTE

SU9~ROJETO:

ACRESCli'IO
u.o. ~0907
TtTULO: CONSTRUÇ~O OE
vALOR RS 2.ooo.ono,oo
CNO: 4

MI~ISTERIO

06.030.0015.1017

~R~SIOIO

EM ICARASSU - PE

CM~CELAIIENTO

u.o. 3090~
FUNCIONAL PRO:RAMATICA: C6.C30.C015.1017.0290
VALOR R' 2.~n~.ono,oo
CPIO: 4

r-----------.. . . . . . . . . .

,.IM"M'=o-------------~

OCU/9B,

ESTA EI'IENOA VISA SUPLEMENTAR A VERBA EXISTENTE NO
POIS ~ EXISTENTE E INSUFICIENTE PARA SUA EXECUÇRO.
FUNCIONAL PRO:RAMATICA na 06.030.001S,l017,0324

DIL'-------..;O~E;;,P..;;;-.;.T_Ao;;.-;,;;.-..;c:.;o:.:;N..;;;;.;..;C..;A~-P~A~T~R~l~O~T~A-_.;.__________....1_,, r:EJ[ :~: J

I

,

...

i .

Ir:----~-------------------~~~~----------~
!!!E!.!!
.!'.'" . ..., \,. 'ç.._ J. c, ..
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...
.EMENDA • 0018

EMENDA A CRÉDITO ADICJONAL

'

CMPopfr • IENSAGEU t•218a
~
oCN

IET.:A

PL

I

!"""------··--·----.
PML' 06/9B

~-------------- -----------~
ACRESCENTE•St AD PLANO DE TRABALHO DD IIINISTERID DA :USTICA - FUNPEN •
O S!GUINT~ SUBPODJtTD: D6.03D.OO!S.1D17
ACRESCIIID
U.D. 30907
TITULO: CDNSTRUC~O DD !STAB!LECIIIENTD PENAL Ell PETRDLIN~ - PE
VALOR R~ t.CDD.DDD,CD
GND: 4
CAIICELAIIEIITO
u.o. 3090,
FUNCIONAL PROGRAIIITirA: 06.030.D015.1017.D29D
VALOR RS I.DDD.DDD,DD
GND: 4

__ _,.__..,.,.._................................................_,

,...................................................

ESTA EIIENDA VISA SUPLEIIENTAR A VERBA EXISTENTE NO DCU/98,
FUNCIONAL PPDCRAIITIC~ Nl D6.D3D.DDIS.1017.0233, POIS A EXISTENTE
E
INSUFICrE•Tt PARA SUA EXECUCRD

~:l::::::::a:E:P:u:T•:a:o~~q~~-z_:"_c_:=_P_;_,_:"~I-o_T•~~-----~~~r-~~

~---~----~~\~~-.-a~\·~--~'~'~----------,
!lj
98
_..,"' \r:"~ ,-,h,\L .i " . .

,a3,
----

I
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EME!NDA • 0017

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CMPOPF ·MENSAGEM 142198 -CN
PL 00004111-CN

r-..................................................-~---------------------------------------,
~CRESCENTt-SE

O

~O ~L~NC

SE~UINTE SU9P~C:õTO:

OE TRABALHO DO r-INISTERIO DA

~USTIÇA

- FUNPEN

~6.030.0015.1017

•

~CRESCII'IO

0.0. 30907

TITULO:
VALOR RS
GNO: 4

CO~STRUC~O

OE PRESIDIO EM LII'IOEIRO - PE

•.ooc.o~c.oo

CANCELAPIENTO

u.o.

30907

FUNCIONAL PROGRAM,TICA: 06,030.0015,1017,0290
RS 1.~00.0~~.~0
GND: 4
V~LOR

r------------------------------·
..··~·~ct~·--------------------------~
VISA SUPLEMENTAR
A EXISTENTE NO
EST~

PROGRAI'I~TICA

PARA SUA

EI'IE~O~

ND

06,030.~015.1017,0326,

EXECUÇ~O.

cgu~9B,

POIS A

EXISTE~TE

FU~CiONA

E INSUFICIENT

193
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EMENDA· 0011

~~GEM1GIII.CN

EMENDA A CReDITO ADICIONAL

:J
~

...;;&-~_J_ ~,
[
_ ·:-_-__.-......:.::·-~··w-·~-~~
PL 04. DE 1998-CN
. ot"":.õJiI
Jl

r------------------------------------------------~
SUPLEMENTAçAO
rro :J0907
TITULO

c,.,.,_ tia

l'•nile~~~:i4nll d1 l'lnuilltua • PR

FP. fltr.OJfi.(J(J/5.1t111.1UStf
GND:4
MOIJ.APl..: Jtl

FONTE:ll1
t<tLOR RS l.tiOO.-

CANCELAMENTO

uo JtiPII7

•

TfrULO C"""'"'fÜ· .tiiii'/Uiflo c lt.cf- de Pcnilmcllfrill 110 últllltJ de Silo Palo
FP· tllf.DJII.IIDI.UOI1.Dntl
OND.ol
MOD APL.: Jll

FONTF. ll1
VALOR· RS l.tlflti.IIDO

a

r

Essa emenda. · parllmentllr ran Ollllt!Va a IUIIIementlc;lo di dotaçio p~W~St~ no
OrçameniD ele 1998 Pll'll • ONtruçlo di Pentterarll de Pll'llqlllrl, localadl na rlgllo
metropalitl1111 ele Curltlbl, sendo que os I'ICUIIOS angmlis previstas no Orçamente se
apresentam msufldenteS pei'IIIQ 1 IIICISSIIIIcle ele rnalllltlnçlo · e reformullçlo do
SISIIIIII penllln061'1Q federal no &tlldO ciO Plrln6.
A Sltwi!Çio do SISteml CIIUI"llriD fldel'lll • tmemamentll crftlco, J6 nlo componando 111115
1 dellllndl cresa:me de v.;a. Isso gera um dlma de msegurança por parte di sadecllcle
que vi hale prlltiCIIIIeute toda 11 dele;ldls da n!llllo mi!Vapolltana superlataclas.
A suplementaçlo dos reo.JISOS permitiria I J1R11Q lçlo de tado o Estado do Pll"llll no
combate 1o proble1111 penrtencl4r10, atriVI!s dos recursos destinados por parte do Govémo
Federal, mail espeaftcamera pelO Mln~

'J?j'·

· ·

I
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EMENDA· 0019
CMPOPF. MENSAGEM 142198 -CN
t'L OGI!OC'9S .CII!

EMENDA. A CÉOITO ADICIONAL

·~aNãvaso

MARÇO Dt 1998

=l
---

PL 04. DE.-. 1998-ÇN
~
~
=======:::.-""""'
.!..-'-~~:_-_-_
.
-_.,..J.I rm~õTl

. =I
_
1

r-----------------------------.---------------------------~
SUPLEMENTAÇÃO
UO:JO'J07
TITULO. ConSD'flíiD dll Ptniltnt:idrla dt .llannp • PR
fP. 06.0JO.OOIS.1017.0J09
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Essa eml!llda parlamentar tem objettvo a suplemenraçlo da dotaçio previSta no
Orçamento de 1998 para a ConstruÇio da Penltl!nclárta de Manngá, localizada na regllo
Norte do Estado do Paranã, sendo que os recursos originais pi'I!VIstos no Orçamento se
apresentam •nsuflclenii!S peranCI! a nec:e5sldade dt! tnanUCI!nçio e retormulaç.!lo do
Sistema penltencnirto federal no Estado do Paraná. Tais recursos v1nam propot ClOnar urna
açio ma1s efeava por parte do governo no combate 6 crtse que o slsCI!tna penitenciário
VIVI! llllllllmente,
Localizada numa reg1lo de grande cresomento populacional, e de fundameotal
importànda e •nteresse do Estado, a Construçio da ~ltenaána de Manngã v1r.a absorve•
grande parte da superpopulação carcerina qu-'?61_~ se encontram nas Delegacias e
;>emtenoárlas c:e menor porte da reg11io de ~1ar1ng6; que Já niio apresentam ma1s as
condiÇÕes min1mas de segurança para a sooedáde paranaense.
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Essa emenda partamenrar tem obJet1Vo a suplementaçla da dQtaçla prevJD na
Orçamenta de 1998 para a Ccnsrruçla da Penlb!nclirla de GuaraPUava, localizada na
re;tla cen!rll da Estada da Paraná, senda que as recursos angmaiS preYIS(OS no
Orçamen1a • apresentam •nsuftcltntes peral"'le :a I'MICeslklade de manutençla e
refonaulaçlo 110 slltl!mll penltmld6rta flderal na Estado da Paraná.
Asohatar;la de suplememaçlo de recurso na On;amenla, objetiVa praparcanar uma açla
ma11 efebva por pane da govema, na que diz 1'11!PI!IIa u candiÇ&!s carc:erirlu numa
re;.lo do Estada q11e apresenta grande cresCimenla papulaC1011111. Isso renete ~~
necess1dade de alocaçla e acamaclaçlo da crescente massa de preSidiáriOS que agual'llim
remaçla deflnlbVII, causando laalçlo ·exc:uslvl · nas delegiiCIIS, que par illlf'!Sintlrem
limltiÇlles claras pelo seu carâter tempcr6na, cnam..
de apreensão e onse;urança par
'
pane da sOCiedade.
. .·
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AGENDA CUMPRIDA PELO.PRESIDENTE

MARÇO DE 1998

12h30mln- Senhor Manuel Fraga lrtbame,
Presidilnte da Junta da Galiza

ANTONIO CARLOS IIAGALHlES
174-88

15h-:: Minisbo S6lvio Flguairado
1&h3Cimln-

1211- Sua Mlljeàlde Rainha Slvia. do Reino da Suécia

s-1o Dellbelaliva Onlin6ria do
Sanado Federal

Ata da 1P Sessão Dellberatlva Ordinária
em 18 de março de 1998
4J Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura
Presidfncia dos

Srs. Geraldo Melo, Lucldio Pottella 8 Leomar Ouinlanllha

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENJES OS SRS. SENADORES:
Alxlllll Naac:imel otu - Anl6nio Clulos Vllladares
- A11ur da Tavola - Bello Parga - Benadila ela Silva
- Beni Varas- Bamanlo Cablal- Clulos Bazana Carloa Wilson - Caaildo Maldaner - Edison Lobão -

Eduardo SUplic:y - â:io Alvares "' Enilia Fernandes
- EP*io Cafeteira - Ernandae Amonrn - Espericl"rlo Amin - Famando Bauna - Franceli'lo Pereira
- Frallaa Nato - Gara1c1o Maio - Galllon Camala Gilvam Bcxgee - Guilherme Palmeira - Hugo Napolalo - Jader Badialho - Jaffet8oo , . _ - Joio
FI8RÇ8 - Joal de Holanda- Jonas Pidl8àa - Joeaphal Marinho - José Agripino - José Alvas - José
Bianco - José Edualdo - José Edualdo Dulra José Fogaça -José lgn6cio Fenalnl- José Rclberla
Arruda - José 8aad - José Sana - Jllnla Maril8 Laura Campos- t _ , - Qulnllriha- Laanal Paiva
- Levy Diu - Lucldio Porf8lla - liicio AlcAnlara -

LlldiD Coelho - Marina SOva - Mauro MinUida - Nabar J6nior - Odacir Soaras - Olmar Diu - OIDniel
Machado - Pedra Simon - RamRz Tebet - Regina
Aaeumpçlo - Renan Calheilae - Rabarla Freire Roberto Raquilo"- Romero Jucé- Romeu TumaRonaldo Cunha Uma- Sebastilo Rocha- TIICIIGnio
Vilela Flho - Vdsan Klainubing - Waldack Omalas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio)- A 1sta
acusa o comparacirnanlo de 68 Sls.
Senadores. Havendo n6mera raglllll/llal, declara
aberta a ...ao.
Sob a pralaçio de Deus. Iniciamos ...,._ tra·
~0 Sr. 11 Secl8dlio 1111-clti;, Senador Jeller8011 Nnls, PICIOiidMlllellura do Expediante.

de

P!IIMIIÇII

~ &do o eegulnla:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N' 192, DE 1998-CN'
(~ 340/98, D& origem)

Scnbon:s Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do utigo 61 da Ccmslituiçlo Federal, submeto à e1cY.cla delibaaçlo de
Voaas Exeeleacias, 8COIIIpllllhlld de Exposiçlo de Moli\101 dos Seabma M"mislms de Estado do
PW!ejamcnto c Orçumcmo, ela FIIZIIcla, lateriao, e da E«hM'OÇio e do Desporto, 0 tex1o do projeto
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S.
Com o inmno de se pennilir a necessária adaptaçio dos governos esraduais à nova
realidade. o que implica o clesloe&mi:IIIO de aproximadaml:nte RS 1,0 bilhão de recursos esraduais
para a esfera municipal. os Mmisláios da F•zenda, do Planejamento e Orçamento e da Educação e
do Desp-xtl"l acordaram em instituir um programa de c:müto federal para o financiamento das de• ·
oesa• decormltes, obedr.rirlo o seauillte esquema:

I9;;• ~

~IIUO

bmpréswnt. oh- liO'Ib U. II"BIIllic:rêlac:m do EsUIIIO para seus Murucíp10·

em cada uerclcio;
2001

CarEncia;
2002 a 2009 AmonJzaçlo do IOial emprestado.

6.
Os recursos necessários ao atendimento do pleito decormio da emissio de dmlos de
responsabilidade do Tesouro Nacional.
Ocom, entretanto, que o an. 31 da Lei~· 9.473 (LD0/98), de 22 de julho de 1997,
7.
explicita IS despesas e os recursos orçamentários que integram IS Operações Oficiais de Cltdito Rec:unos sob Supervisio do Minisll!rio da Fazenda. mas nio alnDge o fmanciamento a Esraclos e
Distrito FederaL acinra mencionado, razão pela qual se tomam necessárias IS modiflcaçlles que es·
tio sendo poposras. envolvendo a inclusão do inciso VI e a alteraçio do leJIID do § 4° do referido
artigo.

Por sua vez. o an. 44 da mesma Lei especifica as despesas para IS quais 1: aurorizada
a emissão de dnllos da dívida pública federal interna. molivo pelo qual se toma igualmente necesú·
ria a inclusão do inciso XI, que visa a permitir o fmanciamellto que se pzetende.
8.

9.
Considerando que o c:Rdito solici:ad.~ lllo ati aa.poa2'io pelas autorizaçiles contidas
na eirada Lei n• 9.598197, é indispensivel o seu ~l!O l dc:ibelaçio do Coagresso Nacional, obedecidas as prescrições do an. 167, inciso V, da Coastimiçlo. e em confonnidade com o
arL 43, § 1°, incisO IV, da Lei n1 4.320, de 17 de IIIIIIÇO de 1964.
10.
Nessas condições. submetemos l consideraçio de Vossa Excelencia o anexo Projeto
de Lei, que visa a autorizar a aberrura do referido c:Rdito especial.
Rcspellosamente,

/j --;-/ 0

~NIOKANDIR

Minisii'O de Esraclo do
Planejamento e Orçamento

OI

a~

PEDRO PIJLLEN PARENTE
Minisau de Escaclo da Fazeada.
IDterino

ANAIS DO SENADO I'EDER~

MARÇO DE 19!18

19!1

ANE."CO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERI\IINISTERIAL
NR 012 MPO/MF/MEC DE 10 I OJ I

-..!i!!!!!!.do problema OU da •I'II&Çio gue reclala ~bciu .

r
I

.

98

'

- .- - -·

lli.'CU"I_.,rie IIII ...;.od&r " :1.-:.spcoow :.:.tiw.OS a c.xup101.,;- nio previslos 110 OIÇIIIIIIIIO:
atual, destjgedn 10 F"nmnci•memo a Eatados e Dislrilo Federal. subprojeto Aç6es Complememares

i.lmpll!bçln dos DilpOiilivos da Lei rf- 9.424196, da llllidlde orçmuenrária Operaçiles Otic:iais de
cndiul- Recurms 1Gb~ do Miaillério da Fuenda.

2. Soluç!!ea e pmvicl6!cia conddu no ato nomwivo 011 aa IIIICiida ~

3. Allemlâvas lll!'!llei U medidas 011 dOa p1Dpo!!!l'

4 Custos:
IS 14149S.UO,OO (oira mos e cp:m111a e .,.lllilllaa, quaaucemos e - e ciaao
mil, e trila raia) pnMIIie ua da emjplo ae dadas de nspallllbilidld do Taoura

!IIICiaaal

.

'

•

7. Alrer!!lila Pi!!JMW (a • precn hido IOIIIeiU no caso de~ de Mdda Pravilóriu)

8 Slntesedo

do .............

I
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PROJETO DE LEI N- 7, DE 19!18-CN

AII!Oriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da Unilo, cm favor de
Opcraçlles Oficiais de C!Çdito - Recursos
Sob Supavislo do Ministério da Fazenda,
mdito cspccial até o limite de RS
847.495.130,00, para os fms que especifica

O CONGRESSO NACIONAL cl=eta:

Art. I1 Fica o Poder Excculivo •ntorizatlo a abrir 1111 Orçamento Fiscal da Unilo

(Lei n1 9.598, de 30 de clczemblo de 1997) cn!dito cspeciallfl! o limite de RS 847.495.130,00
(oi!Oc:CDioS c qiiiii"CIIIa c sete lllilb6cs, quattoc:eatos c novcuta c cial:o mil, ccato c trinta reais). cm
iavor de Opctaçllcs Oficiais de Crédito- R.ccunos Sob Supcrvislo do MiDistério da Fazenda, para
atender i1 progmmaçlo constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2" Os recursos necessários i cxecuçlo do disposto DO artigo anterior dccon-erio
da cmisslo de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional, até o limite cspcc:ificado.

Art. 31 Esr.a Lei CIIIJll cm vigor na data de sua publicaçlo.

Brasllia,

MARÇO DE 1!198
!
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Estima a Receita e fixa a Despesa da Unilo
para o exercfcio financeiro de 1998.

LEI N" 9.598, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997.

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congres110 Na.~ional)
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A.'IAIS DO SE."'ADO FEDERAL

OÁCIO

DO MNSTRO DE ESTADO
DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
N.1 72-A/98, de 27 de fevereiro lillimo, encaminhado as lnfo1111119C5es refenmtas ao Requerimento
n"1.123, de 1997, do Senador José Edualdo OUtra.

As /nlotmsçiJIIs PIMBdss pelo Mivrisllo
encotlflam-se à disposiç'Q do IBqiiBI8nl8 na

SectetBifa-Geraf da Mesa.

O SR.. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Expediente Ido vai l puhl!c:açlo.
Do Expadienle •do anteriollllllllle, COIISIIl mensagem PRISidencial, encaminhando o ProjeiD de Lei
n" 7, de 1998-CN, que vai l Comissão Mlllla de Planos, Olçamentos Plibficos e F"ISCIIf!ZIIÇio.
Nos taiii'I08 da Resoluçio n"2, de 1995-CN, a
PI8Sidência eslaba'e ca o seguinte c:aJend6rio pera
tramlaçio do p!Ojelo:
até 23-3 - publicaçio e dislrbliçlo de awlso&;
até 31-3 - prazo final para eprasentaçio de
emendas;
até S-4 - pubbceçio e diltriNiçio de awlsoe
das emendall;
até 15-4 - encaminhamento do perecer final A
Mesa do CongRISso Nacional.
(SM falta • detlída comunil:wçio à
Clmara dos Deputados.)
O SR.. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A PRISidência AIC8beu o Aviso n• 146198, de 13 do c:onente, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia da Deasão n" 118/98, bem CIII1IO dos respecti- Relalório e Voto que a lundamenlam, e, ainda,
cópia dos Relatórios da Planejamento de fuci!Çio
de Audlloria, RIB'zada no Elcrit6rio de RepraunraçiD do Minislário da Salide no &lado do Rio
de JaneiJO e nas clínicas para as quais loram deetinedos ~- do Slatarna Onico de Salide, conforme IOiicilado no Relal6rio n" 1, de 1997, da Comislllo Te"11Criria criada pelo Requet 11e1111 n" 555, de
1996, e detennnado pela De "alo n"4211197, daquela Corte.
O Expediente, IIMDdo ao Diversos ri' 42, de
1997, vai A
•o de F"-ca•zaçlo e Conlmle e,
em cópia, aMmdo ao Requenmento ri' 555, de
1996.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradoniB inlcrilos.
Concedo a palavra ao Senador Bernaldo CalHai. (Pausa.)

eom·

MARÇO DE 1998

Concedo a palavra ao Senador Cllrloa Wlaon,

por pennuta com o Senador Joel de Hollanda.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE. Pronuncia o segu-.. discu!80. Sem revislo do orador.)
- Sr. Prasidenle, Sr"s. e Srs. Senadonl8, a niVisla
Vefa, que está nas bancas esta semana. 11Sfan11a o
que nós de PernariJuco já sablarnos há algum tempo, mas nio querfamos acreditar: Recife estii ceda
vez mais fora do eixo de ai!IIÇio turislica nacional e
internacional. Dados da ASAV, A-oriaçlo E11asi1e1ra
de Agentes de VIIQIHII. atribuem a FOIIalua, a Por·
III Seguro, na Bahia. e, em felceiro lugar, ao Rio de
Janeiro, as pciiCipeis posiça do ranldng das cidades mais p!IICUI1Idas pelos IUristas em 1997, segundo
levanlameniD -6zado em 150 agências da viagem.
Recife, que chegOu a ser conhecida como a
Veneza Brasileira, que já foi a quarta cidade em lrnpor!Ancia IICOIIGrnica e política, a p!imaira escala em
clreção A Europa e aoe Estados Unidos, bef90 de
uma cultura que se consolidou ao lOngo de seus 482
anos c:orqlletados ainda este mês, sequer apereoe
nessa estatisbca.
Para mim. que sempra Vi no turismo uma das
mais imporlantes lentes de riqueza e da dslriJuiçio
de renda, a decadência do selor em Pernardluco só
tem uma causa: o descaso com que 8IICIISiivos govemos, tanto na Prateitura do Recife camo no Estado da Pemambuco, trataram essa abVidacle.
Diga-se, na verdade, descaso absoluto. em
todo o mundo, a indústria do turismo gera nada menos do que 212 milhões de empregos. E é um dos
setoras que exige menos imaslimentos para multiplicar po;tos de lrllbelho.
Quando ocupei o Governo de Pemambuco,
ainda que por apenas 11 mesea e 15 dias, tive a villlo clara do potaiiCIBI que o turismo lllp!Mentava no
meu Estado Por isso rMSmo, nlo medi eslo!çoe
para in111amentar a plhanentação da rodoVia que dá
acesso u praias de Porto de Galinhas, Sirinhaém e
Cruz Rebonças. E Implementei todas as medidas
necesúrias para o estabelecimento do projeiD Costa Dourada, que Visava ao epRMiitarnento do potencial das praias do Litoral Sul da Pernambuco e do Litoral Norte de Alagou, entra outras ações.
Na esteira desse processo i que loram atraidos para a ragião now. e impo!lanles inveatinEIIIIIa, como a rade hoteleira Cessar Pllk. Esse ...art.
por mim aulllrizado na praia de Paraíso, na cidade
do Cabo de Santo Agostinho, enquanto govemador,
demorou sete anos para ser concluído em Pemambuco, enquanto esse mesmo empraendlllllllllo, ledO
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dõnla. Posso lembrar a V. Ex" que, nessa febra da
enxugamento da máquma adndmstJatJva, ainda no
Governo Collor, fecharam v6rias rapreserdllçiies de
Embralur em quase todos os Estados do BrasD, sob
o pretexto de redução de despesas.

A questão do tunsmo depende, pnncipelmente,
de decisão politica. Se não houver boa vontade e in·
tarasse por parte de quem govema, nlo vamos chegar a lugar algum. Para que se tenha uma idéia, a
cota de divulgação da Embllllllr no exterior mal daria
para d1vulgar uma cidade satélite de Brasília.. O que
se gasta hoje com diwlgaçlo do noeso Pais no extenor é menos do que a .lamaice gesta na divulgação de seu própno pais. Isso demonstra que é precise t~r. por pane dos Governos Federal e Estadua1s,
boa vontade e Interesse.
É posslvel, com cnatiVidada, atrair turistas para
o nosso Pais. Quando estava no Govemo de Pernambuco, tomei conhecimento que havia. nos Estados Unidos, t:m llpo de turisino difelenla: o turismo
para a terce1ra idade. Ceda ano, 750 turistas se ins·
craviam para parflcipar de uma Íriagem a um lugar
desconhecido Eles compravam as pasSBg8'111 sem
saber o dest1no." Era uma viagem surpresa. Esse tipo
de pacote chamou minha alen(:lo e demonsllei Interesse junto às agênc~as de turismo; assim, 750 amencanos desembaiCII/IIm no 8lllllporlo dos Guararapes, em Recife.' Também bzarnos o primeira CNZeira
mari11mo l1gando cidades do Nordeste a Fernando
de Noronha, através do navio português Funchal,
que faz1a o trajeto Recde, Mal:eió, Natal, Salvador
até Fernando de Noronha. Infelizmente hoje, em
Pernambuco, isso foi intel-me deaalivado.

O tunsmo depende fundamentalmente da _..
tade politiCB de· quem governa. Apelamoe, plllllllllo,
ao Presidente ~;amando Hannque Canloeo, - Governadores, n.a hora de dificuldades no que se
ralare a emprego, p!Ovidências pare que 18C:UI'IOS
se~m

maciçamenla irwalldoe em turismo. Baba ee
que, de cada I1CMI pessoas e~ no mundo,
uma trabalha no ramo do turismo. Esse eetor é hoje
a pnne~pallonta geradora de emprego.
Agradeço a V. Ex',"Sr. P1118idente, pela oportu·
nidade de falar nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meb)- Concedo a palavra ao Senador Ernandes Amorim. por 20
minutos.

O SR. !RNANDES AIIORIM (PPB- RO. Plonuncla o seguinte Cli!C!IISD. Sem revislo do orador.)
-Sr. Presidente.' Sr"s. a Sra. Senadores, trago à dis·
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cussio um tema Importante, por muito tempo esquecido: a Alllleiçio.
A proposta de Alllleição tramitou no Senado,
foi aprovada a toque de caixa, porque nlo havia outra pnoridade no Pais. Já naquele rnor.nto a maioria doe Senadores era favonivel à n~eleiçio, embora
alguns - inclusive eu - ainda rasw:tiasam à idéia segundo o modelo proposto. De acordo com os lidares
do Govemo, a n~eleição lllria aprovada, mas o Governo Federal ae comprometeria a rnsnclar, ele Imediato, um projeto mediante o qual eslabelaceria a
necessidade ele os Govemadol8l afastanlm-le do
cargo pare participar das elelç6es. No entanto, aprovada a n~eleiÇio, o Governo esqueceu-ee da pramassa, e o que está praveleoando 6 o fato de os
Governadoras permanecerem no cargo para disputar o pleito. Isso tem suscitado v6rios plllblemaa. FIZ
uma consulta ao Tribunal Eleitoral a também a um
dos grandes JUristas desta Casa. Segundo o parecer
desse Jurista, que 18 baseou na lei anterior, leria obrigatório o afastamento do cargo dos govemantes ln·
terassadoe em conconer às eleiç6es.
Como a JustiÇa Eleitoral está em faee de regulamentaçlo das eleições deste ano, trago o assunto
llllflexio do Ptenário, na certeza de que a Justiça.
que sempre esteve ao lado da verdade, dê o seu parecer final.
Sr. Presidente, Srls. e Sra. Senadores, em
toda a mmha vida P11b1Jca tenho defendido a independência doe Poderes, pois, pare mim, é muito ela·
ra que quem pega é a sociedade, quando um dos
Poderes é subjugado pelo outro. Defendo uma sociedade Justa, Igualitária a pluralista, em que lodos
tenham o tratamento preconizado no art. 51 da nossa Conslltuiçio:
"Todos são Iguais perante a lei, eem
dislln(:io de qualquer naturaza. •

E ai reside a imporllncia da lndepaudência do
Poder Judiclério e da JustJça Eleitoral, que dlri à
Nação a respoata que os brasileiras esperam.
A emenda mediante a quall8 aprovou a reeleiçlo nlo passa de um cesulsmo, bem 11 moda doestilo dos governos militaras, que criaram os Senadores a Govemad018S tli6nicos, o que de carta tonna
era melhor que o sistema ora aprovado, pois limplesuwute 1 0 1 - enio gastava nada com eleições.
No p!OC8SSO atuaJ. pl011.,.,_8 111118 eJeiçAo
com os dalantores do cargo no poder. É o que 18
quer, mas cartamante a Jusllça eleitoral nlo pemiliI'L Se Isso acontecer, apresentarei uma sirnple& proposição ele prorragaçio doe mandatos dos aluais
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, É isso o que tenho a diZIII' no momento, Sr.
Presidente.
Deixo um parecer anexado ao meu diSCUrso
para que seja pubbcado na Integra.
Mudo obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR•. ERNANDES AIIORIII EM SEU 1'110I

NUNCIAJIENT'O:

OFICIO CIRCULAR N' 12J98
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O SR. PRESIDENTE (Garaldo Melo) - V. Ex'
será atendido na forma regimantal.
Concedo a palavra ao Senador Ney &••uuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Moranda.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Sat IBdor Gilvam Borges.
(Paama.)
Concedo a palavra ao Sanador F.....mo Pereira.(Paama.)
Concado a palavra ao Sanador Jellalao Pénis.
O SR. JEFFERSON PéREs (PSDB- AM. Pronuncia o seguinte drscwso. Sem revi8lo do orador.)
- Sr. Prasldante, Srls. e Srs. Senadoras, am janairo
desta ano, o Eslado do Rio da JIUIBIIO Viveu aguda
crise da energoa elélrica que infemizou o cotidi8no
da sua população. A capital e o interior daquele Ea·
lado sio servidos por duas concauiDnárias privatizadas h4 pouco mais da um ano.
No segundo semestre do ano pa"edo, Manaus, C8pillll do meu Estado, foi submalrda a um reair-. de IIICiCIIIIInl8n da -rgla como nio acon1a-
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cia hil. l'lllliS da três Meadas. Em Manaus, a concas·
sionéria é liiiBtBI, do llistarna Eletrobrás.
Conclui-se, prellminannante, que o caniler de

uma empreu - estalai ou pnvada -, no setor elétrico ou em qualquer outro, nio tem re1ar;1o com a sua
eficiência. Uma empreu nio é
bem ou mal gerida pelo lato da pertencer ao Estado
ou a particulares. O processo da privatizaçio se tornou Imperioso em todo o mundo nio por problemas
de gestlo emp111S11rial, mas em razio da crise fiscal

_,._nte

do Estado, que exige a venda de pabio r6nio para
abater a divida polblica e garar recursos para lnvestomentos na área social. E: certo que nas atividades
volladas para o marcado, em regime de bvre concorrência, a empresa provada tende a ser mais ali·
ciente, seja pelo fato de nio sofrer lngerêncoa politoca, seja por estar livre das peiaa legais que manietam a empresa estatal. Em colllrepattida, na
axploraçlo de aerviços da utilidade Pllblica, em regime de monopólio, a concaslio la empresa provada, que privolegia o lucro, ena o risco de deficiência
na presraçlo do IB!Viço, elevaçlo abusiva das fanfas e dascaso no atendimento doa 1111uériol ou consunndooes de baixa renda.
Para afastar eue risco, no aetor energético,
por exemplo, faz-se necassério que a coucnsão do
serviço a uma B"11J'888 particular seja precedida de
dUIIs medidas. A primeira, uma lei reguladora e um
contrato que estabeleçam rigorosas coudoçiies para
a exploração do serviço, em resguanlo aos direitos
dos usuários ou consunidores. Elllre essas condições, tornam-se Indispensáveis, delllre outras, a frxaçio de um cronograma de lnveatirneiiiOS e a definição de uma politica tanféna. A segunde. o aparelha·
mento do Podar Público para fiscalizar efebvamsnte
a IIX8Ci rçio do oJantreto e o cumprimento da la~ rnedoallle uma agência dotada de autonomia e tecnicamente equipada. No aetor elétrico, em nouo Pafs,
faltavam as duas coisas: lei reguladora atuelizada e
agência fisrahmdora autenorna - uma falha lnstitucronel que explica os problemas aluais em algumas
regi&ls do Pais.

Nos casoa coraetos do Rio da Janeiro e da
Manaus, os adninislradores das três e~ privadas as do Roo de Janeiro e estalai a de Manaus
-foram vitirnss, por um ledo, de falta de inwwliliRin·
tos no passado e, por outro, da oconêncos da fen6rnenos c&mábcos que agravaram as deficilncoas,
provocsndo a crise. Em ambos os ceaos, a crise foi
resultado da falta tanto da lei quanto da agência; a
primeora, prornulgeda no inicio de 1987, e a segun-
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da,jrlllaJada no final do 11110. Exll*sam 11 d1111 hll
msil taqlo, OB jlllilloiiMI C8lllllllente nlo 11 llrllm
ICU!NIIado • paniD de clallguar 11111111 alie de 1118-

PRJPCII'Çillel. CCIIIID-.
VênHne _... CICIIIIiclal8ç& 1 pmpólllo da
pr6xlme privldlzeçlo da ....... Energle, .......
IUblidi6ria de Ellbcai111111, que delpeill COIIIPIIM•J.
WlillaiiDIII em lllillol habllenl8l da rilhe c:ldade.
De minhil pene, .... licldo ..... p-.pedo . . .
privilllDçlo IIVIIIII ocanldo um eno lllrú. HaJa,
cam e Anilei.:.. Aglncil Necionel de Ei ~aiglil Eldlilcll
-em funcianemanlo, CNio que e futura Cllli Jll'an6ile liclllá 11Gb I8ZIIIlYel moniiD1811111111D do poder can-

.

~-

.

À saciedade-. pilnl:tpUnenl8 • 1161.
polllicOB, cebenl 1111111 pciiiUnl vlgllenle • CXIbladola.
no llillldo de que o Clll dliiiD de Clll 1111o c:altalw
1118111, iMII ~ de longo p!UD, C11P11Z de
lmpeclr • rtpe!i;lo da alie que 111111 111Dm18111Du ....
Ollllllmeiil8.

A ••IPI•U de haje cllvulge que 1 AMei nU1ou
• jMalblu de PIIIIICIPIIr de ~c 11108 de .,....... ;I?
-

Menaus .. ela-. .,.,._ 8llllllcllnU que,

11111111 . . . . .0 de llfWIIIIida, -~~~~~~ 111118 llcllllçlo pc1bllce e ICICOIIIDiil I ddllde cam ~ DIIIPOI
gellldoi8J. AI dlllleiiiPI 11' nlo ~o can-

lndtl, • alie • pcolaugau por lida lllniPII• • Anlll.
cama • ~ i!piGau-llele plftçlo dllaL
Sr. Pnlsldenle. 8nL Senedcnl,- falo pade
eer um bom llnel di que clcnweilf& ~~-.no Biad, equllo que eempce 111111 fallou, Plll8 18j1811r o que
- . . eo longo di meu dllcunio: ume lai"''J'•dan
• ume eglncie 11-•zactcn e1e11v1unen11t .....,._,
com um carpo lllcnlco capu de fez6.lll cumprir 11111

funplleL

•

I

Eia o que eu linha eiiiDr, Sr. Piellllará.

O IA. PRESIDENTE (Oel8ldo Melo)- Canoado • pelaviaeo Slnldor Edullrdo Supllcy, por 20 miIIUIOII.
•

' O SR. EDUARDO 8UPUCY (Bica:oiPT - SP.
PIOIUICia o ....... dilano. s- sevlelo do ...
dor.) - Sr. Prelidllre, 11n11o ~ ...._ .,... lbarcler, embol iguelmenllllmporlaldlle. ,.... di .....
dai
tcaçO. • dai~~~~
.,... que o Mlnllltm da FIZIIIda pOBIII'ICIIber • comlllllo di 11'111111111111 um lena e ele peq~Ba
egrlculllna. que10 flllr 8Dbra o PI ac11111 ele IICCIIII
de au•h"• a GovllrMdor nae cha11D1 Estedol,
bem cama do CilddaiD i Pnllldlncla da Pepc"re,

uma.,... -..11

. ligo muiiD lqlorlenl8 III hiat6ne do Pailldo doa Tia·

bdledolll8.
O Perlldo doe Tlllbelladonls VIII dlapular 11
••l;llee Plll8 GcMmedor em quase !Odos os Emdoe e, em mulloe delas, lncbliw no DiiiMD Fedelll,
eiiiCIIIhllltA 11 dando IIIIIWs de um PIOCIIBO de
dellatlle da pnhies.
No• Eriado de Rond6nie, jé DCDmiU I pnlvia I O
CllldidlltD Joeé Neainer WIIIC8U O outro CO....,.ador,
Cúar Ribeiro.
. '
No Diltrllo Feclelll, o Senedor Llu10 Caiqlos
l88lizou 'ume llqOincle da dlzwalle dabalea, •
nlo me engeno, cam o GcMmedor Crillóvem Buerque. Fcnm c:tezaaeta dehelas, 11 n1o me engeno.
' ' quentoa debates, Senldor Llu10
Penllo,
Cempoa?

:

Ílr.
nlduzldoa.,...-

Launl Cempaa (BiocoiPT- DF)- F01am
dlllalll
•
O IR. EDUARDO 8UPUCY(BiccaiPT- SP)Fcnm Mdliz!clgp .,... cllbetel. llllllizldos. PIlu lnf01ft1191le! que abllvlt, num clme de ftiiPilllD
núlllo 1 da CDriiiiUçlo. No póxiuo die 21 di illilrço. hllvllnl e asc:olhe do c:endicleiD que dllputanl 11
llel;fJes
O Sr. A8nlez Telllt (PMDB - MS) - Permitame V. &e um llpllrlll?
O SR. EDUARDO 8UPLIC\" (BiacaiPT- SP)Se me Pilnnlle, S..lldor Remez Tabel, goatarie da
CllliijAelar e lnlornleçlo doe Estlldaa onda hll dlspc.. No E8lado da V. Ex', o Plllido doa Tiablllllldonla Jllllm um - - . , e n1o heWinl "* 1 'dada da lriviL z-. o cendiclelo que !lo bem 11
hauWine dillpula 1J1118 e elaiçlo munlcipel da Cen1JC)
Glallde, am 111116, dalpoi .. nume po11Çio de cllsleque Bnlnt IDdol OB ...llonis e, por IIZID, j4 IIIi
nlo hllvllnl dilpula.
Ala Glallde elo- SÜI,Ialvaz haJa ellilplü de
me1or ~ • mu11o equillnda, ..... ouvia Dulnla Tlf!O GlniO, dois ea.f'irhlllos que l'llllfcerame - ,.._. am PoiiD ~ por exllaonlin6ilaaa~en;as. A pctvla lilllliiiiiCIIIa .,... o c11122
de II'IIIIÇO. portaniD no pcóxlino dca•*IIIO. e llnl de
Ull-dln6ile iqloctlncie .,... • hllt6rla de vida ....
IIIIICI-..doPT.
AI 11 v111um1n um aqulllbilo e, hoje, nlo 11
pode ,._quem VIII ganhar. O que 11111116 que.
llje Ollvlo Dulla ou T11a0 Gannl, o PT 11m iiXIIIIDI· ,
Al4ill pan"""'ede ele _ , u ••eDea • CIIIIIJ.

.
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-os dais c:andidatoa do Estado de Slo Paulo
slo a Deputada Mana SUpUcy e o Deputado Estadual Renato Simlies. Já 1o1am rumn treze n
quN8 debalas pmgramadoa, alguns a quais, cerca de seis, tive a cportunidade de ecampanhar. Posso, assim, dllr o meu testenulho do IIXIniDniNrlo
nlvel, do gnw de respeito rrútuo e de grande panicipaçio da niJillncia do Pllllido dos TIBbalhadonls,
n seus flllados, Unpatizanlas e PNrM de PaJti.
dos afins, que flllmulalam perguniiiS e 1n11a1am ambos os candidatos a se aprimoralllm. Obvlamenl8,
seqOincia de debale8 llllli servindo para que o
escolhido, ou a escalhidll, lllnha e1ernan1as IIIIIID
maiores na hora de -azar a grande dilpula com os
candldalos de 01111a1 Parlldos.
No Estado de Goiú, llllli man:ada para o cha
05 de abril a prévia en1n1 os candidatos Osmar Magalhães, FIIUSio Jaime, ~rio Brito e Ivan Omelaa.
No Mala GIOIISD, a prévia enlnl clveraos candidatos IISIIIIIIBialda tamb6m para D5 de abri.
Fll1llllnenlll, também em OS de abril, OCOII8n!.a
pn!.vla no Estado de Paralba, en1n1 os candidatos
Anisio Maia e Jailo Ollvaira.
'
Aqui, perante o Senador Lauro Campos, registra a ~ dease procedimento darnoctottk:oBlllc:Oiha de candidatos quando nio hll COI-ISO-,
para que o PaJiido se 11p1eaanta de melhor fonna
passivei.

Oavido l ninha preaença nos dablllas ocomem Slo Paulo, n1o pude acompanhar os debatas no Dislrllo Federal, nas as lnlonnaç6es que recebi slo de que têm lido excelantas. Eles rapresentam. Inclusive, uma oportunidade para que Cristóvam Elualque e Lauro Campos, perante os filiados
• sirnpetizantea do PT, IIOquem Idéias, lorrrldem
auas P'QIIOBÇIIele IU8 vislo de como deve o Partido n Trabelhadonls govemar o Dislrllo Federal ou
ceda urna daa Unldadea de Federaçio.

n

O Sr. Ramaz Tellal (PMDB - MS) - Pamite-

ma V. Ex" um aparta?
O IR. EDUARDO SUPUCY (BiocDIPT- SP)Antes de c:anceder o apalte a V. Ex", Senador Ramez Tebal, quero fazer um apelo aos filiados do Parlido n Tralleltlacblls em todo o Brasil, aobraludo
Estan. para que todos~ Aprévia, inl:luaive garantindo quorum. Sen1 muiiD _,_
tania que todos os filiados do PT IIXjli aaum o seu
VOID, a sue voulade, a IU8 decido, Ulda mais tendo havido a ClpCIIIUnidade de dálogo com os candidatos, para que se laglllrre, com maklr força posslwl,tendo-ea !MIRado- -leio daniiiCiélbi, a
88CDihe do candidato.
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01190 o aparte de V. Ex", com muita honra, Senador Ramez Tebel.

O Sr. Ramez Tabet (PMDB - MS) - Senador
EduaRio Suplic:y, embora V. Ex". eateja na tribuna
traçando um pariU de liluaçiD do Partido a Trabalradores nu diversas Unidades da Federaçlo, isso
PIOVOCII no mau asplrito a convic:çiD de que temos
uma ,_idade Imperiosa de prgmcrver no Pais a
tio decantada e propalada reforma politica. Esternos
evoluindo rapidamente - e os estudrosós do assunto
também chegam a conclusão - no sentido de
que a darriiiCiacia n!p-lllaliva ceda lugar l chamada democnlcia participativa, com uma maior preIIIIIIÇ8 de IIOCiadade no debate e nas deciMes politicas. Temos que IIICCHihecer que a vida n partidos
polllicos no Ellaail é ragulada por uma leg I ção Inteiramente carlllrial, que nlo pernite a participação
da maioria. De 181 fonna que, muitas e muitas vezes
-é isso nlo é raro, digo, é muito lreqiienle - ao eleitorado brasileiro liD oleracidas opções, produiD de
-*de da rninona, e nlo de maiona, até meamo do
perbdo polftico. Isso de tal ordem que as pn!.vies,
que hoje ,slo consagradaa nos esta1u1os dos partih palftlcos como uma daa modalidades da escolha
de candidatos, ae tomassem, por loiça de lei, obngelórias a IOdos os partidos politrcos, a fim de que
eases partidos IMissem IMimante candidatos que
provlessmn das suas bases, das suas mili!AnciBS,
dos seus 'ftlrados, daqueles, que, em suma. se lntei8SIIIIItl pela vida penidária. Muitas e muitas vezes,
em Vllrios Estados de Federaçio, slo tirados candidatos do bolso do colete, me• dúzia, até masrno
através de conissões pravisórias, e se irqX!em
aquele candidalo l deliberaçio dos seus corraliglonérios, e depois ii deliberaçlo do Plenéno. De sorte
que a fonna como V. Ex" narra, em muitos Estados
da Federaçlo brasrleira haverá právlas dentro do
seu Partido para IISCDihet candtdalos. No meu P11111do, em 1984, o PMDB 8ICIIIheu o seu candrdato a
gcMIImadDr pelas pn!.vies. khD que lsao dnena ..
tomar obtigalório. O que está acontecendo hoje em
dia, via de ragra acontece em lodos os peibdos, ls
vezes sem aceçio, é que é uma pequena minoria,
é uma c:onvençlo, ls wzes é uma cam•slo provisória, qlie ilqliie candidaturas l consrderaçio do
eleitorado, ~se de nomes de maior represerutividade politica no seio do IJIÓPiiO panrdo.
Quer dizar, a consideração que V. Ex' traz hqe a tribuna deve ser mais profunda, deve 'ser um alerta
para que o Congresso NaCIDna~ que 8Siá l'88limndo
inúmeras reformas, promova, o maia rapidamente,
as i1lformas polfticas, fio ~ ao apertei-
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~ Onlllm, A IlUde, par telefone, converse1 com o
Mmistlv Padlv Malan e o Senador Robet!D Requaão,
e IUIIbos nlilllllllllllll a ilqxlrllncia da realização aa
auclência. O Minislro Padro MaJan ponderou que ha·
via uma dllleminaÇio do Gcwemo de que sob p!88·
alo nlo COIICIIdelta e nem man:aria audiência. Propus que logo que ~ a dnocnJ•çla que S.
Ex" detemlinaae, entiD, que haveria auãllncia.
Mas, S. Exl disse que enquanto continuasse a
""'qlllçiO, nio padaria definir o horário da audiilncaa. No Inicio da tarde, os Deputados Luis Eduardo
Graenhalg, Jacqa• Wagner, Adio Pretto e ainda
outro pariamenlar, Deputado Federal pelo PT da Bahia, solicllaram 110 chefe de Gallineie José Carllls
Fonseca um entendimenlo. E, finalmente, o entenal·
mento foi acordado, ou seja, os pequenos agncufto-

trabalhadcns sem terra eslalio saindo - e isto
clave estar ocorrendo neste lnstanlll - das diversas
clepeuclêuclas do Mlnisléllo da Fazenda e do Incra Inclusiva llllim Slo Paub, onde hd mais de mlllnlegranlee dasse movimenlo.. Logo que houver a desocupeçêa do edillclo, o Ministro Pedro Malan concordou em ,_.,.r uma delagaçlo ele dePutados e de
senadoiiiS que lllo 1ra1ar dos Itens ela pauta para
enlio nan:ar-ee uma aucliência com os pequenos
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O SR. LÚCIO Al.CANTARA (PSD&CE) - Sr.
PreSidente, quero congratular-me com o Gouernador
Tasso Jera188811 pela enlnlvisfa que c:ouoedeu e,
paniCUiarmenlll, por 8ua abonlagam da questlo da
pnvallzaçlo.

As

vezes, somos

hintados

a lngrassar -

c:Grrente onodoxa, que praga, a lodo J11011illtllo. o pa·
gamenlo de juros e a c:analizaçlo desses IIICIII'SOS

para o abatimento da dívida. No entanto, essa divida
só tem c:JeSc:ido, apeaer de o dlnheiiD eslar sendo
desbnado 8o sistema f111811C8iro.
Assim, congratulo-me c:om o Govemador do
Estado do Ceará pela maneira como lonun &boRladas as questões OOIIIIIanlas daquela entravista e,
espec:diC&mente, por sua prudêiiCiil c:om relação li
deatrnaçio d5Hs i80IIISOS decorrarüs da privatização de empiiiS8S, da wnda de pelrimOnio esta·
dual.
No Ceará, será dado um grande eumplo 80
ser alienada 8 erqxasa de .agia alêlrica, porque e
agência reguladora foi criada nKJito antas: as condições loiMI estabelecidas antenonnente. lnc:Miive,
foram estabelecidas condições de inlllresse soi:ial,
de controle e de f!~c:elizaçlo nKJito mais rígidas do
que as do Governo Federal, para que o saMço c:on·
trnu- sendo de boa quefldade, atendendo 80 legí·
limo inteiiiSS8 público.
Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidenta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo e palavra ao Senador Leonel Paiva, para uma c:omumcação inadláve~ por 5 mrnutos.
O SR. LEONEL PAIVA (PFL-DF. Para c:omunlc:açio Inadiável.) - Sr. PIIISidenta, Sr"&. e Sns. Senadores, ~- com muita salislaçlo, c:onKJnicar a
esta Casa que tomou possa ontem. dia 17, no Na·
cional Club de Slo Paulo, no c:PJVO de VICII-Prasidente da Assocraçio Brasileira de Agências de Publicidade - ABAP, o Sr. Paulo Cabral Júnior.
Paulo cabra! Júnior é por demais oonheciclo
em BrasBia pela alta qualdlc:açio profissional e, c:erlllmenla, d 11 BJIIpenhará um papel de i8levllda inportlncia em prol da publiCidade brasileira.
Sinlo um grande orgulho de wr um publicitário
de Brasnia, como eu, ocupando função de tal envergadura
Aproveito a oponunidade para parabenizar,
além do empossado, Ioda a sua farnllla, na figura 81peaal de seu pai, o jomalista Paulo Cabral, DiratDrPIIIBidente dos o...-~. que, como ho-
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mem e genator de c:aráler uamplar, soube dolar seu
filho de vinudes morais e proliasionais a toda prova.
Gostaria ainda da parabenizar o Sr. Dalton
Paalolll, que tomou possa também como Vlce-P111111·
denta da ABAP, )unlamanle com Paulo Cabral Jú·
nior, e de enviar minha c:ongratulaç6ea 80 compe·
tania Fl6vio Conta, alUai Presidente da ABAP, que,
nesl8 momento, 811C01dra-ee cen:ado do que tá de
melhor para a publicidade nacional.
Nós, da comunidade publicitária brasileira principalmeme, nós de Brasllia •, sentimo-nos perfei·
tamente repiiiSeJUdos pela alUai drretorie da ABAP.
Parabéns, Pautinho Cabral! Desejo a você
cada vez mais sucassol
Era o que eu linha a dizer, Sr. PIIISidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
-deseja 118110Ciar- ê "-negam que V. ~ pnssta
80 Jamallsta Paulo Cabral Júnior, considerando
oponuna a CIIIII'U1icaçio que V. Ex" faz a este Casa.
Coucado a palavra 80 Senador Ronaldo Cunha
Uma. para uma c:onKJnicação inadrével, por 5 minutos.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
.P!118 ~ inadiPal. Sem I'IMSio do orador.)- Sr. Pnlsidente, s.-.. e Srs. Senadoras, nos
l)ltirnos dias, o ln8tdulo da Imunidade parlamentar
Iam sido Cbjelo doa mais amplos e variados comentérios pela imprensa nacional. Em vinude do desabamerlo do Edrllcio Palaca 11, no Rio de Jane1ro, e
do llfllllllvinall do Deputado Sérgio Naya, o assuo1·
to voltou li baila c:om ma1s intensidade, ganhanoo
páginas e noiiCiárloa da toda a imprensa.
No Senado, um eminente Senador tomou a miciatrva de piOIIOI' uma nova ralonna c:onsliiUc:lonal,
rnodlllcando o c:oncarto, a elasticidade e a ampbtuda
da illlmidade parlamentar.
Sr. Presidenle, nesta inslante, enlando que,
em absoluto, n1o tá nec:easidade de apresentacão
de qualquer pruporda nova e que nem qualquer pr<:·
posta nova deV8ria ser formulada ao sabor, ao enll.·
liasmo ou ao embalo da qualquer emoção. Nesta
Casa, tramllam mais de 15 propostas de ralonnn
c:onslituciDnal ralerantas 80 insbtuto da imunldaaa.
ee-,. duas slo da ninha autoria: inclusive, um:1
delas aapecificemlnle extingue todo e qualquer r:n·
vilégio de foro ou PJenogabva de lunçio para o Pa•·
lamentar que for -.ucto da prábca de crirne dolo•:o
c:ontra a vida. E como nsspondo, Sr. Preslden.e.
Sr"&. e Sra. Senadoras, por uma acusação que me é

I
6

::1

j 1iillJ1jlfl !:ll.iJl

~inl a:Q~ItlltJ. "~la!!

r'·
~l~ r:.._.- I

!l!J!:~11:~i- .~:

~

li

11

1-

i __

1 ! t!I'Jii~(iJif~ 1;, RlB
Jiii·iiil:l-:1
~.~11
· ihÍ t!
o•R . . j L-~ ii ... ii!JliiiU

...

l•i IJJ •
•••fi'l'lii' i 1•1 1r·wun -iwwa ~,,.,m., 1 ~
lih!IUt!f! 1 ih ~;!id.,a ih:lii hHdliiid li

iaol:~ J ~s.
-~~:
o~~
eJ , I
n ... I
I 1!1

fltlillill~

•

216

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO DE 1998

PROJETO DE LEI DO SENADO
N! 62, DE 1998
Revoga o nrt

••

4~

da ui n"6.SJS, de 26.12.1977.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
An I" Fica ~ogado o art 4", da Lei n• 6.515, de 26 de dezembro de
1.977

An 2"

Revogam-se as disposições em contrário

An 3"

Esta lei entra em vigor na data da sua publicação
JUSTIFICAÇÃO

É sabido que a vigencia da atual Constituição Federal provocou
profundas alterações no nosso direito de família
Afora o estabelecimento das
igualdades entre os cõnjuges. cujos direitos e deveres (art. 226, § s•. CF) passaram a
ser exercidos igualmente. a nova Carta Politica reconhece como entidade familiar a
união estável entre homem e mulher (art. 226, § 3°). Do mesmo modo, o constituinte
de 1.988, preocupado com a dinàmica dos tempos atuais, reduziu o prazo do divórcio,
admitindo-o apos prévia separaçio judicial por mais de um ano, segundo casos
expressos em lei. ou se comprovada a separação de fato por mais de dois anos.
conforme estatui o artigo 226, em seu parigrafo sexto, verb1s:
"Art226. ...........•...•..............••.•.......................•....- ..............

········-···········--·····-·-····--·······-········-·-·--········-········--··········
........
§ 6" O caslllrlt!lltD civil ]111M ser tlissolvidD pelo diwín:io,
t1pÓS [Hivill sqMn1Ç4o jltdküzl fltl" lllllis d6 •m tiiiD tUJS caos
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eq l'llDD.Ielll/a,.OII'::riJSfiiOUM I~ úfllltl

lltlls IIIUJ& ..

por J1111is de

..
É enrendimemo lllltjoritirio aa doulrina que o 'dispositivo supra revogou
o an. 4• da Lei n• 6 S 1Sn7, a cb•m•d• Lei do Divórcio, wrbu·

r

4, jruliri'll por ,;""'

Dtlr,. 4 • sqc
-radMmttl . . ~ " ' '..... an

"An

.-. 11111111/GIIdo

mluf _,
,.,.,..}IIJ:•.........
.

del (tltJü}

,._,~

A quesrlo foi lcvutada pelos 1101101 mais eminenta dourrinadores a
panir da coastaUÇio de que fiu:e ao mmf•mento cautituc:ioaal, o clivórào pode ser
obtido an tempo iafi!rior 1 dois iDos de IIIID'im6aio · O exemplo é de ficil
c:ompretDSio. Uma dq hipóteses da dissnluçlo CoujupJ (an. ~.da Lei n" 6.5 1Sn7) é
a separaçlo judicial comeaciosa 1 qualquer tempo Assim., se, dipmos, após seis

meses de casamenlo, um ctos c6njuges pedir · e obtiver 1 separaçlo judicial por
"'VIIIiuta Je.sr»rrosa tm qua/qller Q/o qmtllllptll'lll 11111 rr- VIOIQÇiio Jus Jewns clu
t:D.'IDIIIento e tome lnsupun6vel a wJri 11111 , _ ··, como preceitua o
do anigo
s• da Lei n" 6 SI sm, poderá c:ouven1-1a em c1ivón:io &pós apenas um ano conwlo da
sentença, isto é, ames de completados
dois anos
·
.
. de c:asamtnlo

' tlfJII'

.

Desse modo, o disposto no aniso 4• da Lei n• 6s1sn1 resulta
absolutameate incoeraJte, eis que alo bá lógica em -que para obter 1 Sentença de
divórcio a lei determine dois proc:edimenros diferemes. um para 1 separaçlo lidgiosa e
outrO para a coasaisual. esta c:am ftislnd• de tempo llllior que lqUCia. E. o que é
mais iacompreensivel. que o pedido de ltpiiiÇio judicial litígio• possa ser formulado
1 qualquer tempo mas que o mesmo pecliclo, se consensu•l nec:eujte do decuno de
dois anos de maaimõnio'

Nesse senâdo. por exemplo. a manifesraçlo da descmbarpdora Áurea
Pimentel Ptl'lira ( ln Diwirc10 e Separ~ .lrJdJciaJ. 6° ed., LAIDrrl Rmt;war, RJ.,
/.99/, p.U) quando afirma.
"{llriiiiiD i e:dflwdsfw E a/dr p6/11 lqr/a h f

- -·r"' ,. •,......,. • ,_ r•·
r, • m•'IJ•dn •

m lriiÚIIIIui , . •

I IIII tlll.

tiiiÜ . - .

por ,..,.

•
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COIISeniimentD, ellll!rflkmM 1/lle dnerá Ser rm:rta pelo lqis/tuiDr
otdi~~túio, em fee IIDs disposiçles colllidlu no § 6" do t111. 226 tis
ConSIÍIIIÍfãO em vigor, pois n4o p~U~~Ce j11sto 911e plll'll 11ma
simples UptUIIÇílD t:DIUIIIWia/ U COIIIÍIIIIe a f!Xigir llmtl npert1 IÚ
lllllis tk dois anos, 1/lltlllllo are pi'MP jti é lunoido pelo lqisiiiiiDr
consrilllinte como s11jicie11te para a própris concessdo 1/e divórcio
dinto."
Também esse o magistério de Paulo Lúcio Nogueira (in Ui do
Divórcio Comentlltls, Slllfliva, 1.9PS, 4"etl. ps. 711) :

" ..• é tk se 11111' q11e o tll'l. 4" tis Ui do Di'PÕn:io atiii'ÜI derrogrldo pela
ConstillliçílD Fetknd, q11e permite o diwiTcio tlrpois tk dois IUUIS rk comprtiPfllliJ
separaçãD de flltD, não sendo tiSSim j11srijictivel a aigincia rk dois 1111os tk
castllfrDIID para a Sepiii'IIÇíio COnst!nsMal, q11e pot/DÜl eiii4D ocornr tlllllbim Úllllo
I# prtiZP llllln'Üir. Desse modo, 11m p«<ido tk sqNII'IIfiD COIItellt:iDsll, q11e ptJfk lll!r
feito a q11alq11er t11111p0, llllles 11io podia ser convenitlo em amigtivel, q111111do
infoiDr a dois 11110Í" o CIIStl~~telltD, mas lllllalmente sim, face do dispositivo
coiiStitllciotllll vigente (arr. 226, § 6,, pela retlllçio dos pl"tiZIIs."
Fica evidente que o dispositivo da lei ordmária, afora a incoerencia no
contexto jurídico, aqui apontada, está derrogado ante a força do mandamento inserto
no parágrafo 6" do anigo 226 da Constituição Federal Assim. o presente projeto de
lei objetiva retirar do ordenamento jurid1co uma disposiçio de lei absolutamente inócua
e que só se presta a questionamentos desnecessários
Com esw razões, submetemos à apreciaçio dos ilustres membros do
Congresso Nacional a presente proposição que_ em última anàlise, se aprovada, estará
possibilitando mais iacil compreensão e aplicação do nosso Direito de Família no
tocante à dificil questio da dissolução do matrimõnio.
Sala das Sesalies, em 18 de IIIIIÇO de 1998
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PROJETO DE 'LEI DO SENADO
N! 63, DE 1998- COMPLEMETAR.
Estabelece requtsitos para a destgnação de
membros da Diretoria do Banco Central. fixa
tmpedtmentos para após o exercícto do carga e
dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta·
•

ASPECTOS GERAIS :

An. 1° Compete privasiyamentç ao Presidente da República
nomear o presidente e os direrores do Banco Central. observando o
rlisposto nesta lei.
§ 1°. As nomeaçÕes a que se refere o "caput" deste anig_o
serão procedidas da aprovação dos inaicados. pelo Senado Fedem!. por
voto secreto e após arguição pública.
§ 2°. Não poderá assumir cargo de presidente ou diretor do
Banco Central, ou nele permanecer, quem tenha ou venha a ter interesses
conflitantes com os objerivos da instituição.

An. 2°. O presidente e os diretores do Banco Central serão
designados dentre · cidadãos brasileiros que preencham os seguintes
requisitos:
I - idoneidade moral:
11 - mais de dez anos de experiência em atividades
profissionais que exijam conhecimentos nas areas de administração.
contabilidade. direito. economia ou tinanças;/
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. 111·. nld ter ~en:JCJCJ, nos últimOS bezditOS e·sessenta dias
anteriores à data da nomcaçlo. atividadc, com .ou sem vinculo
empregaticio, em instiiUiçôes fmanceins privadas e congêneres.
'
~
Parágrafo único. O dispostÓ no inciso W 'deste artigo aplicase aos que., no mesmo período, tenham siüo JÍroprietários, sócios,
acionistas ou controladores, a qualquer tiiUios, das instiruições nele
mencionadas.
·
Art. 3°. O presideme e os direlores do Banco Central, .antes
de ·assumirem os respectivos cargos. bem como quando os deixarem,
firmarão declaração de bens, registtada em cartório de Brasilia-DF.
Art. 4°. O exercício Cio cargo de presidente. ou dire!Or do
Banco Central serà incompatível com:

I - o exercício de qualquer outro cargo emprego ou função,
público ou privado. remunerado ou não;
II - a participação acionária direui ou indireta em instiblição

financeira.
§ 1°. A incompatibilidade prevista no inciso I do ··caput''

deste anigo nlõ se aplica às atividade5 doCentes.
§ 2°. O presidente ou direlor do· Banco Central n4o poderá
inten·ir, nem votar, em decisões relativas a ·operaç&:s. de crédito,

inveStimenlos ou' quaisquer outras operaçcles fmanceiras em que ele, seu
cônjuge, ou seus . parentes até o terceiro graú de con5angüinidade ou
afinidade, inclusive, lenham interesse especifico.
'
·
''

§ 3°. O presidente e os diretores do Banco Central
responderão civil, penal e administrativamente pelos aros· de gestão que
pratic:1re111 em desacordo com as respectivas nonnas legais e
regul:unenrares. ·

Art. 5°. Após deiXDrem os cargos de presidentooou Diretor do
Banco Central. aqueles que os ocuparam ficarilo impedidos de exercer, por
dois anos, atividade. com ou sem vínculo empi f!Dtício. rW instituiçcks
mencionadas no inciso UI do an. 2°. desta Lei, bem como. de qualquer
t'Onna. colaborar com a sua gestão ou adminisb'aÇão.•
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Parágrafo único. A vedação prevista no ''capuf' deste
artigo estende-se à aquisição de ações, letras debêntures, partes
beneficiárias ou qualquer outro titulo representativo de capital ou interesse
nas instituições financeiras privadas e congêneres.
Art. 6°. É vedada a utilização, a qualquer tempo, de
intonnações obtidas no exercício do cargo de presidente ou diretor do
Banco Central, em proveito próprio ou de terceiros.
Art. 7". O Poder Executivo regulamentará. estll Lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados da sua publicação.
Art. 8°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. ~- Revo~am-se as disposições em contrário.
Jl'STIFIC.-\Ç.-4.0
A pfCSente iniciath'3 almeja estabelecer requisitos para a
designação dos membros da Diretoria do Banco Central, bem como dispor
sõbre os impedimentos a que de\-erão se sujeitar após o exerciGio do
cargo.
Como é sabido. a Cõnstituição Federal de 5 de outubro de
1988 deu alguns passos no sentido da autonomia do banco Central. Assim,
a .aprovação. pelo Senado Federal. dos nomes que o Presidente da
República indicar para compor a sua Diretoria, confonne estatui o art. 52,
lll. "d". do Texto magno, "confere ao nomeado condições morais para
exercer com bastante soberania as suas funções , visto que seu nome vem
abonado por dois Poderes da república··. nas palavras de Celso Bastos, (in
Comentàrios à Constituição do Brasil: 7" volume, ed. Saraiva, 1990, p.
408).
Por outro lado. a uma maior autonomia do Banco Central
de\e corresponder maior profissionalização de sua direção e maior
separação entre a instituição e o mercado tinanceiro. Não por outra razão,
o legislador constituinte previu. também, o estabelecimento de requisitos
para a designação ~ membros que compõem a Diretoria do banco
Central. bem como a lixação de impedimentos a serem observados pelos
ex-Diretores.
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É nesse contexto que insere-se a iniciativa lçgiferante que

ora justificamos.
Assim. no an. 1°, são explicitados os comandos
constitucionais do art. 84, XIV, combin8do com' o an. 52, III, ·..d", e
estabelecido· que não pÕderá exercer cargo de ~idente ou Diretor do
banco Central, quem tenha inten:sse conftitante com os objetivos da
instituiçiO.
Pelo art 2°. Estio firmados os requisitos qlie devem ser
preenchidos pelos que forem designados Presidente e Diretores da
instituição normatizadora e 'fiscalizadora do sistema fmanceiro nacional.
Já o an. 3° da IJIOposiçlo estatui que o Presidente e os
Diretores do Banco Central devem registrar declaraçlo de bens em
cartório competente.
De outra parte. o art. 4° rUÍna as incompatibilidades a serem
observadas pelos servidores públicOS' em tela no exercício dos cargos
respectivos.
·
Por seu turno, o an. 5°. lnsculpe os impedimentos a que
fiCam sujeitos aqueles que ocuparam os cargos da direçio do Banco

Central.
Por outro lado. o an. 6°. Veda eXpressamente a utilização, a
qualquer tempo. de informaç6is obtidas no éxercício do cargo de
Presidente ou Diretor do banco Central. ·
·
Por fun, o art. 7". Trata da eiUula de regulamentações e os
ans. 8" e 9", das cláusulas de vigencia e revogatória, respectivamente.
. '
.

Tendo em vista a relevücia da matéria qoe se pretende
regulamentar, solicitamos o apoio dos nobres Pares para tnmsfonnar o
Projeto de lei em tela no devido diploma legal, após o necessário
aprimoramento de que deverá ser objeto no procaso de tramitaçio
•
Sala dls Sealie1, em li de IIIIIÇO de 1998
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASR.

----·-----··-·-·-·····-·----·-···-······-···-·-·-···---·-·······-·-··-·-···--···-··-·····..
Titulo IV· Da Organlzaçlo dos Poderes
C.pitulo I· Do Poder Legi11ativo
Seçio IV· Do Senado Federll
(Art.AJ

Art. sz. Compete pnvatavamente ao SenaciO Federal:
111 • aprovar 1118Yiamente. DOI' voto sec:reto. após ~~~giliçlo JlllJ:Iilca, a esc:olha de:
a} magJStrados. nos casos estabelecidos nesta COIISIIIUiçlo:
b} Mlmstros ~o Tribunal de Contas da Unllo Indicados pelo PI'IISidente da República:
c} GovernadOr de Temt6rio;
d} presidente e dlretores do bancO c:entnll;

·········---···-·-·····-··-···-··········-·-··--··"-·-·--···-·-·---·····-······-·················-····---···Tlulo rv. Da Organlzaçlo dOI Poderes
capitulo 11 ·Do Poder Executivo
Seçlo 11· OU AlrtbulçOes do Presidente da República
(Art.II4J

Art. 114. Compete pnvabvamente ao Presidente da República:

-----·---···-·--·-·--------·------·----·------·---···
XIV· nomear, após llpi'IIYIIçlo pelo 8enado Feder1l, os Ministros do Supremo Tlibllnal Federal
e dos TJibunais Superiores, os Governadores de Tenttóllos, o Pnlcuraclor-Geral da Rep6blica. o
~e os dllelores do Sanc:o cenn1 e outros servidores, quando dlflltnmnado em le•:

(À..s Comu.siJe.s d6 f'ducaçao, d6 Con.stituiçilo, .lustiÇQ e Cidadania,

e d6 b.slmto.s Et:ont!Jmico.s.)
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.PROJETO DE LEI DO SENADO
N! 64, DE 1.99~.
D1spiJe sobre a parllclpDÇi}o
populor w o conii'Oiw SOCial dos DJOs de
grstllo do POfkr Público, dl.sciplma o
IICUSD dos cidcrdifos e do sociedade civil

orgam:ado a i'lformaç6es rellll1vas às
jinDIIÇDS

públlt:llS

e

!ti

OUirDS

pnw1di11cias.

O CONGRESSO NACIONAL rlec:reta:

A paniclpaçlo popular na Admiuistraçio Pública, prática
essenaal ao processo democrilic:o e inenlllte i ddadania, ICI'Í viabilizada, faciliwla e
esiimulada pelo Poder Público.
An. I"

§ I" Aos c:id•d•os e lUIS earidades represemativu é assegurado o
direito de panicipaçlo e controle da açlo pública, abrqeado u hipóteses de consulta
piévia. acompanhamemo e avaliaçlo du polilic:as, programas, projetas ou ativiclades
gOYmlllllelltals

'

§ 2" · A consulta privia CODSiste no dimto de o cid•dlo ser ouvido e
ptnic:ipar da de&aiçlo e dec:i•lo reluivu is politicas e pro~ de
'interesse comum.

§ · 3" A avaliaçlo social compreende a aiWise critica firita pela
sociedade civil dos impactos, em termos de beneficios e vamagens sociais, resultames
du aç6es do Poder Púb6co ou daquelu executadu por particulares com recursos
públicos.
An 2" O controle social abruge a gesrlo da ·AdmiDistraçlo Púb6ca
Federal clima e imlireta e u aç6es executadas pela 'Uailo de forma descemraJizada, e
será exerddo na forma definida pela Ccmstituiçlo Federal e discipliuada nesta Lei.

I
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Paragrafo 6nico Ação desCentralizada. para efeito. dessa Lei, é áquela
executada por estados, Distrito Federal, municípios ou por entidades privadas, para
cuja consecução concorram, no todo ou em parte, recursos da União
Art 3" O controle social consiste em ação permanente e voluntária
exercida por cidadãos, ou por entidades legalmente organizadas e com legitimidade
para os representar, visando à supervisão popular plena do uso ou aplicação dos
recursos públicos. especialmente quanto à obediência aos princípios constitucionais de
legalidade. ieg1timidade, economicidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
abrangendo. inclusive, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas públicas.

Parigrafo único. A legitimidade das entidades representativas de
cidadãos, para fins de controle social, é conferida pelas disposições estatutárias
fundadas na democracia, pela comprovação da participação efetiva dos associados ou
membros em suas ati\idades e pela adoçio de práticas democráticas e solidárias na sua
gestão interna e na articulação com entidades ou movimentos populares congêneres. ·
•

Art 4" Os órgãos competentes do Poder Público manterão cadastro
das entidades da sociedade ci\illegalmente constituídas e em atividade há pelo um ano,
para efeito de institucionalização e implementaçio da consulta prévia, do
acompanhamento di execução e da avaliação de programas, projetos ou atividades
governamentais
Art. s• Fica a todos assegurado o acesso a informações sobre a gestão
financeira e operacional necessárias ao acompanhamento e avaliação das ações
governamentais a que se refere esta Lei, ressalvados apenas os assuntos de caráter
sigilosos, assim legalmente definidos

§ 1• A garantia estabelecida no caput deste attigo abrange·
I - o acesso aos sistemas informatizados gerenciados pelos Poderes da
União, relativos à administração financeira e orçamentária, assim como a outras áreas
relevantes ao controle social,
II - os termos de acordos, contratos, convioios firmados no imbito do
Setor Público ou entre o Setor Público e organizações da sociedade civil, com ou sem
fins lucrativos •

§ 2" As informações serão prestadas, por escrito, no prazo máximo de
trinta dias, a contar do recebimento oticial da solicitação pelo órgão ou entidade
gestora das respectivas ações.

§ 3" O interessado deverá delimitar e definir, tanto quanto possível, o
objeto, o enfo:jue e o conteúdo das informações pretendidas, de fonna a orientar a
resposta das instituições públicas.
•
Art. 6" O direito de requerer, assegurado no art. s•, inciso XXXIV,
alinea a da Constituição Federal para defesa de direitos ou contra ilegalidades ou
abuso do poder, abrange também o direito de recorrer à Aclministraçio Pública, até ao
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grau máximo de hierarquia do {qlo. e indepalde do pii8IIIUtO de taxas ou do
recoJhimeuto amecipado de eacarsos dec:ommes do ato questillllldo.
An. "JO Os Poderes da Uailo deverlo ·desdaar pelo menos vinte por
cano dos recursos clestiDados à pubücidade para a mlinçlo de campllliw de c:arúer
educalivo que visem ampliar e aperfeiçoar a panic:ipaçlo popular e comunitária no
planejamento, fisc:•'inÇio e avati•çlo das ~es públicas.
. Parigrafo Wüco. O Tn"bunal de Comas da Unilo e o Ministério Público
da Uailo devetlo promover açOes per!llllllellles visando informar e conscientizar a
sociedade sobre a relevinc:ia e o alcance da panicipaçlo popular para a moralizaçlo e
a ricioaalizaçio da açlo públic:a e' as atribuiç6es lepis e c:onstitueioaais que ambos
possuem 'nessa área. . :
·
An. r O Tnl>unal de Comas da Uailo deverã, no prazo de sessenta
dias, contados a partir da pub:'eaçlo desta Lei, orpDizar e implamar, por meio de
resoluçlo, uma Secretaril: Espc.:ial para, demro de sistemátic:a própria e sob a
coordenaçlo de um Ministro do ·1. 'lllnaal, coabecer, processar e enc:amblhar u
denunci~. reclamaç6es e queixas populares, que t~ por objeto:
I - ,a apuraçlo e correçlo de erros, Ollliss6es ou abusos de apmes
públicos federais, ou OUitoS gestores abrangidos pela sua jurisdiçlo, COIISiderados
iocompativeis com os principios administrativos referidos no Cllf1UI do art. 3" desta Lei;

II - a deter111Ü1aç19 da instauraçlo de procedimemos para a apuraç1o
de ilícitos administrativos, notadamente aqueles que visem ao resguardo dos recursos
públicos e dos direitos dos usuários de serviços pliblicos federais,· executados de forma
clima, indima ou descentralizada;

III - O aperfeiçoamento dos serViços pliblicos em geral, em termos de
moralidade e respeito aos direitos do cliente-cidadl •, assim como o combate i
conupçlo
·

§ I" A Secrewia Especial, que filncicmari com especificidade própria,
deverá ser estMurada para atuar com agilidade e objetividade, teado competincia,
sem a interveniencia
para:
.
. do Plenário ou das Clmaras,
.
I - requerer docwnelltos e infoi'IIIIÇ6es a qualquer órglo "U illstituiçlo
sob sua jurisdiçlo, cujo atendimento dar-se-á no prazo de ate quiDze dias, c..mados do
recebimemo oficial da solicítaçlo, ressalvados os c:asos cujo sigilo seja imprescira.'ôveJ i
se!urança da sociedade e do Estado;
11 - detenniaar a mlinçlo das inspeç6es, auditorias e fisc:alizaç6es que
repute necessárias. assinando prazo para a concluslo dos trabalhos;
III - requerer providencias a qualquer órglo ou instiluiçlo competente
da Aclminisuaçlo PUblica Federal, quando a açlo neceiSiria nlo estiver incluída nu
atribuiç6es prõprias do Tribunal.
~ 2" No CISO do inciso m do parigrlfo Ulterior, fica o 6rglo oficiado
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obrigado a atender à solic:itaçio no prazo de até trinta dias, contados do· recebimento
da demanda, dando ciência das providências adotadas aSecretaria Especial.

§ 3" Independente de requerimento, o interessado tem direito ao
recebimento de resposta da Secretaria Especial, que serà dada no prazo de até sessenta
dias, contados da oficialização da denúncia, reclamação ou queixa, e relatarà as aÇÕes e
pro\idências adotadas e os fatos eventualmente apurados ou em apuração
§ 4° A Secretaria Especial citada no Caplll deste artigo publicará,
trimestralmente. resumo das denúncias que lhe foram apresentadas até 30 dias
anteriores à publicaçilo, constando o objeto questionado, o órgão ou entidade gestora,
ps fatos eventualmente apurados, as pro\idências adotadas, mantendo-se o sigilo
relativamente à autoria da denúncia
§ 5" A omissão de qualquer das informaÇÕes referidas no parágrafo
anterior somente sera admitida nos casos em que, fimdamentadamente, se justifique a
apuração da denuncia em caràter sigiloso
Art 9" As petições, reclamações, representações ou queixas de
qualquer cidadão c.ontra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas
recebidas pelas Comissões do Congresso Nacional ou de suas Casas terão relatores
designados na reunião posterior ao recebimento, devendo o relatório ser apresentado
no prazo de trinta dias
§ I" Para atendimento das demandas referidas no cap!ll deste artigo, os
relatores poderio requerer providências e informações a qualquer órgão ou instituição
do Poder Público, os quais ficam obrigadas a atender em caràter de urgência, no prazo
máximo de até quinze dias contados do recebimento da solicitação
§ 2" Se o caso exigir a realização de auditoria, a Comissão determinará
ao Tribunal de Comas da União que realize o procedimento e apresente o relato no
prazo de quarenta e cinco dias, contados da oficialização do pedido, mesmo que ainda
nio apreciado pelo Plenário ou Câmara
§ 3" Independente de requerimento, tem o interessado direito a receber
resposta as petiÇÕes, denúncias, reclamações, representações ou queixas apresentadas
as c~ na forma prevista neste artigo, no prazo de até sessenta dias, contados
do recebimento da demanda pelas Comissões, da qual deve constar relato das aÇ(Ies e
providências adotadas, assim como outras informações relevantes ao caso
§ 4" As Comissões deverão divulgar, trimestralmente, resumo das
petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas que lhe forem
apresentadas até trinta dias anteriores a publicaçio, da qual deverá constar o objeto
questionado, o órgão ou entidade responslivel pela gestão, as providências adotadas,
e os fatos eventualmente apurados
~ s• Preservar-se-i o sigilo quanto a autoria do requerimento.
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An. 1O. AJ petiçGes, denúnrias, rec:laiDaçGes. rep1 eseataçGes ou
queixas a que se refea esn os ans. a• e 9" desta Lei devem ser formuladas,
preferentememe, por escrito
insaruidll com clocumelllos e infbnnaçlles que
possibilitem, se passive~· 1 prévia formaçlo de juízo sobre siaa proc:ed&lcia e
plausibilidade
' '

e

Parágrafo único. No caso de deaimcias apresearadu ·oralmeate, o
Tribunal ou 1 Secmaria da respeetiva Comisslo do Coagresso Nacional ou de suas
Casas a reduziri a termo.
'
An 11. O Miaistério Público da Uailo. ao tomar conbecimento de
fatos ou atos praticados pelos poderes públicos que atearem comra os direilos
asseprados na Constituiçlo, mediaare denúllcia popular ou iD-vestigaçlo própria,
deverá promover as medidas necessárias, 110 .,ruo de até trinta dias.
An 12. A SODepçlo de htl'onDaçOes. ou a prestiÇio dessas fora dos
prazos previstos nesza Lei, e a nlo adoçlo tempestiva de providaucias, ISiim como o
f'omecimento de illformaçlles falsas ou incompleiiS, sujeitam os inftatores às penas de
recluslo de um a quatro anos e multa de 1.000 a 10.000 UFlR, sem prejuízo du
SIIIÇ6es administrativas cabíveis.
§ 1" A açlo será proposta pelo Millistério Púbüco, por iniciativa
própria ou mediante representaçlo do Tribunal de COIIIIS da Uailo, de qualquer du
ComissOes do Congresso Nacional ou de suas Casas, ou do próprio interessado
§ '2" O denunciante nlo se sujeitará a qualquer sançlo administrativa.
cível ou peaal, salvo em caso de comprovada má-fé.

•

§ 3° As ~ tipificadas no Ctlplll deste anigo, quando cometidas
pelo Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal
Federal ou pelo Procurador • Geral da República, consútui crime de responsabilidade,
sujeitando os inft-atores às penas referidas no an. 2" da Lei n. 0 1.079, de I Ode abril dp
1950, sem prejuízo du demais sançGes previstas neste artigo.
.
'
An. 13. AcresCentem-se os incisos XIV e XV ao an. 132 da Lei no
8.112. de 11 de dezembro de 1990, coma seguimeedaçlo:
"An. 132. A clcmisslo seri aplicada aas

.

XIV • ••• çlo ou o baa:cimcato de

illfonDaç6es tàlsas ou iw: 11f lens, qlllllllo IICI:elliriiS ao
CAldeio do CCJIIINie IDCial, ÓU aiDda I pdiiiiÇio desRI fora
dos piUIIIIephnmne pa~Wiaas;

XV • Dai ena•aiaucmo de praV-1inri••
dae:t" i• •d11 pelo Trilllmal de CGIIIP ela Ullila cm
Jjlll
IIII iastlurldal pllll afalllcr IS chspasiçaa lepis
ldalivu 10 CCIIIbole saciai."
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An. 14 A diwlgaçiio de dados e informações relativos à opiniiio
pública. baseados em levantamentos falsos, incorretos ou manipulados com \Ístas à
distorção dessa. opinião, constitui crime sujeito às sanções previstas no art. 12 desta
Le1 e no an 132 da Lei n • 8 112, de li de dezembro de 1990
Art IS

Os arts I" e 3" da Lei n • 9 452, de 20 de março de 1997,
passam a 'i gorar com as seguintes redações·
''Art. I"
Os órgãos e enudades da
adm1rustração federal din:ta e as autarquw, fundações
públicas c sociedades de cconorrua trusta federais notificarão
da liberaç&! de reeursos financeiros que tenham efetUado. a
qualquer iirulo, para Estados. D1strito Federal e Murucip1os.
no prazo de dois d1as úte1s. contados da data de liberação
as respecll\"85 Assembléias
Lcg~slauvas. a Câmara Lcg1slat1va do D1strno Federal e as
Câmaras Mumc1pais;

11 • os deputados f.:dera1s e senadores dos
Estados e D1stnto Federal para os qua•s os
re'cursos financeiros foram liberados
reSpCCII\OS

An. 3° As Assembléias Leg1slat1\as. a
Câmara Leglslall\-a do D1stnto Federal c as Câmaras
Mun1C1pa1s. os deputados federa1s e os senadores
representarão ao Tnbunal de Conw da Uruão o
d~scumpnmento do estabelecido nesta Le1 ..
-\rt 16 As entidades privadas contempladas com recursos federais,
mediante 3Ju.:es. contratos ou convenios. informarão oticialmente a todos os seus
associados e aos beneficiários de suas ações, os valores recebidos e a correspondente
destinação prevista.

An 17. Os Poderes da União, em suas d1versas interações com os
estados, Distrito Federal, municípios e entidades da sociedade civil, deverão estimular
a disseminação e ampliação da participação da sociedade local nas definições e nas
decisões das politicas públicas, mediante a criação de espaços plurais de interlocução e
negociação

Parágrafo único Nos aj11stes, contratos ou convâtios para repasse de
recursos, firmados pelos Poderes da União com estados, Distrito Federal, municípios
ou com entidades privadas, é obrigatória a introdução de cláusulas que viabilizem a
participação dos cidadãos e das entidades da sociedade civil locais no
acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas.
An 18 ·Fica a Secretaria Federal de Controle obrigada a publicar no
Diário Oficial da União
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l • téswnu de relatórios de iDspeçlo realizados aas unidades seccicmeis
dos ministerios civis e das unidades de controle üttemo dos ministerios miUtares, do
Estado-Maior das Forças Armadas, da Secretaria-Oetal da Presid!ncia da República,
da Advocacia-Geral da Unilo e do Millistáio das Relaçtles Exteriores;
II • cenificados de auditoriu, inspeç6es, relatórios finais du tomadu
de contu especiais, avaliaçOes operacionais e demais procedimentos de fiscalizaçlo
realizados nos órglos e entidades referidú no art. 4" desta Lei.
An. 19. As entidades da sociedade civil, sem vinculaçlo político panidária, constituídas para defesa de interesses coletivos, tbl legitimidade para
ajuizar açlo popular que objetive anular ato lesivo ao patrimanio público da Unilo ou
de entidade de que o Estado participe, i moralidade administrativa, ao meio ambiente e
ao patrimõnio histórico e cultural, com isençlo de custu judiciais e do õnus da
sucumbencia. salvo cOmprovada má-fé.
'

Parigrafo linico Aplicam-H i açlo popular os procedimentos previstos
na Lei n.• 7.347, de 24 de julho de 1985 e no Código de Processo Civil, aprovado pela
Lei n • 5.869, de li de janeiro de 1973, naquilo em que nlo contrariem u disposiçtles
desta Lei
An. 20. A Secretaria do Tesouro Nacicmal clispoDibilizar em sua sede
e em todas u suu repaniç6es, bem como na rede de dados "lmeme1", os dados
relativos i programaçlo financeira e i eucuçlo orçamentária e financeira da Uailo
atualizados. bem como o Balanço Geral da Ullilo, u Conru apresentadu pelo
,Presidente da Repüb6ca e a consolidaçlo dos balanços dos estados. Distrito Federal e
municípios relativos aos exercícios anteriores, peimicindo o livre acesso e 1 consulta
desses doéumemos aos interessados
·
·
•

Parigrafo único Os documentos referidos no cop11t deste anigo
deverlo ser apresentados em versões que facilitem a compreenslo do público em geral,
sem prejuízos da integridade dos dados comidos nos originais
An 21. Os planos e programas do Governo Federal. especialmente
aqueles de cariter social, deverlo obriptoriamente prever e implementar o controle
social, compreendendo 1 definiçlo, a dec:isio, 1 fiscalizaçlo e 1 lvaliaçlo permanente
da açlo, mcdiame a participaçlo diret1 dos beneficiários ou de suu emjdades
representativas
Parigrafo único. É vedada a panicipaçlo nos ÓIJioS de C0111111ta,
criados pelo Poder Público para os objelivos referidos no Ctlplll deste lf1iso, clç
pessou vincul•das a panjdos ou grupos polítkios lituacicmistu ou de servidores
públicos vinculados aos ÓIJIOS exec:uwues das respeclivas politicas ou programas
sovernamenrais.
· ·
·
'
An. 22. O Poder Executivo, no prazo de seis meses 1 panir da
em visor da presente Lei, replamenlarí e implememari u medidas e procedimemos
previstos.

..sa
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An 23. Esta lei entra em vigor na data da sua publica;ão.
An 24 Revogam-se ás dispos1çõ~ em contrário

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Brasileira fez uma inequivoca opção por um Estado
Democrâtico de Direito, tendo erigido a cidadania como um dos fUndamentos da
República (art I", capur e inciso II) Coerente com essa opção, o paragrafo único do
mesmo art. 1", lança as bases de uma democracia participativa ao definir que "todo
pod.tr emana do pol'O, cp1e o ererce por meio de representantes eleitos ou
d~retameme ". '
Ao elaborar a Cana Magna, o Constituime, em vârias ocasiões, inseriu
dispositivos reafirmando a cidadania como um dos princípios basilares do regime,
traduzida na participação do povo na composição dos órgãos e na dinâmica do poder
público Por isso mesmo, diversos estudiosos destacam o tema da participação popular
na formaçilo dos instrumentos legais e no controle do poder como uma das excelências
da atual Constituição
o

Alem de. consolidar os instrumentos já anteriormente franqueados aos
indiVJduos para o exercício direto do poder, tais como a legitimação para o ataque aos
atos ilegais med1ante a ação popular e a presença judicante no Tribunal do Júri, a
Constituição d1larga sobremaneira as possibilidades de participação cívica do cidadão.
De maior relevância, ressaltam na Constituição os três instrumentos
previstos para a e"pressllo da soberania do Povo: o referendo, o plebiscito e a
iniciall\·a das leis (art 14, incisos I. II e III) Além disso, a Constituição fortalece
inovadoramente a atuaçiio do ind1\iduo, ou de suas associações, adotando ou
aprimorando as \ias processuais destinadas a ampliar a legitimação para sua presença
em ju1zo (art s•, incisos :>..'XI, LXX, LXXI, LXXII e L:>..."Xlll), até mesmo substituindo
o :\linistério Público omisso (an s•. inciso LIX)
E niio se limitou o Constituinte ao plano da concepção e das definições
Ao contrano. em \'ârios pontos a Constituição instrumemaliza o individuo e a
soc1edade Cl\ ii para o exercício do poder, seja na composição dos órgãos, seja na
realização das coisas e no controle. notadamente na supervisão plena da gestão
tinance1ra concernente a pessoal. bens e serviços Como e,;emplo cita-se
a) a legitimidade conferida aos cidadllos para denunciar ao Tribunal de
Contas competente ilegalidades ou irregularidades cometidas na gestão financeira (an
74, § 2°)
b) o direito de exame e apreciação as contas anuais dos municípios,
podendo questionar-lhes a legitimidade (art. 31, §

n.

c) a competência das Comissões do Congresso Nacional ou de suas
Casas para realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil (art 58,§ 2",
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-:iso O) e para receber petiçGes, reclamaçGes. representa.ç6es e queixas de qualquer
pessoa contta atos ou omissl!es das autoridades o&i emidades públicas (inciso IV) ;
d) i c:ompetancia do Ministério Público para zelar pelo efelivo respeito
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevincia pública aos direitos assegurados na
Constituiçlo, promovendo as medidas necessirias I sua 8arantia' (art 129, inciso
e) a existincia de diversas hipóteses constitucionais de gestlo
democrática, tais como·
·

m.

. Seguridade Social (arts 194, paragrafo único, inciso VII; 198,
inciso m; 204, inciso O); ' .
. Educaçio (an. 206, inciso VI),
. Politica Agrícola (art. 187),
. Proteçlo do Patrimanio Cultural (art 216, § 1'),
• Meio Ambiezue (art. 225, ~t)

Como se observa, é clara a opçlo do Constituinte pela democracia
participativa. traclu7ida por uma filosofia constinu:icmal de prestigiar a cidadania no
contexto do regime. Nlo obstame, apesar de toda a boa vontade dos autores de textos
legais e ~ e ainda que seja inegivel uma ampliaçlo nos últimos anos dos
espaços públicos destinados à panicipaçlo da sociedade, os cidadlos ainda nlo ti!m na
nossa democracia outro meio de P.nicipaçlo senlo a eleiçio.' '
No momemo atual. de intensa crise do Estado e de verdadeira
conwlslo social. em que nos achamos submetidos a um modelo econamico
hegemõnico e profimdamente desestMurador da sociedade e dos seus valores,
precisamos afirmar a democl'liCia participativa e pluralista como valor central e
estratégico, tomando-a uma refere~ básica nos niveis prático e teórico
Estamos conscientes de que a participaçlo popular nlo pode ser
implementada por meio da imposiçlo de novas leis e regulamentos. No Brasil, de
forma especial, a panicipaçlo popular sempre foi desestimulada por uma elite
autoritiria e prepotente que sempre 'considerou a populaçlo incapaz de decidir sobre o
seu próprio destino e· necessitada de tutel~ reservando-se. por isso, o direito de
decislo.
·
Nlo desconhecemos. igualmente, u eaormes dificuldades atuais para a
implementaçio do controle social sobre as açiles governamentais, decorrentes
principalmente de:
·
• disperslo das competàlcias constitucionais para a proteçio dos
direitOs da cidadania em diversos órglos. o que dificulta o conhecimento e o acesso
du pessoas a esses canais.
- desinformaçlo, desinteresse e despreparo da grande musa da
populaçlo, voltada que esti, especialmente no momento atual, pare assegurar a própria

sobrevivincia. alim da existi!ncia de uma cultura de nlo-participaçlo
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Por outro lado, as propostas de refonna do atual Govemo1
invariavelmente, estio centradas nas hipóteses •de panicipação da socidlade e
descentralização da execução das politicas sociais Controle por resultados e
gerenciamento dos programas diretamente pela sociedade têm sido constantemente
enfatizados. o que conc:eitualmente está correto.
Preocupa-nos, entretanto, . a ausência de estratégia bem delineada
visando motivar e preparar a sociedade para essa participação, hoje nlo só desejável,
mas essencialmente imprescindível Necessário se faz um esforço gigantesco nesse
sentido, capaz de vencer as tendências c:ulturais ola-participativas da sociedade, ás
quais se sobrepõem as dificuldades do momento atual. Do contrário, corretnos o risco
de assistir a implementação do processo de descentralização das ações públicas e, ao
mesmo tempo, uma intensificação da apropriação dos espaços públicos pela mesma
elite desc:ompromissada já referida anteriormente, cuja ação histórica nlo a c:redencia
para participar dessa tio importante e necessária mudança
Precisamos, dessa forma, delinear com urgência um novo e verdadeiro
pacto social que possibilite e convoque toda a sociedade para se reunir em torno da
discussão e da busca de soluções para os problemas que nos dizem respeito.
Necessário se faz disseminar e consolidar a democracia e a solidariedade como
pressupostos ibdispensáveis i construção de uma sociedade viável, sem tensões
acumuladas em seu intimo Para isto, fundamental atender is seguintes demandas:
• imprimir o máximo de transparência ás ações públicas,
• criar mecanismos que permitam o acesso da população ás
informações.
• promover iniciativas que estimulem a organizaçio popular com vistas
•ao acompanhamento, i fiscalização e i avaliação dos programas governamentais;
• criar espaços públicos plurais de formulação, negociação e decisão das
politicas públicas
Como ponto de partida, e em perfeita concordância com os princípios
constitucionais. propomos que o direito de participação do cidadão, individual ou
coletivamente. seja disseminado, facilitado, estimulado, respeitado e considerado quase
sagrado. com previsão legal de sanções severas para os gestores e agentes públicos
que assim nio o considerem Igual atitude de respeito deve estender-se ao trato c:om os
dados e informações relativos i opiniio pública
Propomos também a viabilização de canais de participação na estrutura
do Poder Público Federal Com objetivo de solucionar a alUai dispersão desses canais,
propomos medidas que visam centralizar o recebimento das demandas populares
relativas i participação e controle do Poder Público no Tribunal de Contas da União,
que ja reúne competências e prerrogativas constitucionais para o exercício dessa
atribu1çio. e no Poder Legislativo.
Com efeito, possui o Tn'bunal de Contas da União amplas competências
constitucionais que o credenciam a exercer o papel de centralizador das funções de
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proteçlo dos dircitos e imeresses individuais e coletivos da populaçlo. ~te-ie,
ainda, como caracterislica positiva, a vinculaçlo do TribunaJ.ao.Coqlaso Nacicmal e
a pnntia COIIStitucioaal de autonomia fimc:iõoal e adllllllistratM.. No eatanto. a atual
estrutura 1110110lltica do Tribunal é inadequada para o exen:ú:io de uma lllividade que
exige flexibilidade e agi6dade da organizaçlo. Necessário, ponamo, a especialinçlo e
a consolidaçlo dessa filnçlo demro do Tribunal, com caracteristicas e proc:edime:ntM
administrativos próprios.
Nessas circ:unsdDcias, e diante da ittc:oDveaiflici de criiçlo de novo
éqlo para o exerc:icio dessa fimçlo, propomDs a estruiUriÇio e eiprci•lizaçlo dessa
atividade no Tribunal de Comas, nos termos previstos no an. r do projeto de lei.
Propomos isuaJmente a impleÕtcntaçlo e o aperfeiçOamemo de virios
mecanismos que facilitam o acesso dos cidadlos às infonnaç&es nec:essAriu ao
exercício do comrole social, obrigando o Poder Público ao cumprimento mais efetivo
do princípio constitucional da publicidade.
A açlo popular constitui um dos mais poderosos ÍllltrUIIIr:lltos de
proteçlo do Ílllel esse coletivo; porém, tem lido pouco utilizado pelo c:idadlo. Pira
maior efetividade, necessário se fàz que a legitimaçlo para propositura dessa açlo lf!ia
1111pliada para os emes coletivos, na forma p1 oposta ao projeto que apresentamos.
Lembramos, por último, que as medidas 111geridas eín nosso projeto
alo trar1o. em principio, aumento dos gastos governamentais, mas apenas mudanças
de posturas e, em alguns casos, a reorganizaçlo das atividades e reestruturaÇio dos
éqlos.
•
Em fice da relevlnc:ia e urg!Dcia do assumo tratado, estamos certos
que poderemos contar com o esforço de todos os membros do Ccmgresso Nacicmal
para o aperfeiçoar e para viabilizar implementaçlo das medidas propostas dentro do
menor pnzo possível.
· ·
·

a
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11- abtltrtJopo de CIITgO:

Il1-lmsriduldade habitual:
IY -improbidade~:
V- irrcontlnlncitl pública e ct1llduiD UCtll" bloro. na repaniçllo:
VI- iiUIIbortlinaçll grrwe em mviço:
VII - ojelua folt:D, em .wnriço. a 8IITI'idol' ou a particular, ltllvo em legitima
def-.Jitl pr6pria ou de outrem:
VIII- aplicoçllo irregr~lar de dinheiros públicos:
IX- rtJVe/QçiJD de segredo do qual• UjHoprlou em rmllo do CIITgO:
X -/alio tiDfl cojru públicos e dllapidaçllo do ptdlim6nio nar:itJnal:
XI- CCIITIIpÇilD:
XII- tiCIImllloçlio ilegal de cargos, empregos oufrtnçiJes públicas:
xm- traasgrcssio dos iDcisos IX a XVI do in. 117.

··-········-··········----··-······--·-···-····-··--····--····-·-···-·-···············-······
Lei 9.452, de 20 de mar'\» de 1997

Ddawiaa qao a ama. Mrii)wis sciaa! ubaiptu&i•
•e .. ,u;....w, da
.._ rcuuw&il
lildel • para as aespc:diwas
• M
• "-"
..&
•n •
libcnçlo u;
J'D' apos, e ... 01111a p&ut+1*"1'
•

Os drjj6>s e entWatfer da llllminislnlp'1 .fedenJl direla e 113
""'*" qrda.to /III ''llla públicas e IIDCiri"'"' de economia mUla }r i •vis ntJt11iar11o
113 rapet:lhm Ofmwas Mrmit:ipais da liburlfilo de nc~~~mrjinant:eiros que tenham
r,fellltldo, a (/lltllquer tltlllo, ptJI'Q os~ na prar;o de dois dias i1m, CtJIIIQrJo
da data da libei'QÇIJD.

.Nt.

1~

··-··-·-····-··········-··-··-·--··-···-··--····-·-·-·-···-··-··---··
..--···--·······--·--···
.Nt. r. b C4molas Municipais reprumllrio
Tribunal de ConlllS da
tiO

UniiJo o tlucumprimmto do utabelecido 1llfSia Lei.

·-·······-·-·------·-·····-··-···-··-·······--·-········-·········-····-·-··-·--·-··-·-········-·
Lei a.• 7.347, de 24 de julho de 1985
DiscipliDa a açlo cMI p6blica de respousabilicla por danos Cl""dos ao meio •
•mhieme, ao coasumidor, a beas e direitos de valor artístico, estético, bistórico,
turislic:o e p•isagístico (vetado), e d! outras provideucias.

Lei a.• L079, de 10 de abril de 1950
DeliDe os crimes de le&jlO"pbolid•de e regula o 1especlivo processo de
jnlpmmto.

··-···-·--·--..,...---···---·-··---·---------·-·---····-o.

Art. 2"
ata. deftp!clcw aata lei, alada 4 • :!mpl Jat p'e I
d = Jlo
pullwls ela , _ ele perda do cargo, 'neh!l!tt;ln, ati! ~ pua o - ciclo ele que!;- faaclo p6Yia, latpalta pelo Sen•do Peclerlll iial pra
as cara o
Pa ,,. te da Repa1M•m oa Mlllllllas ele Pnt cm111a • ~ do Sapz =
I

oa o Pra
Gemi
P_....,
---······-·--·-··-·------··--·..---·-----·--·---·----·---·
Tltbaa.l Peclerlll

a

der

da
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Coostitulçlo Federal de 1988
.

.'

''

CAPtrui..oi
Dos Direitas e Develes IDdivldaals e ColetivGs

---------·----------·----------------·---------·-----Art. 5.• Todos 11o iplil penare a lei. 111111 diltin!;lo ele qualquer- 11111nz1.
• aGI braiJeiraa e IDI •lllplaca l.;ch 116 ID Plls a iaviolabtT.dede elo
clireim 1 "Vida, 1 libenlacle, 1 iglmld•de, 1 ~ e à poprierled~ 1101 taw

pi 8811 il*k

........

XXXIV -llo a todal111 amados, Ílldefl"':lentm•le do Jllii"Mtn de 11111:
a) o din:ito de pcdçlo . . poclena p6hlicol em clefea de dinitDa ou caa11a
i'ep'idec!e ou limo de poder;
'
b) a abteaçlo de c:erlicHies emllpldi;llea p6blica. pma defesa ele dheitui e
eiCIIIecimeato
ele•mw;n- ele•iatea III p• III r.J;
.
r
r

--------------------------------------------------LEI N.• 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
IDStitui o C6dip de Processo CiviL
O PRESIDENTE. DA REPúBUCA, fàço saber que o Congresso Nacicmal
decreta c cu sanciono a seguinte Lei:
·

UVROI
Do Processo de Conhecimento

'I'ÍTULOI
Da Jurisdiçlo c da Açlo

CAPh'ui.oi
Da Jurisdiçlo
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N! 65, DE 1998
Proíbe a rea/i:açào úe ramagem em IMirores de
/8 a11w, lDIIYJ com amon:ação erpressa dos
pats "" relpOmÓ.I'I!is, e úá omrru providêiiCias.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° É vedada a realização de tatuagem em menores de dezoito r.nos
de idade, salvo com autprização expressa dos pais ou responsáveis.
§ Io

Considera-se tatuagem, para efeito desta Lei, a gravação de
desenhos, símbolos ou inscrições indeléveis na superficie do corpo humano,
mediante a mtrodução, na denne, de substâncias corantes, vegetais ou minerais.
§ 2° A autorização de que trata o t·apllt deste artigo deve ser escrita,

ficando arquivada em poder do realizador da tatuagem até que o menor complete
dezono anos
Art. 2" O descumprimento desta Lei stuena o infrator a multa
"!tlmvalente a quinhentas UFIR (Unidade Fiscal de Referência). sem prejuízo de
outras cominações legais.
Art. J" Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias.
Art. .J" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .

"'

.......-:---.

"

.-\ a·t. 5" Revogam-se as disposições em contrã"rio. _
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JUSTIFICAÇÃO •
AsJ longo ela adolesceill:ia, o jovem aoe\'ltavelmeate viveDCUI o ntual
'
'
da diferenciaçio. No afl de IIIIII'CIII" diferença entre JP:IIPOS• ou mesmo entre

aeraçaes, e em busca de sua própria individualidade, ~le ~ sucessi\115
fómwlas culrurais de

~. entre as

quais se CDCOIIIniiD gírias, sostos

musicais, danças, jeitos de ~r.~ sabre o corpo.
AsJ eomnirio da maior pane

~

fómwlas, que

C~M~Iwm

atitudes

componamenrais ~ apenas deixam lembranças na memória, a lltUagelll marca o

corpo do adolescente e acompaaba o adulto por toda a vida - afirmativa taato
mais válida qlllllllo menor for o poder aquisia~vo do jovem Isso porque ~ bem
poucos os que podem arcar com os clcVIdos custos de uma

c~a

plástica

c:ormiva, illlic:a forma de desfaur a WUIIIJCI11. Tanto o mélodo tradicional dr.
bisturi (em que se retira a pele afctada c jwuam-se as marbrcns, da cxcislo por
meio de pontos 1. qllanlo a dermoabras4o mcc:ânic:a (raspab'CIII da pele com uma
lixa de alta velocidade) c a wilizaç4o de la.\er (queimadura selctiva das camadas
superficiais da pele) slo proc:cdimenlos que esllo muito além do borizonle real
'

de aproxunadamcnte 7 S% dos jovens brasileiros, que vivem aba1xo da linha da

pobreza. Mas. ainda que tenha dmhciro para pagar a c:arurgia. o tatuado
arrependido pode sair dela com mais algumas marcas indeléveis, pois existe o

risco cfcti\"O de que haja problemas c:om a c:icamzaçilo.
''
De tqdo modo, maior é o risco de quem se arrepende de ter feito a
tatuagem mas nlo tem c:omo se livrar dela, seja pela falta de d10hciro, seja pelo
fracasso da c:illllllÍI Obrigado a c:on,ivcr permanentemente c:om o resultado de

um

arro~

juvenil, o adulto é quase sempre estigmatizado pela JllUCII que

cau~p,

por ela estar ligada, no imaginário popular, i margiaalidade. Assim, o
simples falo de ser talllado muitas vezes é ~ivo suficiente para que alpém

seja preterido no processo de seleçto para o mercado de trabalho.
Tlllllb6m do se pode aquecer do risco de saúde a que se explle a
pessoa que resolve fazer uma 11"1•8"1· As COIIIIiçGca mínimas de

assePsia,

como o uso de material dcsc:anivd ou a estenlizaçlo cm estufa hospitalar, oem
semp1e estio

i*Ui!llteS

aos loc:ais em que :;.:: r::llizam tatuageiiS. Sem o

•

•
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necessário cuidado com a higiene, são coniqueiras as complicaÇões póstatuagem, e não são poucos os casos de contaminação com o vírus ila AIOS por
meio de agulhas mfectadas
Preocupadas em evitar ao má."1mo todos esses riscos, algumas
umdades federativas j:i proibiram legalmente a realização de tatuagem em
menores de 18 anos (DF. SP e ES), enquanto outras (RJ, por exemplo) deram
inicio á tramitação de medida semelhante. A recepn~idade social dessa pro1bição
pode ser mensurada. no caso especifico do Espírito Santo. analisando-se o
cuníssimo espaço de tempo que o proJeto de lei de imc1atha do nobre Deputado
Antário Filho prec1sou para tramitar: foram apenas oito meses desde o dia de sua
propositura até o de sua aprovação
A adoção desta proposição pelo le!,'1Siat1vo Federal tem o mérito,
ponanto. de trazer a matéria para o plano do debate nacional, evitando que os
le~:oislativos estaduais sucessivamente se debrucem sobre o mesmo assunto Além

disso, a iniciativa em s1 tem o mérito de minimizar a interferência do Estado na
vida pnvada do ind1viduo. colocando nas mãos das pessoas que lhe são mais
próximas a tarefa de avahar a decisão do jovem. anumdo ou não para a
realização da tanmgem enquanto ele for menor de idade.
Com a finalidade de resguardar a segurança de quem realiza a
tatuagem é que se impõe que seja escrita a autorjZ!ção dos pais ou responsáveis
e que ela fique sob o poder do pnmeiro. Também é para resguardar o
cumprimento da lei que se detennina uma multa para aquele que não levar em
consideração a necessidade de obter tal autorização ou de mantê-la sob sua
guarda.

Diante do exposto, c.,.....-.•

lei.

(À Com" ·lo. de Cuusutuiçfo, Jlllliça e Cidwlnjo • Jlecislo lelllliaaliYa)
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PROJETO DE I.EI DO SENADO
N! 66, DE 1998
Altera a ndaçdo do an. 222, caput, do
Decreto-Lei n• 3.689, de 3 di! outubro
di! 19-11 (Código di! Processo Penàl).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. t• O art. 222, CO{IIlt, do Código de Processo Penal, passa a
ter a seguinte redação:

.

.

.

"Art.·222. A teste~m~nho qw morar fora do j11risd1ç8o em que
tramiiD o processo ser6 inquirido pelo }lliZ do lugor de sua residlncia,
expedindo-se, para esse jlm. cai'ID pncat6na com prazo de
cumpnmento de, no máximo, sessenta d1as. "

Art. 2• Esta Lei entta em vigor na. data da sua publicação.
Art. J• Revogam-se
as disposições
.
. em contrário.
JUmFICAÇÃO

ao

É pacífica a jurisprudência a respeito do dever, ambwdo
juiz
da causa, de fixar prazo para o cumprimeoto de cartas prec:atórias no âmbito
do Direito Penal, mas, c:enamente, para que esses pedidos, por carta, se
concretizem, nlo basta a força jurisprudencial. Antes, é necessário que a lei o
detennine, fixando prazo para o seu cumprimento. Como se sabe, a~
redaçio do art. 222 prevê. simplesmente, que a carta ptecatória penal há de ser
cumprida em prazo razoável

.
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Observe-se que .a carta precatõna traduz pedido fonnulado pelo
juiz da causa. denominado deprecante, a magistrado de outra jurisdição, a que
se chama deprecado. Basta isso para se concluir que o cumprimento dessas
cartas assume elevado grau de inceneza. De fato, o que e objeto de pedido não
implica determinação e, por isso, pode ser atendido em tempo hábil, ou não.
Certamente, a cana atendida a destempo nada adita aos autos e nada contribui
para a prestação jurisdicional, seja a sentença condenatória, seja de absolvição.
Por essa razão, EDUARDO ESPINOLA Fll..HO (Cód. de
Processo Penal Brasileiro. V. 1,7. Ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1965), assim
justiíicõl a denominação de cana precatória: "porque nela é pediJlo, e 11lo
orde11ado, o cumprtmento da diligência, se mencwna seja red1gida em termos·
rogatórios." (Grifamos).
Apenas os termos devem ser assim redibridos. A natureza da cana
precatória deve ser ~is incisiva, na busca do resultado.
Esclareça-se que as canas rogatórias são destinadas às
autoridades estrangeiras, via Ministério da Justiça, com o objetivo de citar ou
inquirir pessoas localizadas em outro pais, ou com o objetivo de que ali se
reahzem diligências essenciais ao procedimento penal. Ponanto, o resultado

..

{citação, inquirição, etc.) esperado dessas canas depende tanto de tratados e
convenções internacionais eventualmente firmados quanto da disposição dos
próprios juizes rogados, estrangeiros portanto, que podem não se sentir
compelidos a atender a pedidos externos, senão quando movidos pela boa
vontade.
No caso do an. 222 do Código de Proces~o Penal, quando
aplicado, por analogia, às canas rogatórias, toma-se até compreensível o
elevado b>nlU de inceneza do resultado, que se justifica pela incoercibilidade
dos juizes estrangeiros; por outro lado, e inteiramente incompreensível sejam
as canas precatórias situadas no mesmo patamar de incerteza daquelas.
Para que as. canas precatórias não fiquem à mercê da mera boa
vontade do juizo deprecado, nem que sua força de cumprimento se alicerce
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,tão-só na jurisprudência. devem elas ser objeto de norma poSitivada. nos
tennos da presente proposiçiO", na qual s~ ~~Ieça o dever do juiz de
detenninar à serventia do juizo seu cumprimento em prazo certo.
A alteraçlo proposta ao dispositivo assegura ~ complete em
tempo hábil a inquirição de testemunhas residentes fora .da jurisdição, e
diminui a incidência de prescrição que, com freqüência, tem retirado do Estado
a pretensão punitiva (Cód. Penal~-l.'l9), ou a executória (Cód. Penal, an.
I 10), mesmo nas hipóte
"tado
· gado a sentença
penal condenatória.
•

I

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRE'J"O.LEI N!' 3.619, DE 3 DE OUTUBRO DE 1!141 (*)
Cdt/110 tk l'tocaatJ htrtú.
O Prelldemr da llepubUca. lllalldo da uribudo que lhe ...,.,.,.. o 111. 110 da •
CDD111uaçio, dlcrrla a .....- Lei:

----------M-----------·--~--~0-MOOO-.N----~----~
An. m. A tw
loa qae _ . , _ da ltirudlclo do jaiz ~n'lii!iauü pelo
juiz do lupr ele sua 1 I '!ana, npedln.._, pua- IIm, cura pncaclria, . - pnro ,_.e~, iannlllla a Plftll.
•V•-IU.S17.,

I

I~
2~

A IOQI'dlc:ID da pi

d ia..., IUiplndri. IDslluc:ID cnmiaal.

F"lllllo o .,._ muado, pilllerá l'allzar·oe o ju~. mu, a IOdo mnpo, a p.-ulna, UIDa- dftallida, ari )uniA- AUIDS.

I

DECRET().LEI N!' 1.141, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)
O P•rMCiemr da Rrpolblica. ......., da aulbuiçto que lhe confere o ar.. 110 da
,..,....,,wc:ID,
decrcla a .......,.. La:
.

·------------··---·

---.M---

I
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l'rr.criç:ll! antes de tnariw em julgado a sentença
~rt. 109••~ prescnção. antes de transitar cm julgado a sentença final. salvo o dis:•o>IO nos §§ I~ c 2~ do an. 110 deste Cód1go, regula-se pelo mi.ximo da pena privati• o1 de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
1 - cm :!0 (vinte) anos. se o mi.ximo da pena é superior a 12 (doze);
11 - cm 16 (dczesscislanos. se o máximo da pena é superior a 8 (oito) anos c não
:\~Cde a 12 (doze);
lll - cm 1:! (doze) anos. se o mi.ximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e nio
:'~cdt a 8 coitol:
I\" -·em S coito I anos. se o maximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não ex.:.Jt 3 "' cquatrol:
\" - tm -1 (quatro) anos. se o máx1mo da pena é igual a I (um) ano ou. sendo su:·~nor. não t'cede a 2 ldolst;
\"I - tm : (dois) anos. se o máximo da pena é inferior a I (um) ano.
• .Anrro ,-om Hdtldo

t:t~BW~rlfllll• , . L11

n"

:.:tl9.

d~

11 d~ Julho dr 1911

l'rr...:riciio das penas res!rilivas de dirtilo
Paragraio ünaco. Aplicam-se as penas rcsmuvas de dire11o os mesmos prazos pre• h lOS para as pnvanvas de iaberdade.
• Pararraro &"tmm rnltlc.:O d""'""'llllll ,t•

L1111"

7 !09. dr 11 dr Julho dr IPI4

l'rr..cndo depois de tr:ansitar em julgado sen1enca final condenatória
An. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentenç:J. condenatória re,:::la-,t pela pena aplicada e verafica-se nos prazos fixados no anigo anterior, os quais
-~ aument:tm de um terco. se o condenadn é rcmcidente.
• -tn•ro CDm RtJoçrio *''""'"111111 pm, Lft "" :.:09. dr 11 IR Jullto ft 1984.
• V1dc tlrt. 112.

• \"ide CJdrro dr l'rr1crsrt> Prn•l. on JJd.
• Vrdr S"mrllrr 6114 do STF.

ptrrt~rO'Gjo

unrn>.

§ I!' A prrscrição, depois da sentença condenatória com trãnsito em julpdo pera a acusação. ou depois de improvido seu recurso. regula-se pc:la pcna aplicada.
·

• t 1• tom rwhlrdD dft"""'"lldii/Nia Lft , . • :()1)
• Dr: • SMmW. 116 do TFR
dtl prr,.~QM~ IIWIIIIWI'•

dr I/ dr JUillo IR '"'·

11"' ••, '"""'rio '" 11"' '"''" o ""·

110. I I~. do Cddr,. PrMII

§ 2~ .... prescrição, de que trata o par:igrafo anterior. pode ter por termo inicial
dat:t anterior a do recebimento da denuncia ou da queixa.
• f :.• t."tllll

~ dftrrm•lllldll ~ L~• "• '"':ot. dr 11 tk Jllllro dr ' " '

• VIde 11n.

I(JIJ. C'apu&.

(À Comissão, de Constituiçlo, Justiça e Cidadania,- Decisio ~va)

---------.......-----------------·----·-
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N! 67, DE 1998
.A.Item D m:/açiJD do an. SB da Consolidtlç/JD
dos úu do 1'1ubtllho, apiTIVtlda pelo Decreto/Ai n• 5.~52, tk J• tk 111/Jio tk 19~3. e d6
OUII'flJ

prrwitJincias.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. t• O art. 58 da Cousolidaçlo das Leis do Trabalho passa a vigorar
acn:scido dos seguintes parágrafos:
'

Art.58. ...................................................................................
'

'

§ 1• O tempo despendido pelo empregado, em conduç/Jo
fomecit/Q 'pelo empregador, alé o locc:l de trabalho de dijicü
acesso ou niJo servido por t1't11Upol1e regular público, e foara o seu
retomo, é comput6vel1111 jomada de ti'Qbalho.
§ 2• A mel'fJ insu/ICiblcia de t1't11Upol1e público niJo enseja o
c6mputo previsto no pardgrrtfo anterior.
§ 3• Havendo t1't11Upol1e público .regular, em pa11e do
tl'fJjeto percorrido em conduç/Jo da empresa, o c611!f1UIO das horas
a que se refere o§ J• se limüará ao trecho ndo alcançado pelo
tl'fJllspol'te público."
. '
,
'

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
_ Art. J• Revogam-se as disposiç&:s ~ CODtrério.

JUSTIFICAÇÃO
;

A jwisprudencia amplamente dominante reconhece que os
trabalhadores têm direito à remuneraçio das horas despendidas ..in itinere'', em
conduçlo fornecida pelo ,emplegador. Trata-se de um direito consolicfadg-por

•
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reiteradas dec1sões judiciais. E o fimdamento de sua .concessão está assenlado
no reconhecimento de que durante o tempo gasto no itinerário o trabalhador já se
encontra a disposição do empregador.

Tal orientação jurisprudencial já foi alçada à condição de
Enunciado do Tnbunal Superior do Trabalho (En. n° 90). Outros dois enunciados
complementam a aplicação do direito (En. n° 324 e 325). O Enunciado no 90 é,
em nossa proposta, aproveitado na integralidade de seu texto. Os outros
compõem, com ligeira adaptação, o texto dos parágrafos segundo e terceiro da
nova redação prevista para o art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Esse direito, entretanto, ainda não foi acolhido pela nossa
legislação, razão pela qual têm sido frequentes as decisões de instâncias
inferiores em contradição com o princípio esposado pelo Tribunal Superior do
Trabalho. Além disso, muitos sindicatos têm, nos acordos ou contratos coletivos,
colocado na mesa de. negociações esta parcela salarial, o que, em nosso
entendimento, representa uma afronta ao caráter protetivo da legislação do
trabalho.
Em função da insegurança jurídica decorrente da inexistência de
nonna expressa é que estamos apresentando o presente projeto de lei. Se
aprovado, as Juntas de Conciliação e Julgamento e os juízes comuns no
exercício da competência trabalhista não precisarão recorrer à eqüidade para a
solução dos litígios a respeito das horas "in ttmere". Os sindicatos, por seu
turno, ficarão impedidos, em função da existência de norma cogente, de ceder
em favor dos empregadores essa vantagem incorporada ao património do
empr.·gado.
Enquanto aguardamos uma definição a respeito do "efeito
wnculame" das Súmulas e Enunciados dos Tribunais Superiores, a melhor
solução, conforme vimos argumentando, é a regulamentação da matéria
mediante lei. Só assim conseguiremos reduzir as divergências na aplicação do
direito. divergências que tanto têm trazido descrédito para a Justiça e para os
poderes públicos responsáveis pela sua administração.
Acreditamos, além disso, que a aprovação de nossa proposta pode
contribuir para a~>ilizar as decisões judiciais, dependentes, muitas ~e
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demoradas discussões doutriuárias e de levantamentos junsprudenciais

exaustivos.
Em tàce do
gJti:~,..E~5pCI:amos contar com o apoio dos nobres
Senadores para a
legal aqui· proposto, pois com esta
iniciativa aCIIcditBIIli:l,..c!ístar COIIdn"b•:lo para
da Justiça e do
Direito do Traba)lp!f.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOUDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
ApnulldaiiiiDDI. ILIAII, ... tf.l. . . . . DOU I.I.,MI

----------------'11'.,....,

........ ____
Da Jornada de

~

.... nlo _

A tl....lo - ... tlolrüdlo, pu• oo

_...,,tio-·-· ........
.......

•11111 ••• . . ....._d11nrtr ..-.
tloltlo- nlo
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CONSOLIDAÇÃO
DAS
LEIS DO TRABALHO
s.m.•

Tum do D«rrtD-IIi IL
I. ·-S-19-IJ. Dlllllii:Jido,
tlcompaMado d1 runtu ol ug.s/GÇ6D Co~lt11t1. tk ug11laçllo
T"'btlllt11111
di lf41rM1110 l1111mo do TST (uunol. de
Súmu/as do STF. STJ. TFR (tm ,.léria r"'btllltis1al t do TST
( Emmcltldtn I 11 JSOI t tk Íllll•cts Sisttmdtit:D da CLT. N-r~eo JG
ugultl,tiD t A/fabltit:D-RtmiUIIIO da CLT. da URI!Itlçllo
C0111pltmtnrar t tkls Súmu/as.

EsP«""·

··········-·-··-·-·-···---·--······-··-···
90. O tempo despendido pelo empregado. em conduçio fomeada •
pelo ~gador. ale O loc:lll de trabalho aa Cllficd 8C8ISCI OU NO senrido
por lranspone regular público. e para o seu retomo, é computavel na
JOmBCia ele trabalhO.

·-·-··-···-·····--·-..··--···-·-···-··324. A mera onsuiiCiênCJa de transporte públoco nlo ens111a o paga·

mamo das hor.as 111 ilmtNe.

325. H...ndo nansporte publoco regular. em parte do tr&~elo peocor·
ndo em coneluÇio da empresa, as horas 111 ,.,.,. remuneradas se lomolam ao trechO nlo alcançadO pelO transporte pübloco

·-·-·-··-··-·-··-···------··--( À Comissio, de Assuntos Sociais -Decido tmllinativa)
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PROJETO DE LEI DO· SENADO
N! 68, DE 1998
Regu/amema a proji.sslio de esteticista e
,.o.vmetologwa e dá omras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1• É assegurado o excrc1cio da protissâo de estehcista e

cosmetologista, de nível superior, aos diplomados por instiruições públicas ou
privadas, reconhecidas pelo órgão competente do Poder Execut~vo.
§ 1° O curso superior referido no ,·aput terá a duração de 4 (quatro)

anos, com a estrutura curricular e carga horária determinadns pelo órgão
competente do Ministério da Educnção e Desponos.
I

§ 2° Os diplomas ou cenificndos de conclusão d~ cursos realiz'ldos

. no exterior serão revnlidados nn Fonna do regulamento
· equivalenc~a curricular e n carga hornrin. .

c.I~:stn

lei, atendidas a

2" As atribuições profissionais dos estetJcJstas e
cosmetologistas compreendem a utilização de process~s tisicos, químicos e
biológicos com a finnlidade de atonnoseamento e aprimoramento estético dos
órgãos tegumentares do corpo humano.
Art.

..
Parúgrtllo IÍIII~"tl. A atividade descrita no t:ctpm será exercida
segundo a orientação e supervisão de médico dennatologista regularmente
inscrito no Conselho Regional de Medicina.
Art. 3" Aos protissionais que se enconrrarem no efetivo e

"omprovado e:\erciclo das ati\ í,i;J~s de esteticistn e cosmetologista, é
;1ssegurado o direito ii contmuidad.: desSil pratica,· desde que requerida a licença

I
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-em prazo que nâo exceda de 6 (seis) meses da data de publicação desta lei, em
confonnidade com os critérios e requisitos estabelecidos em seu regulamento.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A finalidade desta proposição é, fundamentalmente, atender às
reivindicações vindas das mais diversas regiões do Pais, que nos chegam
constantemente, na qualidade óe representantes dos interesses da sociedade no
sentido de regul~mentar as ati\idades profissionais relacionadas à Estética e à
Cosmetolob>ia.
Tal preoéupação é compreensível, vez que, com o acelerado
desenvohimento de processos lJUimicos. tisicos e biológicos de tratamento das
•
afecções da pele, uma crescente demanda por esses serviços vem-se fazendo
observar em todo o território nacional. seguindo tendência idêntica corrente no
cenário mundial.
Assim, faz-se necessario adequado treinamento e capacitação dos
profissionais dessas áreas. pelo qu~ ·tomamos a iniciativa de regulamentar a
atividade, mscrevendo-a no âmbno de curso superior especializado, ao mesmo
tempo que, preocupados com · a.'um segurança do usuário-consumidor,
articulamos o exercício dessa vidade com de médico dennatologista.
Crendo na co
esta Casa frente a essa relevante
questão social, esperam
ojeto lei.

o

18 de março de 1998

( À Comisslo. de AssuDios Sociais- Decisão terminativa)
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.
. N! 69, DE 199.8
Dlsple sobre o Comitf da Bacia
Bidi"'p'6nCa do Rio , Paraalba e ü

oátns providfadas:

O Conaresso Nacional deereta:

Art. 't• - A 6rea de atuaçlo do Comitê da Baeia
Hidroarifica do Rio Parnafba, Comparo, abranaeri a regllo da
baeia
e seus aOuentes,
. formada pelo rio Pamafba
'
. nos Estados do
Piaur, Mannhlo e ·ceari. ·
Pariafaro dnleo· - O Comparo lntearari o Sistema
Nacional de Gereneiamento de Recunos Hfdricos,- nos termos da
lei n• 9.433, de 8 dé janeiro de 1997. · · ·
o

I

o

I

0

I

'

Art. 2• Compete ·ao Comparo, no lmbito da irea
geolrifiea ~tabelecida pan sua atnaelo:
I - estabelecer dlretrlzes pan a eompadbilizaçlo dos
mdldplos usos da igua na baeia do rio Parnafba;
.
II - promover os estudos neeessirlos ao eumprlmeato
do inciso anterior;
ID - promover o debate du questGes relacionado a
recunos hfdrieos e l artleulaçlo dos aaeates pdbUeos e privados
atuantes na bacia;

-

.

.
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IV- arbitrar, em primeira instlncia administrativa, os
conflitos relacionados aos recursos hfdricos da bacia;
V- produzir, atualizar e divulgar dados e informações
sobre os recursos naturais da bacia;
VI - aprovar a execuçlo do Plano de Recursos
Hfdricos da Bacia do Rio Parnaíba;
VII - acompanhar a execuçlo do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia e sugerir as providências necessárias ao
cumprimento de suas metas;
VIII - propor ao Conselho Nacional as acumulações,
derivações, captações e lançamentos de pouca expresslo, para
efeito da isençlo da obrigatoriedade de outorga de direitos de
uso de recursos hfdricos;
IX - promover a preservaçlo e aproveitamento dos
recunos naturais da bacia; no sentido do desenvolvimento
sustentável de toda a sua área;
X - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de
recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados;
· XI - estabelecer critérios e promover o rateio de custo
das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo;
XII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária
•
submetida pela Agência de Agua respectiva;
·
· XIII - apreciar e aprovar as propostas de convênios e
contratos de financiamentos e serviços a serem executados pela
•
respectiva Agência de Agua
na área de atuaçlo da bacia;
XIV - apreciar e aprovar o plano de aplicaçlo ~os
recunos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos
•
hfdricos, a ele submetido pela Agência de Agua;
XV - apreciar e aprovar o enquadramento dos corpos
de água nas cluses de uso, para encaminhamento ao Conselho
Nacional de Recursos Hfdricos;
XVI - eleger sua diretoria;
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XVII - executar outns açGes que lhe forem cometidas
pela legislaçio em vigor.
Panlgrafo dnico - · O Comparo elaboranl seu
regimento em conformidade com os critérios estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Recunos Hfdricos.
Art. 3• - Na elaboraçlo do Pláno de Recunos Hfdricos
da Bacia, o Comparo observãni o disposto na Lei n• 9.433, de 8
de janeiro de 1997 e as seguintes prioridades:
I - Jtbastecimento humano e dessedentaçlo de animais;
II - aproveitamento do potencial de irrigaçlo existente
nas margens do rio Paroafba e seus afluentes;
III - preservaçlo da capacidade de geraçlo de energia
no rio Parnafba e seus afluentes;
IV - preservaçlo das condiçGes de navegabilidade do
rio Parnafba e seús afluentes, evitando notadamente açGes que
possam conduzir a seu assoreamento;
preservaçlo das condiçGes ambientais
V
relacionadas ao Ouxo do rio Paroafba e seus afluentes, em
especial da regilo conhecida como o Delta do Parnafba;

-

o

Comparo

sen

composto

por

representantes:
I - de cada um dos órglos e entidades federais com
atuaçlo predominante na lirea da bacia;
D - de cada uma , das Unidades da Federaçlo
integrantes de sua lirea de atuaçlo, conforme definido no art. 1•;
m - de cada conjunto de muoidpios das sub-lireas da
bacia;

I
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-bacia, respeitado o limite máximo de um quarto do número total
de votos;
VI - de cada subcomitê que vier a ser constituído em
bacias de tributários do rio Parnafba.
§ 1o - O número de representantes de cada setor
mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua
indicaçilo, serilo estabelecidos no regimento do Comparo,
limitada a representaçilo dos poderes executivos da Uniilo,
Estados e Municípios à metade do total de ·membros.
§ 2° - Poderio participar das reuniões do Comitê
membros da sociedade civil e usuários,.sem direito a voto.

Art. 5° - O Comparo terá sua sede no município de
·
Teresina.
Art. 6° - O Comparo será dirigido por uma diretoria
constitufda por Presidente, Vice-Presidente e Secretário
Executivo, eleitos entre os seus membros para mandato de dois
anos, permitida a reeleiçilo por igual período.
Parágrafo único - O Secretário Executivo, eleito nos
•
termos deste artigo, será o dirigente da Agência de Agua que
atuará como órgilo executor das ações do Comparo.
Art. 7° - Para seu funcionamento o Comitê contará
com as seguintes fontes de recursos:
I - contribuiçAo obrigatória de seus integrantes,
conforme definido no regimento;
II - doações e receitas oriundas de convênios e
contratos celebrados com entidades públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, e agências de desenvolvimento;
III - produto de receitas provenientes do uso da água.
de acordo com a legislaçAo em vigor;
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IV- dota~Ges orçamentirias da Unilo, que nos clnco
anos que se seguirem l ·instaJaÇio do Compara nlo serlo
inferiores a dez vezes:.o valor álcan~ado~ uo· exercfclo anterior,
pelas receitas a que se refere o inciso anterior;
·
V - dotaÇGes or~amenti~as de ~tados e Munidpios.
· Art. s• - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publica~o, devendo o Comparo histalar-se no pnzo mi:dmo de
noventa dias c~ntados a partir des~a data.
Art. 9~ - Revogam-se as disposi~Ges em co~:rio.
JuSTIFICAÇÃO
EDite adia relaçto de extrema iatenlepeadillcia eatre o
deseavolvimento de uma "Jsta 'rea do Nordeste e a atilizaçlo du
do
rio Panalba, assim como de seu aflaeatei. Pan . o crescimento da
economia do Piaui, de importantes 'reas do Mannblo e atê de ama
parcela do território do Ceará tona-se iadispeaúvel o melhor
aproveitamento possivel das 'auas da bacia do Parnafba, para irripçlo,
pan outros usos aa apicaltan e aa pecuária, pan a praçlo de eaef'IÚI,
pan o abastecimento humano. Do ponto de vista do desenvolvimeato do
turismo e do bem estar da popalaçlo, especialmente da popalaçlo
ribeirinha, tamWm se torna iadispeaúvel zelar pelas cOD~ ambielltais
da bacia, patrim6Dio de todos os bnsileiros.
·
O uso da ' P - alo só no Nordeste e alo 116 no Bnsil, mu em
todo o mando - vem se tonando fonte permanente de conmtos, em fançlo
de crescente escassez. A necessidade de prevenir confrontos e de contar
com mecanismos eficientes para resolvê-los recomenda, assim, a defiaiçlo
de am 6rzio capaz de centnlizar as a~ pública e particulares aa 'rea
das baciu hidrográfica.
O BruU conta boje com uma l.ePJaçlo moderna para o setor.
É o cuo da Lei a• 9.433, de 8 de jaaelro de 199'7, que iasdtal a Polftica
Nacional de Recursos Hfdricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hfdricos, entre outras providillciu. Trata-se de uma norma
abrangeate, que replameata e tona aplidvel o artigo 21 da Constitaiçlo

'pu

•
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-FederaL O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recunos Hídricos é
expressamente criado pela Lei n• 9.433 em seu artigo 41; no inciso III do
artigo 43 estabelece-se que o Sistema é integrado pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica.
Nos termos dessa lei é que procuramos institucionalizar o
Comitê de Gestão dos Recunos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio
Pamaíba, a quem caberá a articulação entre os agentes públicos e privados
que atuam na Bacia, coordenar os entendimentos e negociaçiies entre os
usuários, promover a preservação e aproveitamento dos recunos naturais
_da Bacia, buscar o desenvolvimento sustentável da área, estabelecer
mecanismos de cobrança pelo uso de recunos hídricos, sugerir os valores a
serem cobrados, estabelecer critérios para o rateio do custo das obras nela
efetuadas, entre outras atribuições. Em especial, caberá a ela estabelecer
diretrizes visando a compatibilização dos múltiplos usos da água na bacia
do rio Pamaíba.
Deve-se lembrar que estio sendo gradativamente implantados,
na região, grandes projetos que nio prescindem do fornecimento contínuo
de água. Estio bastante adiantados projetos de irrigação como o dos
Tabuleiros Litorineos ou o do Platô de Guadalupe, a entrar em
funcionamento dentro de curto prazo. É o caso também do Projeto do Rio
Piracuruca, afluente do Paroaíba. Os trabalhos desses projetos, assim como
de outros que certamente virão, poderio receber grande estímulo caso um
sistema eficiente de administração dos recunos hfdricos vier a auxiliá-los.
A organização que adotamos para o Comitê de Gestão dos
Recunos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Parnaíba, Comparo, segue
os parimetros fixados na Lei n• 9.433 para sua composição, organização e
funcionamento. Por constituir o maior centro urbano da região da Bacia,
contar com a infra-estrutura mais desenvolvida e geograficamente ocupar
posição de fácil acesso de toda a área, escolheu-se Teresina para sediar o
Comitê.
Utilizamos também os parimetros da Lei n• 9.433 para definir
as fODtes de recursos que garantirão o funcionamento do Comparo. Há,
porém, um problema a se fazer frente desde o início de seus trabalhos. As
receitas provenientes do uso da água, assim como as oriundas de convênios
e contratos com entidades privadas e agências de desenvolvimento,
costumam ser extremamente escassas nos primeiros anos de funcionamento
de instituiçiies desse gênero. Deve-se levar em conta, ainda, a grande
carência da maior parte da regiio que compie a ~cia do rio Paroaíba. Por

MARÇO DE 1998

257

ANAIS DO SENADO FEDERAL

-isso mesmo estamos propondo que, por um período determinado, a Unilo
pranta uma proporçlo mfnima de recunos destiaados à manutençlo do
Compam e ao custeio das fases iniciais de seu trabalho.
Com a criaçlo do Comitê seni aberta uma nova etapa na vida
da populaçlo da Bacia do rio Pamaiba, que abrip aproximadamente 2,8
milblies de habitantes em uma lirea de 226.569 km2. Trata-se de uma
recilo de enorme potencial, que eaglobã desde a última fronteira agrícola
dos cerrados até uma faixa litorinea com elevadfssimo potencial turístico.
O aproveitamento sustentado e eficiente das águas da Bacia do rio
Pamaiba fornecerá, aliado a outras medidas que se imp6em, um
significativo impulso ao desenvolvimento dessa regiio.
Saladas Sels6ea,em 18 de março de 1998
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
/nsiJfUI 8 Po11tJce Naclota/ r/e Ref:unDS ltidJ{ OS,
S...,.,_ Nacional de G.ws:c:binwaiU da .R.CIIISU
Hldtices, , . . . . _ D lndsD XIX riD lllf. 21
~D FetMtal, •.,.,. D err. 1• de IA/ n• 1.1101, de 13
de IIIIIIÇO r1e 1011, qllfl -ellffcDU a Lei n• 7_..,, r1e 21 r/e

ena o

. ,..........

'*

·--·-·-·-··-..---·-·····--·--·-··-----··-·-·-·-·--·····------..
-e PRESIDENTE DA REPUBueAO faço sabêr que o Congresso Nadó.1ai detfiii 1 eu sassuc11 o...

a oegulllle La:

·

TiTULO I
DA POLinCA NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS

CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS

Ar1.1• A Palillca N8C11111al de Recursos Hldncos ba--nas seguontes lundamenlas.
1- a água e um bem de damlnoo pübloco.
11- a água e um recuiSCI naturallornilado, datado de Vlllor econ6mlco,
III - em siluaçiles de tiiiC8AIIZ. o uso pnontano das recuiSCis hldncos é o consumo humano e a
deuadentaçlo de ammas.

IX- a gestlo das recuiSCIS hldncos deve sempre proporaonar o uso múlbplo das aguas.
III - a baCia ladoogrifica e a u - teiTIIDnal para implementaÇio da Poldlca Nacoonal de
RecuiSCIS Hidncos e atuaçlo do Soslllma NaCIOII81 de Gerenc:wnento de Recursos Hldncos,
VI - a gestilo das recursos hldncos dave ser descentrallzacfa e contar com a pal'llcopaçio do
Poder Púbhco. das usuánas e das comunodades

CAPiTULO li
DOS OBJETIVOS
Arr. 2" sto ~da Polllice Naoomol de~ Hldllcas:
l•llaegunor 6 àal • 6s fUiur8s g..aç6es a neceaa6ria dlsponibllidacle de água. em pado6es de
qualodlllle adaqu.IDs-~uaaa:

( Às Ccnni•s6es, de Coastituição, Justiça e Od•d•ni•, e de Infra-estrutura, cabendo à esta
111tima decisio lamiaaliva. )

MARÇO DE 1998

...

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO
N! 70, DE 1998
AcntSc:enta pllrágrafos ao art. 28 da

l.el 1.0911195 que dlspiJe sobre os
p11trltlos polltlcos.

O Congresso Nacional de~reta:
An. 1• ·O art. 28 da Lei 9.096. de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar

aaescido dos seguintes parágrafos 3" e 4°:
"Att. 28............................................................................................

I • .........•.•...........••. ....•...•......•..•.....•••••.•........••.•.....•.•.••.•..:..•..•.: ••••.
,,_
..................................... .............................................................
III· ....................................................................................................
~

IV· ...............................................•....•.............................................
§ 1. ······•··························································································
§
§ 3" O partido politico a nlvel nacional nlo sofrerá • su:spensto
das cotas do fundo partkldrto, nem qualquer outra puntçao como
conseqQfncla ele atos praticados por · 61paos regionais ou

zo .................................................................................................

municipais.
§ .,. Na h/p(Jtese do parágrafo antettor,

~berá

ao partido prestar
às autotfdactes competentes todas as infomlaç6es necessàrias a
apuraçiJo das legalidades e, após o trfnsito em julgado de
processo regulai, SU$(Jender as ativid;. rJes 'do órgao infra!:Jr. •
o

I

1

°

0

An. 2- • Esta lei entra em vigor na data de sua publlcaÇio.

Ãrt. 3• • Revogam-se as dlsposiç&ls em contrérto.
JUS"nFICAçAO
A· aprovaçAo do presente projeto toma-se urgente e necessãno
de modo a nlo possibilitar que uma

~rregulandade

provocada por dolo ou

culpa de dirigente de 6rglo municipal ou regional, de um determinado partido

.

politico, possa acarretar a suspendo do repasse das cotas do fundo
'
partldério ou o cancelamento do seu registro, conforme prevê a Resoluçio

•
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TSE n° 20.023;· o que tnviãbihzaria a existência de qualquer agremiação

política.
em JS de março de 1998
I

'..et-t.--

ador E8 ACIO CAFETEIRA
I
erdo PPB
v•·
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N11 .9.096, DE 19 à. • SETEMBRO DE 1995
Disp&e sobre partidos polltlcos,
regulameDta os ar1s. 17 e 14, §3", inciso V,
da Constituiçlo Fedenl.

--·---,······--·-·-···-·---·--------·--··------·-·--··
Art. 28. O Tribunal Supeiior Eleitoral, após lrinsito em julgado
de decislo, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto
cio part{do conlra o qual fique provido:
I - ter receb)do ou estar recebendo recursos fin11nceiros de procedência eslrangeira:
11 - estar subordinado a entidade ou go~mo eslrangeiros;
III - não ter prestado, nos tennos desta Lei, as devidas contas à
Justiça Eleitoral;
IV- que mantém organizaçlo paramilitar.
§ 11 A decisio judicial a que se refere este artigo deve ser precedida~ prCJ!=CS~ regular, que assegure ampla defesa.
§ 21 O processo de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à vista
de denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido, ou de
representaçio do Procurador-Geral Eleitoral.

.---- ---·------·-·-------·--······--···

---------..--·---·-··-

RESOWÇÃO N" 20.023
(20.11.97}

PftQCESSO ADMINJSIRADVO N" 16.486 • DJSIR!IO FEDERAL
fBI'll!llia).

Rel.tor: Ministro Eduardo Alc:kmin.

Oispee sobre as prestaçae& de contas das
órglos de direçlo partldéria e a apllcaçlo das

MARÇO DE 1!198

261

•nçGes previstas nos artigos 28 e 37 da Lei ri'
9.096, de 19 de ll8ternbm de 1995,
complementando a· Resoluçlo ri' 19.768, de
17.12.96.
O

TRIBUNAL SUPERIOR

B.EITORAL.

usando das

atribuiç&!s que lhe confere o art. 61 da Lei ri' 9.096, de 19 de setembro de

1995, resolve:

Art. 1° Os partidos pollllcos dO obrigados a énviar,
anualmente, i Justiça Eleitoral, o ~

c:ontjbJJ

do axerclcio findo, até o

dia 30 de :abril do ano seguinte, o qual deve conter, ·~ outros, os
seguintes itens (Lei ri' 9.096/95, arts. 32, caput e 33, I a IV):
I - discriminaçlo dos valores e· destinaçlo dos recursos
oriundos do Fundo Partidário;
11 - origem e valor das contrlbuiçOes e doaçees;
III - despesas de _carátar eleitoral, com a espec:iflcaçlo e
comprovaçlo dos gastos com programas .no rádio e televislo, comitês.
propaganda, public:açaes, comfclos e demais atlvidades de campanha;
IV- cllscrfminaçlo detalhada das naitas e despesas.
'

§ 1• O balanço conWJIJ do 6rglo 1'8Cional sent enviado ao
Tribunal Superior Eleitoral, o dOS 6rglos estaduais aos Tribunais Regionais
•

,.

I •

~

1

Eleitorais e o dos órgiC!S municipais aos Juizes Eleitorais (Lei ri' 9.096195,
art. 32, § 1").
§ 20 A Ja.tÇa Eleltonll detemina, Imediatamente, a
pubUcac;lo dos balanc;os na

mpr..... ioficial.

e, ande ela

nao

exista.

prac:ede i afixa';lo dos-~ no çart6rlo Eleillnl (Lei ri' 9.096195, art.
32, § 2").

.,

..

I
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a..o em que .forem realizadas eleições, os

Art. 2° No

partidos politicas, por seus órgãos de dlreçlo em todos os nlveis, devem
enviar, além das prestaçCes de contas referentes à campanha eleitoral,
balancete& mensais aos Tribunais Eleitorais e aos Juizes Eleitorais, durante
os quatro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito (lei n°
9.096/95, arts. 32, § 3", e 34, V).
Art. 3° Os Juizes Eleitorais e os Tribunais Eleitorais, ao
verificarem irregularidades nas c:a'ntas dos partidos politicas, intimaria os
órgãos prestadores de contas para que, no prazo de quinze dias,
prorrogãvel

por

mais

quinze,

em

caso

de

pedido

devidamente

fundamentado, regularizem-nas.

§ 1°.Caberã recurso

~ decisao que julgar as contas, no

prazo de três dias da sua publicação (Código Eleitoral, art. 258).

§ 2° Transitada em Julgado, a decislo que desaprovar as
contas deverá ser comunicada pelos Juizes Eleitorais e Tribunais Regionais
Eleitorais diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3° Aplicam-se as disposições deste artigo na hipótese de
falta de prestação de contas.

Art. 4° Rec:ebJda na Seu etaiia do Tribunal Superior Eleitoral
a comunicação da dacisio que desaprovou as contas ou que as considerou
não prestadas, será o feito autuado e dlstribuldo a um Relator que Intimará
o órgão de direçlo nacional do partido para que, no prazo de quinze dias,
prarrogãvel a critério do Relator, em caso de pedido devidamente
fundamentado,

tome as providências cabíveis.
Art. SO Após~ decurso do prazo previsto no artigo anterior,

'

.

o Relator levará o ieito a ap~o do Tribunal que poderá:
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I - considerar sanadas as contas:

11 - considerar inagulares ou nao prestadas as contas.
determinando a imediata suspendo da distribuiçao de novas cotas do
fundo partidário, as quais serao redistribuidas aos demais partidos políticos

com registro no Tribunal Superior Beitoral (Lei rf' 9.096195, arts. 36 e 37).
Parágrafo (mico.. Na hipótese· do inciso 11. deverá ser
encaminhada i Procuradoria-Geral Eleitoral cópia das decisaes dos Juizes
'

e Tribunais Beitorais que desaprovaram

ou julgaram nao

.prestadas as

contas, juntamente com os documentos que eventualmente o diretório
nacional tenha oferecido na oportunidade do art: 4° destas lnstruçaes, para

a representaçlo prevista em Lei (Lei rf' 9.096195. arts. 28, III e §§ 1° e Z' e
37).

Art. SOA representaçao do Procurador-Geral Eleitoral, bem

como a denúncia de eleitor ou repn!Sentante de partido politico, objetivando
o

cancebimento do

registro civil e do estatuto de partjcJo politico, serlo

·~fl!das e diptribuldas a um Relatar, em ~so aut6nomo, garantindo-

se ao representado a mais ampla defesa.
Arl .,. Após o trAnsito
procedente a representaçao de que

~

julgado da decislo que julgar

trata o art.

fP destas lnstruç&ts. senl

detemdnado, pelo Tribunal Superior EleftcnJ, o c:anceJamento do, registro

civil e do estatuto do partido (Lei rf' 8.096195, art. 28, r:spuf).
Art.

ao

Esta Resoluçlo. entra em vigor: na data de sua
"

publicaçlo.

:
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SR. PRESIDENTE. (Geraldo Melo) _ Os projetos .serlo publicados.e remetidos is
Comissões competentes.
Sobre a Mesa, Projeto de Resoluçlo que será lido pelo Sr 1" Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Lima
É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 25, DE 1998

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1" É instituído o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz,
destinado a agraciar mulheres que, no Pais, tenham oferecido contribuição
relevante à defesa dos direitos da mulher e questões de gênero.
Art. 2° O Diploma será conferido, anualmente, durante sessão
do Senado Federal especialmente convocada para esse fim, a realizar-se
durante as atividades do Dia Internacional da Mulher - 08 de março, e
agraciará cinco mulheres de diferentes áreas de atuação.
Art. J" A indicação da c~didata ao Diploma dever:i ser
encaminhada à Mesa Diretora do Senado Federal, acompanhada do respectivo
curriculum vitae e de justificativa, até 01 de novembro, do ano anterior.

Parágrafo único. Toda entidade, governamental ou não
governamental, de âmbito nacional, que desenvolva atividades relacionadas à
promoção e valorização da mulher, poderá indicar um nome de candidata ao
Diploma. a cada ano.
Art. 4" Para proceder à apreciação das indicações e à escolha
das agraciadas, será constituído o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz, composto por um representante de cada partido politico com assento no
Senado Federal.

Parágrafo umco. O Conselh(• escolherá, anuillment:, d:ntre
•
_,.. • :......
... 't·.
seus mtegrantes. o seu !J"!SI(!.:nrr.
a quena c.....
era" r..or,f••' ~r....- ~-=-:
. ....~ :1.c~.. ·•. ..!~
•··~·
•
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Art. s• Os nomes das agraciadas sa:lO! previamente, enyjados
à Mesa Diretora do Senado Federal e publicamente diwlgados na sessão a que
se refere o art. 2°.
Art. 6"

Esta · Resolução entra em ":igor na data de sua

publicação.

Ju5tificacio
Nio foi por causalidade que o I Congresso Internacional da
Mulher, realizado "!!'· 1910 na Dinamarca, elegeu 08 de março o Dia
Internacional da Mulhea. Nessa data, em 1857, 129 operárias' de uma fábrica
textil de Nova York entraram em greve. Reivindicavam reduçio da jornada de
trabalho e salário igúal ao dos homens. Os patrões, surpreendidos com o
inusitado movimento, trancaram as rebeldes no prédio. Em :seguida,
inéendiaram-no, provocando a morte de todas elas.
um marco ~finitivo na defesa e ampliação
~direitos da mulher, essa tragédia nio inaugura a luta por tais direitos. Há
muito confinada ao espaço privado do lar, 'a lutà 'ganha ares pú61ié:os com os
movimentos em defesa chi mulher e dos seus direitos na Inglaterra do inicio do
século XVIII. Em seguida, no ·auge' da Revoluçio Francesa, Olympie de
Gouges JinÇi. a primeira Declaração ·dos Direitos da M~lher. No inicio do
século : XIX, 'as inglesas e norte-americanas mobilizam-se para conquistar
direitos dvis. Petseguem duas metas: o direito ao voto e o acesso ao ensino
superior. Conquistam logo o. direito à instrução, o que lhes possibilita o
preparo para o exercício de fi.tnçaes 8lé entio vedadas ao sexo feminino. Mas,
só em pleno século XX, as mulheres tem direito à voz dentro do Estado,
mediante o direito à cidadania politica representada pelo acesso ao voto.

Embora

contig~

o\rós a C"onqui$ do direito à voz. e mulher busca alcar.çar o
direitl\ ~ !JI"ÕPria ~r~ruel•'i•i.l~ e a pr!nri~ .L: trlftamta-::" i~··;:itário n~ mcrca ~~
de ti"'L:i•ho, bandeiras finnemente defendidas pelo movimento feminista noneamericano, que eclode no contexto libertário dos anos 60.

•
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No ·Brasil do século passado, a mulher vive enclausurada, sem
direito à educação, sem direito sequer de escolher seu próprio marido,
comandada pelo pai ou pelos irmãos. Uma precursora, entretanto, chamada
Nisia Floresta Brasileira Augusta, funda escola, prega maior participação da
mulher na vida social, amplo acesso à educação, liberdade religiosa e abolição
da escravatura, traduz o livro Uma Reivindicação Pelos Direitos da Mulher da inglesa Mary Wollstonecraft - e divulga na imprensa carioca suas idéias
feministas, precedendo em décadas o debate sobre o acesso à educação. De
fato, as duas primeiras brasileiras interessadas em estudar Medicina precisam
viajar aos Estados Unidos para ingre:;sar na universidade, pois somente em
1879 o Governo brasileiro abre as instituicões superiores de ensino às
mulheres.
A batalha seguinte, a mais árdua,.consiste na conquista da
cidadania politica. Discutida na Constituinte de 1891, a questão do voto
feminino é vista como ameaça à coesão fanriliar, e as mulheres são impedidas
de votar porque os aplicadores da lei não lhes facultam o acesso ao alistamento
- necessário para a obtenção do status de eleitor garantido pela Constituição
Republicana a todo o cidadão maior de 21 anos.
Essa luta, porém, conta com uma aliada extremamente
combativa: Benha Maria Júlia Lutz. Nascida em 1894, paulista, til~ do
médico Adolfo Lutz e da enfermeira inglesa Amy Fowler, gradua-se em
Botânica, Ciências Naturais, Zoologia, Embriologia, Química e Biologia pela
Universidade de Sorbonne. De volta ao Brasil, em 1918, desenvolve intenso
trabalho em prol das teses feministas e toma-se, por meio de concurso, a
segunda mulher a ingressar nos quadros do serViço público brasileiro. No ano
seguinte, Bertha Lutz funda a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher,
assumindo a liderança do movimento em favor do voto feminino.
.
''"h
..~··
~an•cJp.mte "'"
Tr:-~··.-nte de rver:t!:t- :.::~~s.r.•c~:s.
Ut..a."t L
a •Jt"

acompanha a luta .,ela COJa~uista do voto feminino no mundo todo,
panicularmente intensificada após o término da Primeira Guerra Mundial. Na
condição de representante do Brasil na assembléia geral da Liga das Mulheres
Eleitoras, realizada nos Estados Unidos, é eleita vice-presidente da Sociedade
Pan-Americana. Ao retomar ao Pais, funda a Federação Brasileira para o
Progresso Feminino, em substituição à Liga, que- além da acirrada defesa do
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' direito de ~ - propup ~la agualcllde Clr!salúibs·~ de opditunictildes ele
acesso à ~las. Por vinte anos· seauidos, ela· preside essa Federaçio, G~a~::
congrega as 'diversas associaç&s estaduais e nacionais femininas e tem na
admisslo de meninas pelo externato do Colégio Pedro II sua primeira vitória
incontestável.:
Benha acompanha com interesse e empenha-se pela aprovaçlo
do projeto, do entlo governador do Rio Grande do Norte, a favc• dn veto
feminino, _concedido naquele Estado em 1928. Mas só col!l a Revoluçlo de 30,
que tinha como principal objetivo a revisão das práticas politicas da República
Velha, ela vê surgir a verdadeira chance de fazer valer o voto feminino em todo
o território nacional. Aproveitando-se do momento da elaboração de um novo
código eleitoral, a Federaçlo que preside não só consegue nele inserir o direito
da mulher ao voto, mas também remover praticamente todas as limitações que
o projeto impunha ·ao exercício desse direito - façanha ein muito creditada ao
decisivo encontro de Benha Lutz com Getúlio Vargas. Finalmente, com a
decretaçlo do novo C6cligo Eleitoral no dia 24 de fevereiro de 1932, a mulher
brasileira conquista o acesso ao voto, exceçlo feita às analfabew.
Ciente de que fora vencida apenas uma das batalhas da mulher
na conquista do direito à voz, Benha cria, ainda naquele ano, a Liga Eleitoral
Independente, que vai representar no pleito eleitoral de 1934, no qual obtém a
suplâlc:ia para uma vaga na Cimara dos Deputados. Encontra, ali, Carlota
Pereira de Queiroz, primeira mulher eleita deputada federal já em 1933, ano em
que Benha fimda a União Profissional Feminina e termina o seu bacharelado
em Direito no Rio de Janeiro.
Pm 193é, c:.lD,.. ~ a as:umir a .-:.:.!:!!""! na r.&r.:.~ nu.;
Deputados, em virtude da nioite do titular, Benha Lutz c:.npenha~ por ntudar
ri legisllçlo refeleute ao trabalho· da mulher e do menor, além de prÓpor a

igualdade salarial, a reduçlo da jornada de trabalho (de 13 horas àquela altura),
e a licença de tres meses à gestante sem prejuízo de vencimentos. Dissolvidos
os órglos legislativos em novembro de 1937, Bertha assume·a chefia do setor
de bodnica elo Museu Nacional, onde permanece até 5er aposentada
compulsoriamente em 1964.
Em 19!5, Ano Internacional da Mulher, Benha integra a
delegaçlo brasileira à Conferência Mundial da Mulher, promovida no México
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, ·pela "Orgariízação ~-~ Nações __ Unidas, (ONU). .Naquela· Qpoi'turiidade, 1 é
chamada a exercer a função de delegada titular do Brasil na Comissão
lnteramericana de Mulheres, em óbvio reconhecimento à sua luta incansável.
Membro de inúmeras associações nacionais e internacionais,
Bertha Lutz defende a causa da mulher até o final de sua vida, sendo a autora
de' várias publicações importantes, entre elas "A nacionalidade da mulher
casada", "O ensino doméstico nos Estadas Unidos", "O trabalho feminino" e
"A mulher na ordem económica e social", além de premiados textos técnicos.
Por ter sido a protagonista durante tantas décadas na luta pela
cidadania da mulher, Bertha Lutz é o nome que se impõe na homenagem que
esta iniciativa de Resolução pretende instituir às mulheres que tomam em suas
mãos - comprovadamente não tio frágeis quanto parecem - a bandeira pela
igualdade de direitos e de condições de acesso.
Muito já se fez pela conquista dessa igualdade, sobretudo no
campo jurídico com as inovações da chamada Constituição-Cidadã de 1988,
mas o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado pela
ONU, em 1997, revela mazelas antigas que ainda se interpõem no caminho das
brasileiras: violência doméstica, estupros, discriminações no mercado de
trabalho, pobreza, desemprego, analfabetismo e acesso à educação, proteção
deficitária à saúde... problemas que só serão sanados com a continuidade da
luta

I

~ •a cAns.AJÇllo 4~ clciadania e de uma -sociedade · pluralist8, . frat~=qm.. e
democrática -luta que não é só das mulheres, mas de todos.
Por isso, convoco meus Pares -homens na sua maioria -para
apoiar este Projeto de resolução que servirá como reconhecimento desta Casa
às incansáveis defensoras da cidadania.
SaladasSessões,emtl de "'"'""11ço de 1998.

<1-t

•

:1_. ,.vl

Senfi"JlD~ Emili11 F em11ndes
(Às Comissiles de Edutxzç/Jo, de COIISIJtuiçilo, Jratiça e Cidadan111 e Diretora.)
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O SR. PRUIDENI'E (GeiUID Melo)- O. prujllflla l8llo PI ........ I l8llWIIcU à ComiUII:el
campeleldiL
Sabnt • n-. pnljaiD de 181011 çlo que l á lido
pelo Sr. 1• Sec:niMIIo, 8enadar RaliBicll Qria .......
~lidoollgllinlr.

REQUERIIENTO N11171, DE 1 -

Sanhor ............
Flequa- urgência. IIOIIIIInnoll do art. 338,
81f11111 b, do ReglnaiCO ll'll8mo, para o 011c1o n.•
8128, de 1888, do Pl8llldenle do Banco CenhJ do
Brasil, III1CIIIIinhand ICIIIcllaçlo do Govwmo do Esllldo do

c..m allllp!lilo do Wllbà» de oplnÇio de

Clálilo )lnD Iii Caixa Econ6nica FedalaJ - CEF, ,....
lalivo ao Plag111111a de Apoio Iii Rllliallutln;lo e ao
Ajuste

F"IICIII

doi

Esladol,

no

valar

de

R$24.000.000.00 (WD e qualnl mllillw de 11111111),
IIOIIIInnoil da lnha de Cl*ftiD 11.
Sala du Scwllal, 18 de lliiiÇO de 1888 -IDeio Alvalw - Hugo Nlpal la - Lddlo Cnlho -

.......,_,.__......, ........

O IR.~ (Oelaldo Mllo) -Op!ajllo
I loWiiiJIIIIIIiif&
. Sabnt • -,lllqll8llmlnlo que -'Ido pelo
Sr. 1• Secratido, Slnador Ronaldo Cunha Lma.

.npubllcadoe laiiiiilldoiliCcii

~ Ido o IIIQUklla: .

REaUI!RIIIENTO lfl171, DE 1 Nolllnnoii do art. 180 do RegiiMnlo ll'll8mo,
~ que o laiqlo deltlilido- Cll8dolw da
Hora do EJpadiliiU da Helio dellllaldva 0111'*111
de 25 do conenllt, Aja •M ... • ca•••.,.. aa
100 anoa de 11111Cima11CD de Lul'a ~ Pn1111
Sala du S-11111. 18 de lliiiÇO diÍ 11111Í.-..._
llaiiD Fnlnl- 8Jb1111D 11c1cM- Ban1 • de IDva- Raglna Aaalllllp&ID- Alma
Edu i do Dulla.
O IR. PRESIDENTE (GeiUID Melo)- A P1811dlncia antande que o Raqueilnallo que IIC8ba de
Ja'ldo prap&t a lnlllilfomiiÇio :III -ao IIIJ*ial,
aJil8riDII1WIIe ap;CNiida,- harnenagem . . . Pf81tada na Hora do F•p•leule do ela 25 do Wlllli1le.
O IR. ESPERIJIAO AIIIN (PPB-SC) - Sr.
Pnilldenla, JIII90 • palma pala ordem.
O IR.'PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Pela ordem, COIICido a palma a V. Ex".

Talial-,...

O IR. EIPERIDilO (PPB-SC. Pela ordem.) - Sr. Pllllldanle, quem 6 o primeiiD Jignal6rlo
do lllqUIIIrnanlo?
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O SR. PRE8IDENTE (Gal8ldo Meb)- ~o S.
lilldor Roberlo FNIIe.

O SR. PEDRO SIMON (PMD&RS)- Sr."PniJi.
denle, pela ordem.

O 8R. PRESIDINTE (Gelalclo Meb) - Concedo 8 pela.VIII ~ V. Ex", jillla onlem.
O SR. PEDRO SIION (PMDB-FIS. Pela Clidam.)
- Sr. Pl8lldanla, ~ jllllji6ila .-no "''p!!Ciaa ago.
18 jilql&t 8 hcliiMiiiCIIIIIIII Hora do fJ!pl<l&i III?
.
O SR. PRI8IDENTE (Geraldo Ualo) - Perfal..

........

·..

Ealava Pftllll8lli8da uma lallo eljiiCial. Ao
liMII de 1111111 Hallo ••.,.. .... lllfé.N p!apcwido
que III illllllanha 8 honiiiiiQIOI, IIU que Jlja fella
naHcndoFNJ*Iellla.
O 8R. PEDRO SIION (PMD&RS) - Quem
llllicllou • ...., llljiiiCial fai o Sellldor Roberto
FNI!e. ~ lllldi6m S. Ex" que lllâ fazendo agora o

IIIMI pedido?

O SR. PRE8IDENIB (Geialdo Maio) - Perfal..
llllnanlll. ~o S.lldor Rollelfo F..n.

O 8R. PEDRO 8IIION (PUDB-RS) - En11o
Cllimdo, Sr. I'NIIdeliiL

O SR. PRESIDI!NTE (Geraldo Melo) -Em vallçlo o ,.querirneniD.
. o. .... SlillidoNe • Slnacb• que o ljiiDYIIIII que0m~ aenladae. , . _ , ,
Apnlvedo.

. . . ~·- delllienlçlodo Plen6rlo.
O SR. PRI8ID!N1'E (GeiUio Meb)- A Pnlilicllncia lembra ao Plllnllilo que o liiqio deltliiiido
801 ....,_da Hora elo E pedia ii& da Ha11o dei. . . , . onlln6IIJ de lllllllhl-' •• ""o . . . .
nr a
elo -ilelldllo de faleclnam do
pOlia alidiolliila C1uz I 8ouzl. de ~ Cllill O RequamaiCO , 454, de 1887, do Sr. Senador &pariOUinll 8111. ..........
•

••11g1111

dilo""*'.

Elclerace. ainda, que conllnuam ..........
IIIIICIIçDea para a i8fallda liomenagem.
Em viiiUdl de • hon.inagem I8IIIDHa ......
ntlle de J6 hali81MII lido aJIJIIdidol cauvllllil,
alo Ci111n6J1a de allilllhl-' IIIIIJDda III liala18gi...... à 14 horaJ. 30 iMiulait..
O SR. PRESIDENTE (GeiUio Ualo)- Sabnt a
- . offclo que III,. Ido pilo Sr. 1• ~S.
rlldor Ronaldo Cunha Lime.

a_.

..

~Ido o . . . .

I
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OFICIO N.• 31/PT
BrasD1a, 18 de março de 1998
Senhor Presidente,
Tenho a honra de ding1r-me a Vossa Excelência a fim de indicar o Deputado Gilney VIIIIIB (PT),
como titular da Co111111são Espec~al destinada a emitir
parecer à Medida Provisória N.• 1.605-21, que diS·
põe sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícoles na ragiio
Norte e na parte Norte da reg1ão Centro-Oeste, e dá
outras providências, em subsbluiÇão ao Deputado
José Machado (PT).
Aprovebo a oponumdade para apresentar a
Vossa ExcelãnciB protestos de elevada estima e
apreço. - Deputado Marcelo Ddda - VICB·Uder do
Bloco PTIPDTIPCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sará
feita a subsbluição solicitada.
Esgotado o tempo desbnado ao Exped~&nte.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
-Item 1:
Discussão, em tumo 6niCO, do Projeto
de Decreto legiSlatiVO n• 54, de 1997 (n"
359196, na Clmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outor·
gada à RádiO Aunverde de Pitanga Lida.
para explorar serviço de mdiCidlfusão sonora
em onda méd1a na Cidade de Pitanga, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob n• 583, de
1997, da Comissão de Educaçlo; Relator:
Senador Robeno Requião, com abslaiiÇÕBS
dos Senadores Lauro campos a Banedlla
da Silva.

Em dasCI 'o o p!lljelo, em MriO ~inca. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Emvotaçio.
O SR. EDUARDO SUPLJCY (BiocoiPT-sP) Sr. Presidente, paç10 a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
enca1111nhar a votação, com a palavra o Sanador
Eduardo SUpiJcy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT.SP.
Para encaminhar. Sam nMslo do orador.)- Sr. Presidente, a Liderança do Bloco libera os seus componentes nesta votaçio. Os membros do Partido dos
Trabalhadores têm tornado a posição de abstenção

na votaçio dos dacnltos que renovam COIIC s&o de
emsaoras de rádio, poiS estamos aguardando que
se constbua o Conselho de Cornunicaçio Social. O
Senado Federal já apRIVOillel nease sentido, e é importante que a Clmara dos Deputados, faça, o
quanto antes, a votação do referido projeto para que
nio haja mais atraso na conslilul(;lo e fonnação do
Conselho da Comuniceçlo Social.
Enquanto isso não oconar, nós, do PT, vmnos
continuar com a posição de abltençio.
O SR. HUGO NAPOI..EAO (PFL·PI) - Sr. Presidenta, paç10 a palavra para eiiCIIIIIIIIhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex" para encanunhar.
O SR. HUGO NAPOI..EAO (PFL·PIJ- Sr. PreSidente, gostaria apenas de orientar a Bancada. O
PLF vota sim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim,
pela ordem.
O SR. ERNANDES AIIORIII (PPB-RO. Pela
ordem. Sam revisão do orador.) - Sr. PIBSidente,
gostana de rag1strar o mau descontentamento em
relação ao falo de o Regimento lntemo detenn1nar a
votação de concessiles de rádiOS.
Entendo, Sr. Presidente, que o Senado deveria
exclUir da nossa obrigação a votaçio, a todo momento, desses projetas de renovação de conoessõas de rádio. Temos o trabalho de votar, mas nada se
exige. Pam votar a prorrogação ou a autorização de
funciOnamento das rádiOS, nio se exige o pagamento de obrigações sociais, de INSS a uma série de
outras obngações. Entretanto, somos chamados a
todo tempo para fazer asses votações, que entendo
sem lmporiAncia alguma. E mais: os Senadores são
conados ou nio slo 8CIIIIos quando precisam ir a
determinadas emissoras de rádio'
Nio entendo, ass1m, essa obrigaçlo de os Senadores constantemente votarem a nsnovação de
concass6as de rádiOS. Penso que os Srs. Senadoras
nio têm nada a ver com as rádiOS que funcionam
nos Estados que nio representam. De nada vale
assa votaçio, Sr. Presidente.
Creio que o Regimento lntemo devena liberar
os Srs. Senadores dessa obrigaçio da votar renovações de coocessões de rádio, o que não tem lrnporIAriCia para esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
recolha a Op!nllo de V. Ex", mas deseja esclarecer
que as votações que estamos reei1Z811do nio decor·
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nllll.dll k141 •lojlo Ngbi..,.., nu de abadllncla a
un clllpnl'liwl da~ FedeiiL
A ,.IIMÇID doa ..... de Cllii li ln dilpeillle

de BPIIJVIIGID de dDIII Cl'*llllll dCII!railbiCII do Can-

a - Naclclilll. ~ Cllda _ . . , . . .
dalialle -cada uma das ctuu c:.u. leiD atll
diiD no art. 223.12", da Cclnllllulçlo Ftcle..,,
O IR. ERNANDES AIIORIII (PPB-RO) - EnIID. Sr. Pnllidlilll. . . . . 111111 .... -nda ..,.
rnodllicar- dllpDIÇio
O SR. PIIDIDEin2 (GenlldD Melo)- A Mela
aguanfaié. bmallzlq;lo da jMupusta de v......
A P..aldlncla eaclaniCII ao Plln6riD que, de
IICDidD CDIII o IUL 288, IV, do Regbi•ltD lnlilmo, a
rnat*la cl&paillle, .... - orprovaçlo. do vali! .._
nMI de dDIII qliniDa da c:cJql aalçiD da Cau. 111wndo a WIIIÇio lar falia pelo plll CIII a alebGIIICO.
A Mela ..... aoa 818. SenadDnla 1 Senedanle
que 11 •miliMI- Cllllnla depandlnclu da caa
para que Cllll........,. ao Jllai*ID, pois llfllliiDI
lendo va&a;lo ,.....,,..,, carn eleiD . .,lillsbidho. ·

o IR. PIE8I8fi'E {GIIaldo Melo) s.... • 818. S..i81bee IA podem"*'· cPaual

,.

(PI cedi ed MICBçllo.J

O IR. E8PI!NDilo A8l (PPB SC) - Sr.
P1111'deit1, P8110 a paliMa pela Oldem.
O SR. PRI!IIIENTE (GeiaJdD Melo) - Nable
SeiBIDr, 11 for SCibie O pi'CCIIIII de Wlaçlo, V.&IIm • palaVIIl pala Oidem. . .

171

O SR. ESPERIDilO AIIIN (PPB-SC. Pela ordem. Sem niVIIIo da Cll8dor.) - Sr. Pialldellf8, IICIII-'
dlala palavia para falar ICibnl O pi'IICBIIO iii vala·
~e niD IOIIilleata.WilfiiÇID, 'qüi,"lndulivt; IA fai
-nada, I V. &-lié pmclarnar O IIU l'llllllllldil.
Gcataila de Clllliplamanlar mpidamenla, 11 V.
&- pannllllll, a 1 do açlo IObl8 O pi'll CBII 0 de voIIIÇID falia pelo S..ladilr Emandlll Amorim. Adio
que aeria útD que a Mala IOiicllalll l COn 'ulo
pn!pria- pode 11r a de lnf~ra. que 6 a que
apn11:1a a u181611a no ..., allljMICfD IUbitanllvo. ou a
de Ediw::eqlo, que lnllrulae p111 c~~ 111 - que 11 pllll..., ' 11 10b18 • ollllrvaç6es feitas por S. &-.
, _ _ que elas elo peillnentn. villta da Cone-

...

-

Era - a ca'ilcaçlo que daalljlna fazer.
O IR. PR'SIIBIE (Geraldo Mala) -A Mala ..
wri - Clllllldaia;IAI • lliJ .... de
que . .
lpiac:lilda CljMIIIInlillli pele Cai . lo Dlnllaa.
O SR. ERNANDE8 AIIORIII (PP&RO) - Sr.
PralidlrH, P8I10 que aeja liiQialradil o meu VIIID
COiilldJio, . . . . . . . . ....,_, 16.

v......

.

-

O IR. PAE8D!N11! (Geraldo Mela) - Senador Ernandes Amorim, lllarilllllllll .. cc1110 de vvIIIÇID. A wtaç1o llllll -rrada. E vou pmclarnar o
raa Jllado.
·
O IR. ADE M oiUCA (PFL-M)- Sr. Pi ' .,.
11. o~,_, n1o IIII Clli;•mada. O 111111 VIIID 6 SIM.

(Ptossegue a votaçio.J

•
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NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 54, DE 1997
~"ROIIA O ATO OUII RENOVA A CO~CESs.lO OUTORGADA A

RADIO AURIVE.RD~ OE PI r~ L•!:' 11 , (IDADE DI=. PITANGA-PR

N•z:.esslo 1

ot' Vot.: •

Llm lr.1..:c:·

-. ..__.. ...
,

,.,.

-.·

,~'03tlftd

Data Fim. 1810311198

Data- 18103/1198

V-lim:

•

I

o

I

47

VolaoNID:

O

V-AIIII:

7

ToQJ:

S4

I

...... fniQO 111111 35
Hora F1m· 1811.10

MARÇO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Prasidêrw:ia ,.. pnx:lamar o resultado da VOiaçlo. de
accm1o com o painel:
VOialam SIM 47 Sra. Senadoras; n1o hDuve
votos COIIb*ios •

Houve 7 abstenç6es.
TOla!: 54 votas.
Aprovado.
A Mesa lllglslraré o va10 contrário do senador
Emandes Amorim.
A Ala ragislranl o vaiO de V. Ex", Senador AomeraJuc:L
Aprovado o prajefo, a rnaténa VIl à Comisslo
Dntora para a nKiaçlo final.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobnl a

mesa, paJaCar da Corlll8alo Dlratara ole-.111 a
I1ICiaçlo final da rnatérta, que será lida pela 1• Sec:ralária em -rdc:io, Senadora Benadila da SBva.
~ lido o seguinla:
PARECER lP 135, DE 1 (Da ConUslo Dllelara)
Reda;la ftnlll do Pfujelo da DIL aiO
a..g. .u... "' .., da 1117 (DI • · da
Clmara doi~).
A Comiulo Daillura apraa n1a a nldaçlo llnal
do PrajeiD da Dec:niiD L8glalalivo ,.. 54, de 11197 ,.,.
358, de 1898, na Clmara doi Deputadol), que aprova O ata q u e - 8 COIICIIIIIo OUiiCIIgalla à NdKJ
Aurlvatde de Pllanga Lida., para explorar serviço de
radiodiluslo 110110111 em onda média na cidade de Pitanga, Estado do Paraná.
Sala de Reunllles da Ccnild?, 18 de ITI8IÇO
de 11198. - Ganido llela, Pnlsidenlill - . . _ . .
Aalafor-.JIJM
da Hollanda. .

-

dez ariCII, a paltlr de 3 de julho de 1890, a concesllo CIIIIDrgada à Ndlo Auriverde 'de Pitanga Lida.,
para aplorar,. sem dlnlito de axdusividade, aeNiço
de radlodlfualo 10n11ra em onda média na c:ldada de
Pitanga, Estado do Pararlll
'
.
· ·Art. 2" Eal8 dec:ieiO legislaiMI entre em vigor
na data de 1ua pubiiCBÇio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Ern disCIIIIIo anldaçlo final. (Pausa.)
Nlo hawndo quem peça a palav!a, encarra a
dlac:ulllo.
Ern Wllaçlo•.
O. Sra. Senadores a Senadoraa que a aproVam queiram~ leiiiBdol. (Pausa.)
Aprovada.

m..n.

A
vai à prarnulgaçlo.
O SR. PRESID!NTE (Geraldo Melo)- i11am 2:
tl'ln'lalo, em tumo l1nlco. do PrajaiO
de DacniiD LaglalalMI nt 68, de 19117 (.,.
3811&7, na Clmara dos l''apuiBdos), que
aprova O alo que 1"8,_ a COIICIISIIo deferida à Ndlo Douredol do Sul Lida. pare explorar serviço de radlodiluslo sonore em
onda média na Cidade de Douradol, Eslado
do Mata GRIUO do Sul, lendo
· Pareoar lavonlvel, sob .,. 584, de
1117, da Com'lllo de EdL'r'!Çin, RelaiOI.
Sanador Ramez Tabel, c:om abatelçllef dos
Sal iidoiwl.aulo can.,oa e Bal8dlla da Slva.

1-. ..

CUnha.......,

....__.Joel

ANEXO AO PARECER N" 135, DE 1898
Faço saber que o Congraaao Nacianal apra-... e eu,
Prasldenla do Sanado Fedaral,
r1C11 tei'IIIOII do art. 48. Item 28, do Regimenlo Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N", DE 11198

Apranoaluqua-•-••

IIID CIUIDrgada ii Ncllo Aurlvanla de PJ.
1anga Lida., ,_. ••jlorar wwi90 deradlocilfualo - . em onda mHia .. cJ.
ciadada Pftanp,Eatadodo ......
O CongJwso Nac:lonal dec:ieiB:
Art. 11 ~ aprovado o ata • que se ...... o DeI:I&ID .,.,, da 29 de julho de 1992, que - . par
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Sr.

Dlsa•alo do projeto, em tumo llnico.
O IR. EDUARDO SUPUCY (EIIocaiPT- SP)PrealdaniB, pelas mwrnas IIIZ6ell apnlll8llladas

anller'.uii•nte. o PT allllli6m-se de wtar e libera a
vataçlo para o Bloco.

O SR. PRE8iDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
acaba de sellllllhllar clnniB a dlla•lo do projeto, mas a Mwa ,_ba o seu pranunciarnlniO
como ancaminhamlniO de Wllaçlo. )6 que nenhum
dos Srs. Sanldorea manlleslou o desejo de dllcutir.
Encenada a ctiiClrk.
Ern~.

A Pl6lidlncia eac:larec:e ao Plenérlo que, de
. ac:ordo com o art. 288. IV, do Regmenlo lnlamo. a
matéria depalldll, para - apravaçlo, do 'IIIID tawnlval da doia qiiii'IIOB da COII4108içlo da Cllila, elevando a VOiaçlo aerfaiiB pelo pnx.110 ~-

0. Sra. Sanadores • Senadoru .16 podem lar. (Pausa.)

I
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NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 68, DE 1117
->NA I' ATO QUE RENOVA A CONCESsAo DEFERIDA A
~O t"OURADOS DO SUL LTOA.

N"SO'..sao 1

CICIO:: 01· DOURADOS-MI.

Dila 1noao 1:1/'J:/1918
Dila Fim 111/03111198

N"".ll: 2

Data Seulo: 111103111198

V-Im:

41

V-NID:

1

-AIIII:

7

Total:

57

l1anllnlclo·1B.:3 31
Had Fim: 1818 48
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O SR. PREIIDEN1E (Gelaldo Melo)- A Pnlli-

dlnàa vái pioalamai o .......... da vataçlo de_.
do cam o p!llnll:
Valaram SIM 48 611. 8enadonls

Senador.

e NAo t Ir.

•

Hauw 7 .a.t&r1ÇIIaiL
Tolll: SI WIDB.
Apnlvaclo.
Aplaqdo o pilljelo, ......... vai l Comlulo
"Dil""&""llll..;,a para aladaçlo finaL

O SR. PRESIDENTE (Gelaldo Melo)- Soln a
da Comi111D DIIIIID!a, alalacendo a
l6daçlo final da meMrla, que ..,. Ida pela t• s.C161mia em ean:lclo, Sei lidara Beneclla da Slva.
~ Ido o lllgUinle:
1116111, pa,_r

Art. t• ~ &pi'OVIIdo o ato a que H rafera o
Dtcrato
de~ cte.agoato .da t8M, que ranova, por dez - . a palllr da t2 da junho da
118t, a conceaalo deferida l R6dio Douradol
do Sul Lida. para explorar, 1em dlralto de aclu·
- Jlvtdade, Hrvlço de 1radlodlfulllo 10110ra em
õnda !Mdla na cidade de DouradOJ, Estado de
Mato Groao do Sul.
Ali. 2" Elia deci• lagillltMI ....,. em vigor
na data de- publlclçlo

em-,

O SR. PREIIDEN1E (Geraldo Melo)- Em ciiJ.
a.loa..,..oftnal.~

Nlo l!a-.lo q~an peça a IIJIJvra, ecana a
dla••la
EmYQfaçlo
oa 611. 8lnedol6l que • apoonm qua~ram

..,.._,.!ladae. (Paula.)
RIIIIIID llnel do Pt J•la da Dec ato
, ••• · ...,. - ., ... ~ ena 111, ...
tll7,,. Cl-. 11M DIP '!&dDJ).
A Comlulo 011611116 apowenta a . _ . , llnll
do PnljeiD de DecndD Legl I JI'IO - . . de tll7 f1f'
881, de tll7, na cam.ra dae Depuladae). que IPIOva O 6ID que a CD
elo dafeddal Nilo
Dolndas do Sul Uda. para exploiar M1V19o de ra·

.._em

dlodlluslo
anda ll1lldla na cidade de Dourada&, &lado de 11rta111
do,SuL
Sala de Reunllllll da Ccallllla, ta da 1111190
da t&. ;_ Clllalda llllo, P1 I 11111118 - ROl "fa
CUnha u.n., Rellllar- .ldnla ...... - ....... Hol-

llnde.

o-

I

ANEXO AD PARECER N' t38. DE t a
FÇJ 111111' que o CcaiQIIIIO Nacianalllllftl- · e eu, Pu 'll"wlle do Sell&do Fedalll, I!Ditar, . . do 6lt. 411, Iam 28, do RaglnaiUIInlamo, PlD"
mulgo o l&glllnle

'

DECRErO LEGISlAnvo Nl , DE t a
Aplano_que_a_ I IID
d I IIII • Mio DOindDe do Sul UIIL
11Jra GJ" a •utvo da FI III# I -

- - ondJ ......... cldldlda Daalao
doJ, Ellaloda llllo Gi
do SuL

0 Cca91110 Nacianaldewillll:

A ll'l8l6lla vai • pllllllllg!lçlo
O SR. PRISIDINI'E (Geraldo Melo) -Iam 1:
1'111"1 ·o, em turno dnkxl. do P!aieiD
de DecndD Leglllallva ri' 118, de tll7 (ri'
8821117, na Clnwa dae Dlp'IN'nl). que
. , . _ o ala que renova a ji&llll lo outorll&da • Ndlo G~~~~r&~~y da.........., U111.
para III!Piarar . . . de radlllcllullo JOnOra
em fraqOincia llllâlllda na Cldada de SanEltado do
,.,_,. l!nolival. JOb ri' 585, de
tll7, da Co111111D de Fdrnçlo, Rallllh.
Sellldor Coullnho Jcxga. cam lbJiai!ÇIIel
dae Slnadol• l.aunl c.n.,.. a Banecllla
daSiva. Em+n ' oiJiq.lo,emUIDdlixl. (Pma.)
Nlo hawndo quem peça a .....,.., WIC&IIO a
dllcunh
Emvae.;lo.
A P•l&ldlncla eacllrece ao Plan6llo que, de
-.to'cam o 6lt.-. IV, do Ragiii'IIIIIO lnlamo, a
IIIIIIMl dlpendl, para- iljlluwçlo. do va1D favo.
..,.. da doia III**- da - pl'llçi" da Cau, davendo. Vlll8;lo.., lalla pelo pi 1111 . . .,.ico.
A Uala aallclla - SIL Sel16do181 que OCUz

..,.m.

,....tando

pilm CII81U6 .........

oa 611. SeiiiiiCb•l' podam..,._ (Paula.)

I
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1997
APflt'NA O ATO QUf RFNOVA A 'FRMISsAo OUTORGADA A

,.._.,

.

RAD:O GUARANY DE Sl.h"':"AFIEM LTDA. CIDADE DE SANTAREM·PA

,_,..VOL: 3

:O:ala IniCIO: 1810311988
Data Fom. ,8/03M988

Data Sllllo l8103M981

V-Sim:

S,

v--=

,

V-Nio:

t

T.....:

11

-

Inicio: 11:211:33

Hllnll'lm: ,1:25:0

.

,._i-

O IA. PAEIIDEN1'E (Gerlldo Melo)- A
. dliiCia ftl !Aoclamar o N8llllldo de -.lo cam o
painel:
Vlllararn SIM" 51 Snl. S.Biarea e

Sanador.

.

NAo 1 Sr.

TDIIII: 81 valllll.
Aplovado.

Aprolllldo o proJeiD. a mat6rla vai 6 Corrinlr
Diretora jAII1I a llldiÇio finaL
O SR. PAESIIENTE (Gerlldo Melo)- Sobre e
-·~da Con 'nlo Dnticn, ol.....so a
radaçlo final da matéria, que l8lll Ida pela 11 sacraléna em exercfc:io. Senadora lleuedlla da Silva.
~ Ido o_IOgllinle:

PARECER Nlt37, DE 1111
(Da Con "•alo DiraiDia)

AI de;lo llnll do PraJeiD di DIWIID
Ugl81111vo ~ . . de 1197 (n8 - . •
1197, na c:an.. doa Dapldedaoa).

...-ata

A Comi111o Dila!Dra
a l8daçlo llnaJ
do Projeto de Dacrwto Leglalalivo nt 89, de 1997
(nl 3112, de 1997, na Clmara doi Deputado~), que
·apnwa o ato que 18110118 a permlulo OUiolgada 6
Ndio Guarany de Santartm Lida. jAII1I pPiorar ..,_
viço de radlcxlllullo 1011018 em fraq(llncla madulada
na cidade de ElenlaMm. Estado do ParL
Sela de Reunllies da Con · lo, 18 de IIIIIÇO
de 1998.- a.retclo Melo, Prasidenle- ~
Clmhl Lima, Relator-.ldnla ...... - ...... Hollandl.
ANEXO AO PARECER N1137, DE 11198

Faço Ilibar que o CoiiQilll c Nal:lonll çrovou, e eu, Ptealdanle do Senado Fadlral, nas llrmaa do art. 48. 111m 28. do Raglmanto lnfemD, pro-

............-·de
_.,.,.
....
de

lllllgo o legWnla

DECRETO LEGISLATIVO N'

awrvÇo de~_... em fraq(llncla maclullda na ciciada de 8erlllnm, Ealldo do Par6.
Ad. 2'1 Elll dlcillllb·lilgllllllvo en11a wm vigor
na dali da- jAUCIÇio

o 811. I'RESIDEICn (Geraldo Melo)- Em 111a.alll al8daçlo llniL (Pawa.)
Nlo havendo qsan peça a palavl8, encena •

Houve&~.

, DE 1998

lio autotgtda 6 R6clloG__, Senlapara WQ lanr
racllodluelo - - em ••qDinDII modulada
nwcldlciJdeSa•..,..,.ll' da do Pá.
o CongniJao Nlcianal dacrala:
ArL 11 ~ aprovldo o ato • que ......... Porlillla, 1158, de 5 de . . . . . . de 11194, que-.
• jAIIIir de 5 de IIIIIÇO de 11192. par dez 811118, • parJNIIID OUIDigada 6 Mlio Gual8ny de .........
UIIL jAII1I explorar, 111m dlraiiD de ur:Ualvldada,

.-.Udl.
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dilct•sln.

·

Emvotaçlo."
Os ·Sra. 8enedciras que • aprovam queil8m
peiiiiiiiiCII' IIBIUdoJ, (PIIIIIL)

Apiuvada.

A

I

'

m.r.rta
. vai 6 pronadgaçlo.
.

o 811. PRE8IDENrE (Geraldo Melo)- ..... 4:

Dila...,
'•J'

am IUmD 6nlco, do Prolato
de Dacnllo
rJoO, 70, de 11187 .... 311!1117,
na Clm!ua llae o.putedol), que apnwa o
ato que - a pam' lo outuljjlllla 6 Aidlo TV Troplcel Lida. P118 uplorar HrvÇo
da redlocldualo I!CinOill wm hqillncia maclulada na Cidade de Uanaue, Estado do Ama:ronu,tendo
P,._r 1avolival, ICib nt 588, de
1997, da Com"! tio de Ednceçlo, A • "".
SWnadol8 Jafleraon N181, cam u ...,_
qCiee doiSalldo!IW Leuro
Banedila da Silva.
0

c..-.

Em dite ••lo o proJe1D. em turno llmca.
O SR. EDUARDO 8UPLICY (lllocaiPT- SP)Sr. P1811deiC8, peço a palavra 11118 diecullr.
O IR. PRI!IIDENTE (Gel8ldo Melo) - Concedo • palavra • v. exe para dllculir.
O IA. IDUARDO 8UPLICY (8locaiPT - SP.
Pen! cllacullr. Sem 111\i''o do orador.) - Sr. Pnllldlnle. Slle. e Sra. Benadcna, no l!l!lllllllllll wm que
aw cllecule a ~ da pe~nl Ir de Ndlo TV
TroplceJ Uda., quero l8gllt!ar algo que GCal8 nlo
cam- Ndlo, mu cam..,. OUl!a ertdncl8 de
lllevillo.
Trate-ee de um feio IIXINmlmllll8 lr!1XIrllnte•
que foi hoje ragl!lbado jAIIo Jomdlta Lula Cwwrtan. Refiro-me eo que acouraceu cam a Rede Globo
da Televtalo e o exllao•dinirlo llllilta e cantor bruiIUa 11m Mtls. Diz o jornwiiBie:

"11m Meia 18IIIIIC'ilau. AIIIIIICIIDJI no
dia lnWI!IID em que - 11101111 deixava llllla
um lllllldo gania que 8jAIIIdlu • edn*ar
l!!nl da 111111 IIIIICIIniiiJ de hlllllrla
da núllca brn'al a deladoa llllllll!pOIL"

I
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, E por que isso? Em função de um desentendimento ou de cri!ICIIS que Tim Ma.a hawa feito aos dingentes da Rede Globo de Televisão, esta emissora
detxou de apresentá-lo. Somente no doa de sua morte, ela resolveu, no Jomal NaCJonal. como que prestando uma JUsta homenagem ao cantor, mostrá-lo
cantando as suas músicas e, ao mesmo tempo, a
dor do povo braSileiro por perder tão extraord~náno
artista. Pode ter havido razões para que o Sr. José
Bondácio de Oliveira Sobrinho, o Bon1, ou o Sr. Roberto Mannho tenha lido desentendimentos, nio tenha gostado de cn'IICBS, que eventualmente Tim
Ma1a tenha feito, mas ter vetado a pa"ICipação desse grande artista na pnnc1pal emiSSora de televisilo,
que é retransmitida para lodo o Brasil, 101 um exagero que prec1sa ser repensado. Acred1to que a própna
Rede Globo de Televislo tenha repensado sua postura ao'homenagear Tim Ma1a por ocaSião de seu falecimento

MARÇO DE 1998

Faço ASSe r&IJISiro poiQue o que se resolve
apresentar-ao polfO-brasilelro é·algo muho unpotlante na história das emissoras de telavisilo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continua em d1scussilo o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
diSCUSsiiO.
Em votação.
Os Srs. Ssna'aores ·e Senadoras já podem votar. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT- SP)-

O PT se abstém, e o Bloco está liberado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência esclarece ao Plenária que, de acordo com o
art. 288.1V, do Reg1mento Interno, a maténa depende, para sua aprovaçio, do voto favorável de do1s
qu1ntos da composiÇão da Casa. devendo a votação
aer feita pelo processo eletronico.

(Procede-se à votação.)
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NOMINAL
PROJETO DE DECR~ LEGISLAnYO tr 70, DE 1187
-OATOQUIR-AA-IIISIAO~
A IIADIQ "':':T10PICAL LTOA. CIDADI DIIIANMa.'l~

N"Yal.: •

-Inicia: ti:Z7::S:
fim• ti:U:Ot

.

-·lm:

47

- -

Q

--

7

'

I
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi·
dênc1a vai proclamar o rasullado de acordo com o
painel.
Votaram SIM 47 Srs. Sanadores;
votos conlnirios.

riicl bouve

Houve 7 abstenções.
Total: 54 votos.
A maténa foi aprovada.
Aprovado o projeto. a maténa va1 à ComiSsão
Oiretora para a redação f1nal.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecen·
do a redação f1nal da matéria, que será lida pela 1•
Secretária em exerclcio, Senadora Banedita da
Silva.

MARÇO DE 1998

O Congresso NaCIOnal decreta:
Art. 1• É aprovado o ato a que se,.,_ a
Portaria n• 859 de· 6 de setembro de 19114, que
renova, a partir de 1O de dezembro de 11188, por
dez anos, a perrnissio outorgada à Rádio TV
Tropical Lida. para explorar, sem direito de es·
clus1v1dade, serviço de radiodifusão sonora em
frequênc1a modulada na cidade de Manaus, Es·
lado do Amazonas.
Art. 21 Este decreto legislatiVO enlra em vigor

na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Em dis·
cussão a redação final. (Pauss.)
Não havendo quem
discussão.

peça a

palavra, encerro a

Em votação.

É lido o seguinla:

Os Srs. Senadoras que a aprovam quenm
permanecer sentados. (Pausa.)
PARECER Nl138, DE 1 (Da Com1ssio Diretora)

•
Reda'
*
'
flrull elo Projeto de De: 610
Leglslldlwl ri' 70, de 111!17 (ri' 3!13, da 1197,
na Cl11111r11 das Deputadas).
A Comissão Diretara apresenta a l6daçio f1nal
do Projeto de Decreto Leg1slat1vo n• 70, de 1997
(n1 393, da 1997, na Cimara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a penn1ssio outorgada à
Rád1o TV TropiCal Lida. para explorar serviço de ra·
dioddusio sonora em freqilência modulada na cicia·
de de Manaus, Estado do Amazonas.
Sala da Reuniões da Comissão, 18 de março
de 1998. - Ganida Melo, Presidente - R01111lda
Cunha Lima. Relator- Jlinla llarise - Jael de Hallanda.

Aprovada.
A matéria vai à promulgaçio•

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciBÇáo do Requerimento n• 175, de 1996, de urgência, l1do no Expediente, para o Oficio S/26, de 1998, N• 175, de
1996, do Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando solicitação do Governo do Estado
do Ceará a respeito do contrato de operaçio de
créd1to junto à Caixa Econ6mica Federal - CEF,
relatiVO ao Programa da Apoio à Reestruturaçio e
ao AJuste Fiscal dos Estados, no valor de
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de 1881S),
nos termos da linha de Crádllo 11.
Em votação o :t~QUerimeniO.

ANEXO AO PARECER N' 138, DE 1998
Faço saber que o Congresso Nacional apro, PRISidenta do Sanado Federal, nos termos do art. 48, bem 28, do RagimeniO ln·
temo, promulgo o seguinte.

vou, e eu,

DECRETO LEGISLATIVO N'

Os Srs. Senadores e Sr"s. Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De conformidade com o entend1men10 havido
enlre as Lideranças da Casa, a matéria será lnclulda
na Ordem do Dia de amanhi.

, DE 1998

Aprvva o ato que renava a pennl•
llia outorpdll i fljdla TV Tropical Lida.
para uplanr ~de radlodlfudo aonara em lreqQincla modulada na cidade
de Manaua, Ealado do Amazllnu.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a mesa, pareceres que serão l1dos pela 1• ·
Secretária em exerclcio, Senadora Benedita da
Silva.

São lidos os seguintes:
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PARECER N! 139, DE 1998
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
sobn o Ojlc10 "SH n° 08-1197, do Pruuiente do
Banco Cei111vl do 8f'I1Sil que encaminha DO
Smt:ldo Federal solicllllÇilo do Governo do
· Estado do !Rio G1'fllflle do Sul, ·[JQTQ contnliiZI'
operaçilo fk CtidJIO
/niD'nQciOiflll [JQTQ • a

'

JUIIIO

QO

Banco

Reconst171Çilo
e
DesmvolviiMnto - BIRD, 110 lltllor tk US$
70.000,000.00 (S#IeRID milhaes tk dólmes
flllm'ICtiiiDS), eqriiiJGkfWs a RS 75.8/0.000,00

(#tenta e ctnco m•lhaes, e Oitocentos e du mil
a preços tk J/.07.97, CUJOS recursos •riJo
dutmados à implememoçào do Prt>g~'QIIIQ tk
/Wstoumçilo e MmrutençQo Jas RDdovias
Estoduais no Rio Gronde do Sul- PNMRE. ·
nau).

RELATOR: Senador CASILDO MALDANER

1- RELATÓRIO

Vem a esta Comisslo de Assuaros Econ6micos o Oficio "S" n° 84/97 (Ofacio
PRESI n° 2.942, ile 30.09.97, na origem) do PresidcDte do Banco Central do Bruil,
que eneaminha o Parecer DEDIPIDIARE -9710735, DE. 23.09.97, referente à
solicilaÇio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de ser
autorizado ~lo Senado Federal a ·contmar operaçlo de crédito externo junto ao
8aDc:o Internacional para a Rcconstruçlo e Desenvolvimento - BIRD, no valor de
USS 70,000,000.00 (setenta milh&es de dólares americanos), equivalentes a RS
75.810.000.00 (setenta e cinco milh6es, e.' oitocentos e dez mil reais), a preços de
31.07.97, recursos serio destinados à implrmenbçlo do Programa de Rcstauraçlo e
Manutençio das Rodovias Estaduais no Ri~ ~de do Sul- PNMRE.
1

1

I

I

I

•
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O programa a ser financiado com os recursos da operação de crédito em tela
tem como fmalidades principais a reabilitação de segmentos de estradas rodoviarias,
o fonalecimentO do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem do EstadoDNER e a concessão para a panicipação do setor privado no gerenciamento da
malha rodoviária. O DNER será o órgão executor para quem serão repassados os
recursos mediante o "Sistema de Conta Única".
A operação de credito sob exame apresenta as seguintes características:

a) mutudrio: Estado do Rio Grande do Sul;
b) mutu1111te: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD;
c) ftUillltidor: República Federativa do Brasil;
d) vt1lor pretendido: USS 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares
americanos), equivalentes a RS 75.810.000,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e
dez m!l reais), a preços de 31.07.97;
c) contragarantill: cotas do FPE, receitas tributárias estabelecidas no
159, I, "a" e II, complementadas por receitas próprias do ICMS;

an.

d) IIIXII de juros:

..

(i) a panir da data de cada desembolso até a data de determinação da
incidirão juros com base na LIBOR semestral acrescida de:

taxa,

- O,S% a.a. e,
-menos (ou mais) a margem média pOnderada para cada periodo de juros.
abaixo (ou acima) das taxas interbaDcárias ofenadas em Londres ou de
outras taxas de referencia para depósitos de 6 (seis) meses, relativas a
empréstimos pendentes do BIRD, ou às parcelas dos mesmos alocadas pelo
BIRD para proporcionar recursos a empréstimos em moeda IÍIIÍca ou
parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a quantia
desembolsada para o referido periodo de juros, expressa como percentagem
anual;

(ii) a panir da data de determinaçio da taxa, até a amortização final do
principal, incidido juros para cada quantia desembolsada a uma taxa fixa baseada
na LIBOR semestral, acrescida de:
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·0,5%La;

·menos (ou mais) a margem de custo apücável à da1a de clelemúuçlo da
liXa para· o referido valor desembolsado, abaixo (ou acima) du taxas
iDterbanc:árias ofenadas em Londres ou de outras taxas de referàlcia para
dep6sitos ele 6 (seis) meses, rcllliws aos empréstimos peadeutes elo BIRD,
ou às parcelas elos mesmos alocadas pelo BIRD para ~onar recursos
a empréstimos . em moeda única ou a parcelas elos
)XII' ele
concedidos e que incluam a quantia cles'embolsada para 'J referido período
'ele juros; e

mesmos

- I11I1IJCID ele risco elo BIRD aplicável na data de fiuçlo da liXa para tal
quantia cJesembolsada, expressa c:cmio uma percemagem anual;

e) """' de tllllimrlntlf4D á IIDlll: sipifica para cada valor dese=boJ•ado, o
primeiro dia elo período ele juros subseqllente ao período ele juros no qual o râerido
valor foi clesem~lsado;
f) CDiflialo tk ~ O, 75% LL sobre o montante lllo
cJesembolsaclo, contida a putir de 60 (sessenta) dias após a da1a de win""'R do

c:oattato;
g)

.

.

..

datblllf4D ás ncunDS: implemeallçlo elo Programa de Restamaçlo e

·Mmrtençlo das R.odcwias Estaduais DO Rio~ elo Sul- PNMRE;

h) CDIIdlçiJa iJe ptlpiMIIID:

• dD prllldptd: em 12 (doze) parcelas scmes1lais e ccmsecutiws, em 15.03 e
15.09 de cada ano, vencendo-se a primeira prestaçlo ua 7' (sbima) dala de
papmmto de juros seguime à data de fixaçlo da liXa para a quantia desagholsada
e a última ua 18" (déciltJa oitava) dala de plllllllCIItO seguime à dala de fixaqlo da
lixa, em 15.09.2012;
·

·ás}luos: semesbalmente wacidos, em 15.03 e 15.09 de cada ano;
• dil ctnlflss4o tk CtllffPI'DIIIisso: semestralmente VCDcida, em 15.03 e 15.09
de cada ano.
As dalls estipuladas para repapmemo poderio ser .pnmopdu para
coadunar-se com a dali ele assmatura elo conbato.

I
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O custo total do projeto está estimado em USS 167,900,000.00 (cento e
sessenta e sete milhões e novecentos mil dólares), dos quais a maior parte, USS
97,900,000.00 (noventa e sete milhões e novecentos mil dólares), aportada como
contrapartida nacional e o restante à conta do BIRD, segundo o financiamento ora
pleiteado.
O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer
PGFN/COF/N° 2080/97) sobre o aspecto da legalidade do contrato salienta que a
minuta contratual contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira e
que atende às determi:nações da Resolução n• 96/89, do Senado Federal, que veda a
existência de dispositivos atentatórios à soberania nacional e à ordem pública,
contrária à Constituição, ou que impliquem compensação automática de débitos e
créditos.
A operação foi credenciada pelo Dcpârtamento de Capitais Estrangeiros do
Banco Central do Brasil, por meio do oficio FIRCEIDIAUT/SUCRE-97/362, de 07
de agosto de 1997, nas condições constantes do Registro de Operações Financeiras
(ROF) n• S9710703.
Consta ainda do projeto sob exame dois pareceres da Secretaria do Tesóuro
Nacional (Parecer STN/COREF/DIREF n• 156, de 18 de abril de 1997, e n• 485, de
17 de novembro de 1997) informando que há margem nos limites de endividamento
da Uniio para a contratação da operação de crédito, dentro do estabelecido pelos
arts. 2°, 3° e 4° da Resolução n• 96/89 já referida. No que tange à inclusão do
projeto no Plano Plurianual, a STN confmna a previsão do fmanciamcnto
pretendido na lei n• 10.531. de 02.08.95, assim como na Lei n• 10.889, de
19.12.96, que estimou as receitas e fixou as dc.spcsas para o exercício de 1997.
Para a STN, o Estado do Rio Grande do Sul nio apresenta condições
financeiras satisfatórias de acordo com a metodologia de análise aplicada. No
entanto, o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento e Orçamento, por
intennédio da POrtaria lnterministerial n• 56 de 09.12.97, autorizaram,
excepcionalmente, nos tennos do Decreto n• 2.368, de 10.11.97, a concessão da
garantia da Uniio para a operaçio de crédito que se examina.
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O parecer do Banco C~ do Brasil, em ateDdimenro is normas da
Resoluçio n° 69/95, do Senado Fedeial (Pam:cr DEDIP/DIARE-97/0735, ele 23 ele
setembro ele 1997) 'assinala:
·
i) a operaçlo llio se enquadra nos limites estabelecidos pelo an. 3° e art. 4°,
incisos I e II, da Resoluçio n° 69/95;
ii) a operaçio recebeu a autorizaçlo legislativa da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul por meio da Lei D0 10.918, ele 03 ele janeiro de 1997;
ili) foram anexadas as Certidões Negativas de Debito e Quitaçio junto ao
FGTS, à Receita Federal e ao INSS;

iv) o E.- despeacleu em pstos com pessoal 71,53% da Receba Couente
Liquida, no exercício ele 199.5, descumprindo o estabelecido no 111. 13, inciso VU
da lllCS1IIIl resoluçlo. O Governo do Estado, por intermédio do expedienl= Of.
028197-8EFAZ-GSF, ele 14.01.97, apn:sentou as açêles emp~eencfidas para
reequilibrar os gaStOs e CÓiocá-los no nível exigido pela Lei 11° 82195;
'

.

v) o Tribunal ele Contas do Estado certificou o pleno exercicio da
competeacia cribllbiria e o cumprimento dos ans. 27 e 212 da Consti.tuiçlo Fecleral;
vi) o Estado encontra-se iDadimplente junto a insrituiç&s fiaaacens do
Sistema FiaiDceiro Nacional, porém, segundo ponden o Hanco Central, tais dfvidas
estio incluídas na renegociaçlo piCvista na Resoluçio n° 2.366, ele 17.03.97, do
Conselho Monetário Nacional.

É necessário esclarecer que alo foram anexados os doc:umentos exigidos pela
Rcsoluçlo a• 117197, do ScD•do Fedenl, em vinude ~a~ enc:cmtrar-se com
a aplicabilidade suspensa por liminar do Supremo Tribunal F:ecleral, em atrnctimento
à ADIN
impetrada pelo
.
. Governo' do Estado da Paraíba.

É o relat6rio.
R-VOTO
A opemçlo ele crédito objeto do Oficio "S" D0 084197 está conâda nas
cowpert!ucias privativa do Senado Fecleral estabelecidas no inciso V, do art. 52 da

•
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Constituição Federal e regulamentada pela Resolução n° 96/89 restabelecida pela
Resolução n° 17192, que "dispõe sobre limites globais para as operações de crédito
externo e interno da União. de suas autarquias e demais entidades controladas pelo
poder público federal e estabelece limites e condições para a concessão da garantia
da União em operações de crédito externo e interno." ~o que tange ao oferecimento
de contragarantias, a normatização da matéria encontra-se contida nas
determinações da Resolução n° 69/95. Nesse sentido o processo encontra-se
adequadamente instruido, dele constando a docmnentação exigida nas resoluções
acima referidas.
Quanto aos problemas assinalados no parecer do Banco Central do Brasil e
que justificaram a posição contrária do banco a que seja concedida a autorização
solicitada pelo Estado do Rio Grande do Sul, cabe assinalar:
I) o parecer do Banco Central refere-se a mna situaÇão vigente em setembro do ano
passado, naturalmente já modificada em função das ações já empreendidas pelo
Governo Estadual. Nesse sentido, o parecer da STN faz referência à reforma das
finanças estaduais, no ãmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados. cujo protocolo de acordo já foi assinado entre o Estado do Rio
Grande do Sul e a União. Em virtude das obrigações assumidas, o estado somente
poderá contratar operações de crédito se mantiver decrescente a trajetória da relação
divida/receita, segundo os hmnes acordados naquele protocolo:
2) as Certidões Negativas de Débito foram todas atualizadas;
3) os gastos com pessoal. de acordo com a Lei n° 82/95, a chamada Lei Camata,
deveriio até o final do exercício de 1998, chegar ao percentual de 60"/o da Receita
Corrente. Segundo informações do governo do estado, as providencias tomadas
sobre o assunto estio permitindo que gradanvamente se alcance aquele percentual.
Assim, face ao evidente mérito da operação e considerando terem sido
cmnpridas as normas em vigor para a matéria. somos de parecer favorável que seja
concedida autonzaçiio ao pleito objeto do Oficio ·•s" n° 084/97, nos termos do
seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N- 26, DE 1998
A.rnoriztl o Estado do Rio Grande do Sul a elnrlr
~ OS mu /iml~$ tM mdhi' SSIIIIO
ptlrtl COtll1allll' • ptwntlr coniiDJUIWiit.l Q opi!IIIIÇIIQ

de cmtito U#mo, com o tllftl/ dtz Uni4o, jfiiiiO ao
lkmco /IINI7f11Cional fXIrtl· ~ •
DuenvoiwlMIIIO - BJRD, 110 VI.Üt1l' de USJ
70,000,000.00
(•~nlll
mlllã6 de
tltJitlre•
_,t:lliiOS), · equllltllentes a RS 75.8/0.000,00
(#lell/Q e CIIICO m1/h/Jes, e 0/ltl«IIIOS e dez mi/ reau},
QpnçtJSrM J/.07.97, Clljos nCIITSOS6erdodutbwt/o.r

d lmplemelllllÇdo do Progrruntl 1M ~ •
dos Rodovios Esla:lums 110 R1o Grande
do Sul- PNMRE.

Manu~ençao

\i SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1° É o EsÍido do Rio Grmdc do Sul aumrizado, DOS 1enDos da
RI. 11Uçio n• 69/95, do Sellldo Feilenl. a elevar temporuiameme o seu limite de
emliviclamento para c:cmttaiar prâiar ccmirlpramia i operaçio de Clédito extemo
com o Banco Intemacioual para Rcccmstruçio
e Desenvolvimento - BIRD, no w1or
I '
'
de USS 70,000,000.00 (selalla lllilhões de dólares norte-americanos). equivalente a
RS, 75.810.000,00 (setentà e cmcc; lllilhaes, e oitocentos e dez mil reais). a preços
de 31.07.97.
'

e

1

11

I •

I

1

I

Parágrafo rímco. A opençlo de Cléclito autoriZada no capul deste lldigo
dcstiDa-se ao finmci•mento do Programa de Restauraçio e MIDutr:Dçlo das
Rodovias Estaduais DO Rio Grande cio' Sul- PNMRE.

:zo

É a Uniio autorizlda,
restabelecida pela Resoluçio .n• 17192, a
extaDo de q~ trata o artigo anterior.
Art.

da Raoluçlo a• 96189,
pintar garantia i operaçlo de Cléclito
DOS termos

Art. 3° A operaçlo de Cléclito extemo, ora autorizada será realind• sob as
sesuintes c:cmdiç~:
.
•
I

·a) llfllllltlrlo: Estado do Rio Grmde do Sul;

•
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,

b)

llllltllflllte:

Banco lntemacioual para Reconstrução e Desenvolvimento -

BlRD;
c) gart~~~tidor: Republica Federativa do Brasil;
d) vtllor pretendido: US$ 70,000,000.00 (setenta milhões de dólares
americanos), equivalentes a RS 75.810.000,00 (setenta e cinco milhões, oitocentos e
dez mil reais), a preços de 31.07.97;
c) contragaraniÜl: cotas do FPE, receitas tributárias estabelecidas no art.
159, I, "a" e II, complementadas por receitas próprias do ICMS;
d) IIIXIl de juros:
1) :1 partir da data de cada desembolso até a data de determinação da taxa,
incidirio juros com base na LIBOR semestral acrescida de:
1

- 0,5% a.a. e,

·menos (ou mais) a margem média ponderada para cada período de juros,
abaixo (ou acima) das taxas interbancárias ofertadas em Londres ou de
outras tax1S de referência para depósitos de 6 (seis) meses, relativas a
empréstimos pendentes do BIRD, ou is parcelas dos mesmos alocidas pelo
BIRD para proporcionar recursos a empréstimos em moeda única ou
parcelas dos mesmos por ele concedidos e que incluam a quantia
desembolsada para o referido período de juros, expressa como percentagem
anual;
2) a partir da data de cietennUJaçio da taxa, até a amortização fmal do
principal, inciclirio juros para cada quantia desembolsada a uma taxa fixa baseada
na LmOR semestral, acrescida de:

- 0,5%a.a;
·menos (ou mais) a margem de custo aplicável à data de detenninaçio da
taxa para o referido valor desembolsado. abaixo (ou acima) das taxas
interbancàrias ofertadas em Londres ou de outras taxas de referência para
&pósitos de 6 (seis) meses, relativas aos empréstimos pendentes do BIRD,
ou às parcelas dos mesmos alocadas pelo BIRD para proporcionar recursos
a empréstimos em moeda linica ou a parcelas dos mesmos por ele
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c:unccdidos e que incluam a quantia desembolsada para o referido periodo
'
'
de juros; e
·

• margem de risco do BIRD aplicável na clara de fiXIIÇio da taxa pua tal
quantia desembolsada, exp.tessa como uma pen:entagem anual;
e) dlllll d4 detennlnt1ç4D dtltiiXII: sipifica para cada valor desembolsado, o
primeiro dia do periodo de juros subseqüente ao periodo de juros no qual o referido
valor foi desembolsado;
f) CtJIIIUsiD d4 comprotnlsso: O, 75% a.L ·sobre · o montante nio
desembolsado. contada a partir de 60 (sesscma) dias após a clara de assinatura do
CODttato;

g) datlnt1ç4D dos nt:Mrsos: implementaçlo do Programa de RcstauraÇio e
Manutençio das Rodoviás Esblduais no Rio Grande do Sul- PNMRE;
h) CDIId/çla d4 ptlgiiiMIIID:

-do prlnciptll: em 12 (doze) parcelas semestrais e consecutivas, em 15.03 e
15.09 de cada ano, vencendo-se a primeira prestaÇão na 7" (sétima) data de
papmento de juros seguinte à data de fixaçlo da tua para a quantia desembolsada
e a última na 18" .(décima oitava) clara de pagamento seguinte à data de fiuçio da
taxa, em 15.09.2012;

·dos,,,: semestlalmcnte vencidos, em 15.03 e 15.09 de cada ano;
- dtl ctJIIIlsdD d4 comprotnlsso: semestta1mente vencida, em 15.03 e 15.09
de cadaauo.

Parágrafo linico. As datas estipullllas para repagamento poderio ser
prorrogadas para adequar-se à data de assinatura do contrato.
ArL 4° A presente autorizaçlo deveri ser exerdcla no prazo de quinhentos e
qurema dias contados da data de pub]jc:açlo desta Rcsoluçlo.
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Art. SO Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de março de 1998
':7 01· JOSÉ SERRA: Presidente
~ 02· CASILDO MALDANER : Relator

7

03 ·GERSON CAMATA
04 ·JEFFERSON PERES
05-BENIVERAS
O&· LÚCIO ALCANTARA
07 • WALDECK ORNELAS
08 • LEVY DIAS
-::7 09-· LAURO CAMPOS (VENCIDO)
""!::710 • EDISON LOBAO (ABSTENÇÃO)
""~ 11 • JOSÉ EDUARDO OUTRA (VENCIDO COM VOTO EM SEPARADO)
.......-; 12 • BELLO PARGA
13 • ELCIO ALVARES
14 • PEDRO SIMON
~ 15 • OSMAR DIAS ( ABSTENÇÃO)
16 • JOAO ROCHA'
17 • ESPERIDIAO AMIN
_.7 18 • VISON KLEINOBING (ABSTENÇÃO)
19 ·JONAS PINHEIRO

VOTO EM SEPARADO DO
SENADOR JOSt EDUARDO OUTRA
Na COMISsAO DE ASSUNTOS ECONóMICOS sobre o
onero ·s· n• 084197. do Presidente do Banco Centra/ do
Brasrl que encamrnha ao SenaáO Federal solrcitaç/Jo áO
Go1111mo do EstaáO áO Rro Grande áO Sul. para contratar
operaç/Jo de t:redrto Junto ao Banco lntemacronal para a
Reconstruç/Jo e Desenvolvimento • BIRD. no vator de
USS 70.000.000.00 (setenta mrlh6es de clóhJres
amencanos}, equrvalentes a RS 75 810 000.00 (setenta e
crnco mdh{jes, odocentos ele elez mrl IIIBIS}, a preços ele
31.07.97.
CUJOS recursos sen!lo elestrmldos 11
implementaç/Jo áO Programa ele Restauraçlo e
Manutenç/Jo das ROfiOvras Estaduars no Rio Grande do
Sui·PNMRE.

I • RELATÓRIO

A solicHação do Govemo do Estado do Rio Grande do Sul
recebeu pareceres técnicos contrários dos dois principais órgãos do Poder
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'Executivo. O Banco Central do Brasil manifestou-se contrariamente em funçlo
da operaçlo nlo enquadrar-se nos limites estabelecidos pelo art. 3° e art. 4°,
incisos I e 11, da Resoluçlo 69195, do Senado Federal, al6m de ter o Estado
descumprido o disposto na Lei Compl&mentar ~ B2195.no exercício de 1995,
uma vez que dlspendeu 71,53% da Receita
. Corrente
. Uquida com pessoal.
A Secretaria do Tesouro Nacional Informou que o Estado nlo tem
capacidade de pagamento para fazer ~ ·aos compromissos ,oriundos da
operação de crédito em questlo, de acordo com os partrnetros definidos pela
89197. O Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, autorizou
Portaria MF
excepcionalmente que ·aquele Ministério prosseguisse ná 'anAlise da
operaçlo para encaminhamento do assunto A apreelaçao· do Senado
Federal. Ocorre que as aNo!ises posteriores levadas a Cabo pelo Ministério
em' nada alteraram a constataç<lo de que" o Estado·do ·Rio Grande do Sul não
terri capacidade financeira compa.~vel com a operaçlo de crédito proposta.

no

I

I

'

~

O Relator da matéria, Senador Cassildo Maldaner, apresentou
parecer favorável à e~provaçlo do pleito de forma, a nosso ver, pouco
satisfatória, já que "nlo acrescentou ao processo os elementos necessários
para a formaçlo de convicçlo por parte desta Comisslo. Sobre o limite de
endividamento assinala que •o parecer do Banco Central refere-se a uma
situaçlo vigente em setembro do ano passado, naturalmente já modificada em
funçlo das açc5es já empreendidas pelo Govemo Esteduar. Nlo informa, no
entanto, quais as ações empreendidas e qual a nova situaçlo do Estado
quanto ao limite de endividamento. Sobre os gastos com pessoal, ressalta que
at6 o final do exercício de 1998 deveria cheg 1r ao percentual de 60% da
Receita Corrente, e que, •segundo informa~es do govemo do estedo, as

providências tomadas sobre o assunto estio pennif/ndo que gradatlvamente
se alcance aquele perr:entuar. Novamente nesse caso, nlo encontramos no
parecer a descriçlo das providências e os resultados recentes obtidos.
Acrescente-se, ainda, que o Protocolo de Acorde assinado pelo
Estado submete a cantrataçlo de operações de crédito, inclusM" externo, à
manutençlo de trajetória decrescente da relaçlo divida/receita. "Pós a
assinatln do citado Protocolo (autorizado pela Resoluçlo
104/P6 do
Senado Federal, em 19/12196), o governo do Estado contratou as seguintes
operaç&ts de aédito: para o Programa de Rodovias do Estado junto ao BID
(US$ 150 mllh&ts); para o Programa de Retonna do Estado junto ao BIRD
(US$ 125 mllh6es); para o Projeto de Conservaçlo dos Recursos Naturais e
Comb8te a Pobreza e o ~o Rural junto ao BIRD (US$ 100 mllh6es);
assunçlo de parte dos custos de Intra-estrutura dos núcleos Morgado Rosa e
Ferronato, em Bagé (R$ 4,98 1mllh6es); e para o Projeto de Renovaçlo do

no
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:rransporte Coletivo por Onibus nos Corredores Norte e Nordeste da Região
Metropolitana de Porto Alegre junto ao BNDES (US$ 38.629.900,00).
O governo federal não oferece infonnações a respeito da relação
divida/receita, mas dificilmente o governo do Estado obteve Incrementos de
receita que se compare com essa extensa lista de dividas contraídas em tão
pouco tempo.
Observa-se, também, que em meados de 97 o Estado realizou
operação de crédito externo para financiar o mesmo projeto. Em 27 de maio
de 1997, o Senado aprovou a Resolução n° 58/97 que autonzou o Governo do
Estado a contratar operação de crédito externo junto ao 810, no valor deUS$
150 milhões, destinada ao financiamento do "Programa de Rodovias daquele
Estado". O Senado autorizou a contratação da primeira operação, apesar do
Estado já apresentar evidentes dificuldades financeiras, pois a mesma
extrapolava os limites de endividamento e contava com parecer contiário da
SeCretaria do Tesouro Nacional. Aparentemente, não houve alteração do
cenário financeiro para o Estado, mas o Ministro da Fazenda, mais uma vez.
excepcionalizou a tramitação do pleito. Lembre-se que o mesmo Ministro,
frente a apresentação do resultado fiscal negatrvo do setor público em 1997,
atribuiu aos Estados a responsabilidade pela gastança desmesurada, mas
esqueceu-se de mencionar que o Governo Federal promove a
irresponsabilidade fiscal de seus apadrinhados.
Finalmente, devemos ponderar que o Governo do Rio Grande do
Sul está desenvolvendo uma política bastante agressiva de privatização de
suas empresas, o que deveria reverter em acúmulo de recursos suficientes
para os investimentos necessários para a infra-estrutura do Estado. Por outro
lado, aplica, também, uma politica igualmente agressiva de concessão de
subsídios tributários objetivando a atração de investimentos privados em
detrimento da elevação de suas receitas correntes. Atraídas pelos benefícios
fiscais concedidos, duas grandes montadoras do setor automobilístico estão
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

, DE 1998

Denega aulllriZaÇio ao Go- do Estado do Rio
Gl'lltlde do Sul, , . contratar operaçllo de rridda junto
ao Banco lntemiJCIOII/Jt para a ~o e
Desenvollnmento - 8/RD. no valor de USS 70 000.000,00
(s«enta mtiMas de dólares americanos}, eqUIV8fentas a
RS 75.810 000.00 (seltmla e etr100 rrrtiMes, OIIDt:entos
de dez m11 rems}. a preços de 31.07.97, CUJOS recursos
senlo destinadoS 11 implement/JÇAo ' do Programa de
Rest8Ufl~Çao e Manutençlo das Rodovias Estlldueis no
Rio Grentle do Sul- PNMRE
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O Senado Federal resolve:

Art. 1° É denegada autorlzaçlo para o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul para contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional
para a Reconstruçlo e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$
70.000.000,00 (setenta milhOes de dólares americanos), equivalentes a R$
75.810.000,00 (setenta e cinco milh6es, oitocentos de dez mil reais), a preços
de 31.07.97, cujos recursos serlo destinados à implementação do Programa
de Restauração e ManutençAo das Rodovias Estaduais no Rio Grande do Sul
- PNMRE.

Art. :zo EsU. Resoiuçlo entra em vigor na data de sua publicaçAo.
Sala das Comill6es. 17 de março de 1998.

~~ffioD~
·.
./

LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA SECRETARIA GCRAL DA nESA

República Federativa do Brasil

Co,n~tituição
1988

.
.
··-······-··············-············-··········-·-··········-·····-·················-··
Art. 27. O a6mcrode Depadol i .AiiC' Jfb cals'•tinG»i&Lailonderi ao
1

a-

1

lllplo ela lq»i Ue;~GdoEIIado 81
dai Dept I ...... •mpto 0 116alenJcle Ullllae seis, Rd acrescido ele 1111101 qa111101 fon:lll os Dcpaaados
Federais ac:lma. doze.
.
.

.

.

·---··---·-·-···-·······-·····--······-··········-·····-····-······---
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.Art. 211. A Umio aphc:anl, anualmente, nunca menos ele clcmito, c os Estados,
o D!Slnto Federal c .os Munic:ipios viiiiC f' cinco por cento, no mini mo, da

n:c:c.~ta rc:Sllltante de tmpoSIOS, ooiZipRaJdJda a prowtÜcllte de tratiSfetincias.
na manutcnçio c desenvolvimento elo ensino.
§ I" A parcela da arrecadaçio de impJstos uansferida pela Uniio aos
Estados, ao Distrito Feclclal caos Municípios, ou pelos Estados aos respcaivos
Municípios, nlo é consiclclacla, para deito elo c:ilçglo pRIYi&to neste anigo
receita do go~-crno que a transferir.
'
1
§ 2 Para efeito elo Qlmprimcnto elo disposto no Cllput deste artigo,
scr:llo considerados os siStemas de ensino federal, estadual c municipal c os
recursos aplicados na ronna do an. 213.
§ 3° A distnbuiç!o dos recursos públicos assegurará pnondade ao atendimento das necessidades do ensino obngatório, nos termos do plano naciomll
de eduCiç:io
§ 4° Os programas suplementares de alimentação c asststéncia à saúde
prC\•istos no an. 208, VIl, serlo financiados com recursos provenientes de
contribuiçaes sociais c outros rcausos orçamentãrios.
§ s• O ensino fundamental públial terá como fonte adtctonal ele financtantento a contnbuiçio social do salário-cduc:açlo, recolhida, na ronna da let,
pelas empresas, que dela poderio deduzir a aplicaçJo realiuda no ensino fundamental de seus empregados e dependentes.

..............•......................................•......•...........••......•.......•.••••.........................•.......
LEI COMPLEMENTAR N. 82- DE 27 DE MARÇO DE 1995
Disciplina os limites das despesaa com o funcionalismo
público, na forma do artigo 169 da Consticuição Federal
O Presidente da República.
Faso .,;aber que o Congresso Nacional decreta e eu aanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ As despesas totais com pessoal ativo e inativo da .Adnüniatração direta e indireta, inclusive fundações, emprell!ll públicss e IIOCiedades de economia mista, psgas com receitas correntes da União; dos Estados. do Diatrito Federal e dos
Municipios nlo poderio, em cada exercício financeiro úceder:
I - no caso da União, a seaenta por cento da respectiva receita c:on-ente líquida, entendida esta como sendo o total da receita corrente, deduzidos os valores correspondentes às transferências por participaçhs constitucionais e legais, dos Estados, Distritd Federal e Municipios na arrecadaçAo de tributos de competêllcia da
União, bem eomo IS receitas de que trata o artico 239 da Ccmstituiçlo Federal, e,
ainda, os valores correspondentes lul desp n1 com o papmento de beneficios no i.mbito do Regime Geral da Previdência Social;
II - no caso dos Estados, a sessenta por cento das respectivas receitas correntes líquidas, entendidas como sendo oa totais das respectivas receitas corrente&, deduzidoa os valores das transferências por ~paçlles. coutitvcicmais e legais, dos
Municipios na arrecadaçlo de tributos de competência dos Estados;
III - no caso do Distrito Federal e dos Municfpios, a sessenta por cento das
respectivas :receitas c..rrentes.
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§ 1! SeU desp III de que trata este anipemlllenm, DO ezen:ú:io ela pubJicaçio desta Lei Complementar. IIOSlimitell Dele Gud.._ 4everlo retomar àquela limites DO prazo m4zlmo ele tz11 ezerdc:ioll finenceb'lll, a CDDtar daquele em que esta
Lei Complemntar enb'ar em ~. l rulo ele um ~ elo ezc:eclente por exerd'c:io.
I
§ 2! A UDilo. 01 Elltacl01, o Disbito Fecltnl e 01 MIIDic::(pioa publiclrio. at6
trinta diu ap6s o encerramento de cada mia, deaioutrativo da ezecoaçAo orçamentúia. do mia e at6 o mês, explicitando, ele fDnDa inclividaalizada, oa valores ele ca-

da item conaideraclo p&l'a efeito do dlculo du recteitaa correntes Uquidu. du despesas totais ele peuoal e, conaeqOentemente, da referida participação.
§ 3! Sempre que o demonstrativo de que trata o parárrafo anterior. no que
tanre à cleapeaa acumulada at6 o mês, indicar o deicumprimento doa limites fixados nesta Lei Complementar, ficario vedadas, até qué a situação se regularize, quaisquer revislies, reajustes ou adequaçks de remuneração que impliquem aumento de
despesas.
•
I
I 1
Art. 2! Esta Lei Complementar entra em vi~r no primeiro exercício financeiro subseqUente ao da data de sua publicação. ·
Art. 3! Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Henrique Cardoso- Presidente dá República.'
Luiz Carlos Bresser Pereira.
DECRETO DE 24 DE MARÇO DE 1995
Declara de interesse social, para fins de reforma acrária, o imóvel rural denominado Seringal Boa Esperança, Situado nos )tunicipios de Thrauacá e Envira,
Estados do Acre e Amazonas, e dá outras providências .

.
-·-···-··-·-········-·-·-·····-·····-·-····--·········-··-····-··-·-···-··-······--DECRETO N. 2.368- DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997
de

Dispõe •obre a conce11lo
rarantlu pela Unilo
.
O Pruidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84
incillo IV, da Constituição, e 1:01111iderenc1o o dlspoato noa Decretoa-Lei1 DI. 1.312'11'
ele 1S Cle fevereiro de 1974, e 1.96CJI11, de 23 de 1etembro de 1982, e na Lei n. 6.26311':
ele 18 ele ncwembro de 19715, decreta:
Art. 1! Fica IUipeDIIl, at6 31 ele dezembro de 1998, a CIIDCUIIo ele ranmtiu
da Ullilo em operaçõu da crirllto atemo de qualquer natureza, ucetuac1u aa operações relacionada com o liltema de
da cridito l u:portaçlo.
Parágrafo único. A coacuslo de pnmtia da Ullilo em contretOI ele fin•nriamento ele projetoa, aprcmulos pela Comisslo de Fiuariementoa Externos - COFIEX
at6 a data de publicaçlo deste Decreto, poderá, em caráter excepcional, ••r autorizada em ato ccnVunto d01 Milliltros de Estado da Fazenda e do Planlüamento e Orçamento.
Art. 2! Eate Decreto entra em vigor na data de 1ua publicação.
Ferne.ndo Henrique Cardoso- Pre1idente da República.
Pedro Malan.

••ruro.

I
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PARECER N! 140, DE 1998
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS sobre o
Oficio "S" 026198, do Presidente do Banco Central do
Brasil, que encaminha ao Senado Federal solicitação do
Governo do Estado do Ceará a respeito do contrato de
operação de crédito junto à Caixa Económica FederalCEF. relativo ao Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste. Fiscal dos Estados no valor de RS
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) nos
termos da linha de Crédito II.

RELATOR: Senador WALDECK ORNELAS
I-RELATÓRIO
Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos o Oficio "S" n° 26/98
(Oficio PRESI n° 0661, de 16.03.98, na origem) do Presidente do Banco
Central do Brasil, encaminhando solicitação do Governador do Estado do
Ceará no sentido de que seja autorizado a fumar operação de crédito junto à
Caixa Econômica 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 Estados.
Trata-se de contrato destinado a financiar o programa de ajuste do
quadro de pessoal do Estado, nos tennos do disposto no Voto n° 162/95,
Linha de Crédito II, do Conselho Monetário Nacional, respaldado na
autorização legislativa concedida pela Lei N° 12.782, de 30 de dezembro de
1997.
As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: R$ 24.000,00 (vinte e quatro milhões de reais);

garantir: União;
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b) garantidor: Uniõo;
c) contragarantitu: o Estado oferece suas receitas próprias e cotas a
que se referem .os artigos 155,157 e 159, I' "a" e n, .da Constituiçio
Federal;
. .

d) encargos jinDneeiros:
- sobre os saldos devedores •matizados, incidirio, a partir da data
em que os recursos estejam colocados i disposiçio do Estado, encargos
fmanceiros capitalizados mensalmente ·e · retixados , trimestralmente,
equivalentes ao custo de captaç1o m6dio da CEF, apurado com base no
balancete do m& anterior ao da data da liberaçlo da primeira parcela,
acrescido de O,S a.m.;
i

- a CEF fará jus i c:omjsslo de abertura de crédito COireSpODdente a
1,5% sobre o valor do crédito aberto, incidente no ato da liberaçlo;
e) forma de pagamento: o empréstimo será pago em at6 1O (dez)
prestaç6es mensais consecutivas, calculadas com base na Tabela Price,
v~se a primeira em 30 (trinta) dias após a liberaçlo dos recursos e a
última em igual dia de dezembro de 1998;
J) destinaçdo dos TeCID'3os: seria integral e obrigatoriamente
destinados a financiar o programa de ajuste do quadro de pessoal do Estado.

É o relatório.
fi-VOTO
Compete a esta Comi•slo, nos termos do an. 52, inciso V, da
Constituiçio Federal, combinado com o art. 393, p;rigrafo úni~ do
Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de reso1uçio que
implique no exercício da compet!ncia privativa do Senado Federal de
autorizar operaç6es de crédito de interesse dos estados.
·
Os autos do presente processo encontram-se instruídos segundo as
exigências da Resoluçlo D0 70, de 1995, que ".Autoriza 0$ Estados Q
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'contratarem operações de crédito previstas no Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados", alterada pela Resolução n°
12, de 1997, ambas do Senado Federal. Essas normas modificam a Resolução
n° 69/95 e, para as operações no âmbito do PrOgrama acima referido, não são
feitas algumas das exigências requeridas para a autorização de operações de
crédito em geral.
Por outro lado, a mesma Resolução, ao aprovar as condições de
realização do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, constantes do Voto n° 162, de 1995, do Conselho Monetário
Nacional, implicitamente autorizou a União a conceder garantia às operações
de crédito previstas no âmbito do referido programa.

O Parecer DEDIP/DIARE-981236, de 1O de março de 1998, faz as
seguintes .observações·quanto à compatibilidade do processo com as normas
que regem a matéria:

1) a operação pleiteada enquadra-se nos limites estabelecidos pelo art.
3° da Resolução n° 69/95;
2) o Estado do Ceará apresentou Certidões de Débito Negativas junto
ao INSS, Receita Federal e CEF;
3) o Tribunal de Contas do Estado do Ceará atestou o cumprimento do
disposto nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal e da Lei Complementar n°
82, bem como o pleno exercício da competência tributária;
4) o Estado do Ceará está cadastrado como adimplente junto às
instituições do Sistema Financeiro Nacional.

Considerando a importãncia do pleito em exame para o fiel
cumprimento do Programa de Ajuste Fiscal do Estado, somos de parecer
favorável à concessão da autorização pleiteada no Oficio "S" 026/98, nos
tennos do seguinte:
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. PROEJETO DE RESOLUÇÃO N" 27, DE 1998
. .J4utoriza o Gowrno do &IDdo do Ceará a contralar
operação de crédito junto à Cniro Econdmü:a
Federal- CEF. no valor de R$ 24.000.000,00, no
âmbito do Programa de Apoio à Reutrulllraç8o e
ao .J4juste Fiscal dos Estados, para financiar o
progr(Jma de ajuste do quadro de pessoal do
. Estado.

O SENADO FSDERAL resolve:
Art. 1° É o Oovemo do Estado do Ceará autorizado, nos termos do
disposto Da Resoluçlo D0 70195, alterada pela R.esoluçlo D0 12197, do Sen•do
Federal, a contratar operaçlo de crédito junto à Caixa Econ6mica Federal, no
imbito do Programa· de Apoio à Reestruturaçio e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, no valor de RS 24.000.000,00 {vinte e quatro milhlies de reais).
Art. 2° A operaçlo de crédito será realizada sob as seguintes condiçae&
financeiras:
a) valor pretendido: RS 24.000,00 {viirte e quatro milh6es de reais);
garantir: Unilo;

b) garantidor: União;

·

c) contragaranlias: o Estado oferece suas receitas próprias e cotas a
que se refezem os artigos 1SS,1S1 e 1S9,1 ..a" «: ll, da Constituiçlo Federal;

d) encargosjinllnt:eiros:

.

.

• sobre os saldos devedores atualizados, incidiria, a partir da data
em que os recursos estejàm colocados à disposiçlo do Estado, encargos
fin!l!!l'!f!iros · capitalizados mensalmeDie e I refixados trimestralmente
equivalentes ao custo .de c:aptaçlo médio da CEF, apurado com base DO
balancete do mes anterior ao da :data da liberaçlo da primeira parcela,
acrescido de O,S a.m.;
·

•
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- a CEF fará jus à comissão de abertura de crédito correspondente a
1,5% sobre o valor do crédito aberto, incidente no ato da liberação;

e) forma de pagamento: o empréstimo será pago em até 10 (dez)
prestações mensais consecutivas, calculadas com base na Tabela Price,
vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após a liberação dos recursos e a
última em igual dia de dezembro de 1998;

j) destinação dos recursos: serão integral e obrigatoriamente
destinados a financiar o programa de ajuste do quadro de pessoal do Estado.
Art. 3° A contrataçio da operaçio de crédito ora autorizada deverá
efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta dias contados da data de
publicação desta Resoluçio.
Art. 4° Esta Resoluçio entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de março de 1998
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OFSN°21111

ASSINARAII O PARECER, Ell 17 DE MARÇO DE 1111, OS SENHORES

SENADORES:
01- JOSé SERRA: Pnlalclente
OZ. WALDECKORNELAS: ~lator

DI· ÚICIO ALCANTARA
01· REGINA ASSUIII'ÇAO
1D • ED1S0N L08AO

11·JONAS PINHEIRO
12 • J0St SAAD
13 ·JEFFERSON PERES
14 • OSIIAR DIAS

03 • ELCIO ALVARES

04 ·PEDRO SIIION
OS· BELLO PARGA
Cl8 -JOSé EDUARDO DU'TRA
, - BENl \lERAS

LCG I SLACIIII C 11 ADA, IlM CXADA PCLA SCCRC TI\ RI A GCiiiiL llA-' 11CSA

República Federativa do Brasil

Con~tituição
1988

..-·-·-·-·--·--··--·---------···---··-..-···
An. 155. Compele aos Estados e ao Distrito Fedaal instituir impostos sobre:

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

An. 157. Penencezn aos Estadgs e ao Distrito Federal:

----···-----------·-An. 159. A Unilo eaaepr.i:
1- elo piGduto da arecad'Çio elos impostas saiR leada e ptVVelllOS de
qualquer lllliiRU e solm: pnxluros iDdusUializlclo quareu1a e sete por CCIIlO
na squiatc forma:
·
a) viatc e um illleiros e c:iaco clllciiiiCIS por ccnto ao Fundo de l'lnici·
piÇio ctgs Estactgs e elo Dilttlro federal;

-----·--------------------------------·------------11 - elo poduto da amadaçlo do impCIIro 1111118 piOdulOs iaduslrialiZllllos, dez por cea10- Escldos e ao Disaito FedaaJ, pCijXIICionaiiiiCIIIe ao
Yllor das lapiiCtivas expanaçGcs de pmclalas ÍlldustrialiDcl.

----·---- --------------
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro·
jeto'de Resolução n• 26, de 1998, resultante de pa·
recer que acaba de ser l1do, fiCará perante a Mesa
durante c1nco d1as úte1s, a f1m de receber emendas,
nos termos do art. 235, 11, 'f', do Reg1mento lntamo,
comb1nado com o art. 41 da Resolução n1 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro·
J&to de Resolução n• 27, de 1998, resultante de pa·
recer que acaba de ser bdo,consta da Ordem do DIB
da sessão dehberat1va ord1nána de amanhã, em re·
g1me de urgência, quando poderão ser olerec1das
emendas ate o encerramento da diSCussão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Volta·se
à lista de oradores.
Tem a palavra a Senadora Júnia Manse.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF)
-Sr. Presidente, seria possível eu lazer uso da pala·
vra, apenas para lazer urna comunicação inadiável,
com a perm1ssão da Senadora Jún1a Marise?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex'
pede a palavra como Lidar ou pela ordem?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF)
-Se o Reg1mento permrt1r, peço a palavra pela or·
dem, Sr Pres1dente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex'
tem a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF.
Pela ordem. Sem revisio do orador.) - Antes, agra·
deço à Senadora Júnia Marise.
Sr. Presidente, eu gostana de pedir a V. Ex'
que faça constar dos Ana1s desta Casa a correspon·
dência que encam1nhei a V. Ex' hoje acerca de PIOcesso de inquérito do DISinto Federal que cone eiR
caráter de Sl!lilo.
Como fo1 quebrado o s1gilo, provavelmente
com f1ns politico-elertorais, faço questio de encami·
nhar o teor desse lnquénto ao PI8Sidente do Sena·
do, pedindo a S. Ex' que o encarmnhe à Conagedo·
ria do Senado Federal.
Conversei também com o Senador Romeu
Tuma e solicitei a S. Ex' que peça cópl& Integral
desse inquérrto - que ao menos era sigiloso - em
que delenmnado cidadão, desconhecido, cita meu
nome na tentativa de se livrar de aiOs ilegais que la·
nha cometido.
Até este momento, eu nio havia dlwlgado o
fato para niio ferir o C6d1go Penal, mas, no momento
em que outras pessoas fazem uso date para fins politiCO-eleitorais - a campanha COIIIIIÇDU mais cedo -.
faço questão de fazê-lo em pnmeilo lugar, pedindo à
Corregedona do Senado que tome todas as provi·
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ciências para que esse lnquénto seja apressado e 08
responséveis pelo ato eventualmente praticado sejam punidos, como também aqueles outros que,
para f1ns que não posso diZer quais silo, quebraram
o Sl!lllo do proceaso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O pedido de transcrição que V. Ex" acaba de formular será
atendido na forma do Regimento.
Agradeço à Senadora Júnia Marise e concedo·
lhe a palavra.
A SRA. JÚNIA MAAISE (BiocoiPDT - MG.
Pronuncia o seguinte d1scurso. Sem revisão da ora·
dora.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, este
mês de março é marcado pela passagem de um
conJunto de datas de relevante importili"'CCII para os
consumidores brasileiros. Há exatamente sete anos,
no d1a 11 de março de 1991, entrava em vigor nosso
C6d1go de Defesa do Consumidor. Outra data importante a ser lembrada é o diB 15 de março, declarado
o D1a Mundial do Consumidor pela ONU- Organização das Nações Unidas.
É importante lembrarmos o contexto h1s!órico
em que o nosso CódiQO de Defesa do Consumidor
fo1 criado. Vwlamos há algum tempo o acirramento
das relações entre consumidores e 8fT11resBB, gerando denúnciBS e demandas cada vez ma1s intensas. A slluaçio econ6mica era de abertura para a
concorrência externa, dentro de urna perspecbva de
mercado, em que apenas empresas de viSão podenam preparar-se para as condiÇÕeS de uma d1sputa
cada vez ma1s ac1rrada pelo potencial consumidor.
Nessa etapa histórica 1n1C1al, o C6d1go de Defesa do Consumidor transformou-se no pnnc1pal elemento de sinalização das novas relações de consumo que o mercado brasileiro estava vivenc~ando.
Cnava-se um marco divlsóno com a expec:tabva de
que a leg1slaçio que entrava em vigor fosse aoerta e
utilizada costumeiramente pelos cidadãos.
A realidade mostrou que todos aqueles que lutaram nas diferentes 1nstências socia1s, públiCas e
pnvadas, dos Poderes Leg1slatvo, JudiCiáno e Exe·
cut1vo estavam absolutamente al1nados com as aspirações do povo brasileiro. O Cód1go de Defesa do
Consumidor transformou-se, portanto, num dos mais
ut~izados instrumentos lega1s do exercício de cidadania em nosso Pais. No entanto, prec1samos reconhecer que sio necessérios aperfeiÇOIImentos para
que possamos at1ng1r um estég1o de pleno respeito
ao d1reito dos consumidores.
Dentre 08 aspectos 1111115 marcantes que precisem ser conigidos, destacamos a gritante desigualdade de tratamento em relação lls sanções impostas

ao c:onsumldor ~. com o envio elo 11111
11111118 dile...,. c:adlslniB ele inadimplenles, e
.. ~IBXiBienles Anç«<es .._,.,.. c:arrespondenIIIS, no IDCIInl8 u erqnsas rwpelidemenllt c:macl8nzadas camo cleeabeclianl8s b dlleranllla dlsposlç6es elo Código de Delese do Consumidor.
· Sr. Presidenle, quero relembrar meu discurso
teilo na semana passada no planério elo Senado Federal. Naquela oporlunidade, cobrai lnloi'IIIB9IIH da
CaiXII Ec:on6nica Federal qusnto b suas dac:lllraç6es pi8Ciplladas, incUIIve quanlo à tenlaliva ele in·
ctuir seus llllluárlol inldlmpleniU na 1sta negra elo
Serviço de ProleÇID ao Crédito. laao é um falo Inédito
no Plia. A Caixa Ecanen- FedaraiiiXOibila em auas
funçllelelliludas, ~quando n1o acata a
decido do Banco Cenlral em 111Clizir as 1axas de ju·
1011. Os dadoe 8jl0i!llillh._ que 01rasju11U das prastaçileS da casa pq.ia, linancilcla por aquela 6rglo,
alcançam a rnédil de 811%, 40% em OUirol casos e, no
mês ele feva••o. o lkrile mlrimo de aumeniD foi de
13,4%. Asún, estamos aqui ll18ll:8l1do posiçiD
com llllaçlo a iucalllvas que clevaila ser IDmadaS
para fazer~ Wieç&ii no Código de Delese do
ConuniiiDr. lillo ~ eCXIIIIIÍirá práticas e alllu·
dai _..,..., ....... por ~ plblms 011
aganbiB llnanciadal8s
na 'Adminlslraçio
P1ll*a fecland ou namo llldadl•~ que alalam dirala·
'-*' 01 cxnurridalw. ou . . . -llllblârios.
Precisamos
C8lllllho lagll de prava~Çio dOI pabltiii&l ta"ado' palas nú emp-.
Conslatamos lalnbt!m que a aluaçlo dOI dlleranlllll 6rglos ele lhcaHzaçio, que dftariam ler um
carálar
é prsbcamlnl8 inelaslenle. Nas
maia variadas lnstAnl:las dOI Exec:ubvos
es·
laduals e rnunicipu, l8mDS uma l"ermo!'llll quase
parfafta, unncto 011 ' 'o, corwincia e, em 111.1itos
c:asos. corrupçlo e 816 clelvio, que, somedOI à falia
de ~iler111e poUIIco dOI dulgenles, IOmam cada vez
maia viafvel a falia de llluaçlo do poder plblico em
ra1aç1o ao 11111 poder de policia. • • · · ,
·
Outro aspedD que prac:1l8 ser d.....,...da esUi
relacionado cem a propaganda eng&~aa. Slo cada
vez maia~ as diliiÚIICI8S ei'MIIvendo material publicilállo vebilado pela mldla impressa. radiof6na ou teleuilada. Com o advenla da lnleilllll, no- espaçcs de rellçllles de conaumo ellllo abeitDS,
deixando o c:onslllldor ainda mais wlnenlvel, por
falia de III8CIII1ilmoll p!ftenlivoe conlla o dano que
uma propegenda enga.- posse vir a causar.

-.,..a

•-.,•r um

P•••••bw,

lede,.

Devemoe c'"lw •• àinda 01 problemas - ciclectiOI c:onsumidaru pelai dlle.......
empraas que 111u1m em mercadol sem 1vra c:ondOI -
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c:ontncla. Aqui cabe a c:llaçlo das oompanhias - ponlávela pelo aballeclnPICo de água, laviçoB de
lelelonia, llanlporbiB coleliwl e lnlermunlclpais e,
com mela deidaque, as c:on.,.nhlaB de ene~~~ia alélrica, em que podemoe eumpiJIIcer a má qualidade
elos seNiços preslllclos em vánas regilles do Pais,
com 8IPIIC ial dellllqne para a Ughl, empeu priualizada que 18m iiCIÜill ~ rapen:uBIIo 1101 maios
de -nicaçlo deuldo à pássina q,ardede dOI aerviços presladOI à populaçlo do Rio de "-Iro.
Rasello ainda. Sr. Presidente, que, na qastão das "empresas pi811adoras de seiYÇo à noese
populaçlo, nlo há nenhum lipo de paiimabo com
ralaçlo aos dlrailos dos consumidoras 11811111 e es181 emp.-.a. Ora,"lreqQentemsnle, no nosao h•s,
oc:cne falta de loii"Simenlo ele enelgia eJálrlca. Isso
acot dec:e em llldos 01 Ellados, agora, no Rio
de Janeiro, ·Bill que a má qualidade dOI seMços
prestadoa pela 8ii!pi- ele energia elétrica priualizacla rapen:ullu ii8CIDII8Imenll. E 01 consumidoras,
que u vezes ficam horas e horas sem -lgia elélrlca nos • - "clomic:IIOI, ao apelaram pelo leleloue
para as elfiiiNIIIII de lomecimenlo, ..-bem apenas
uma respDIIa: Ealamos pnMdencianclo rape101.
Quem está obngadD a Indenizar 01 c:onsumidoies
pela má qualidade da prestaçlo delles serulçol?
•
•
Por lssa, ra~~ail•n••-• em que aatwam c:o;aau1811do o now C*lgo'da Delesa do Conundar, ~
mos.....,.algumesq,....,.. que diZim llll!pllibchtarnenla ao • • • • dOI CDIIIIilndoras bi 'a' oe.
· N....i e' noutnie - · o Poder Executivo envalvido praclla ter a ooragem de atuer de maneira
axen!plar, viaandD à pnlll8ni8Çio dOI cliellaa de mil&• de~ . . qusls niD é dado o dinllo ele
-=alw o lonaab do savi;o que d aj m. Eaa é a
verdlde, 001ilbdada, Poi-•11*4 na •Pçloc:riada no
Rio de Janeiro.' em que a 1"111 !laçlo do Estado,.,._ ele
rapenl8 obilgllcla a ......... ,.,._ que foi pildllzadao
a CIOfi1W'Ihia ele aragia elélrica do Rio de Janeiro, de
uma hora pera"oútra p la ido savÇo de piorq1,....
alada a P'11i!lar;lo. com hlecai._ diários e permaroentiB I'IDIIIoil IICine ilUB de awg& eiMJica.
o
Gouano niD""" o pulso. wagem d e menl8 para. obrlglr . . . . .,.,._ • CUiqlrir rigolose, _ . saus deulnll para com os cansurnidanlil, a po111 !laçlo do Estado do Rio de Janaro.

a

• exiatein· 'lilmlán · Urutços

Cellai••..,

••iidlala-

pllbllcol que ,,.

aido alvo da denlncias pelo Pais atorr. no • - relera à qual•dsde. Os esrili;os p6b1ico1 oe se6de e
~ucaçlo ms.-m ·~ dlelaque, e n1o podemos deixar ele cllar o llliBI1dinwilo dado aos~
tado8 e ll'&uaihadorellnoa poslo3 do INSS, 01 .m-
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ços de conservação e limpeza pública e os delic:ienles iislemas de transportes r:oleiNOS munic:lpais.
HoJE!, os trabalhadores e os apoeenlados lêm
belo um péssimo atend1menlo na éraa da sallde em
nosso Pais. Embora o Govemo, hé três ou quatro
anos, pregasse que uma de suas pnrneiras medidas
na érea da saúde sena acabar r:om as Idas do INSS,
o que vemos, c:ada vez mais, é esse quadro vergonhoso, pnnc1palmenle em ralação aos apoeenlados,
que lêm que passar a madrugada 1nleira nas filas no
INSS e nas ponas dos hospitais públiCOS para terem
d1redo a uma consulta médica.
Não são apenas os casos de paaentes rnonen·
do nas portas dos hospitais; nio são apenas os c:asos
de cnanças monendo nas rnalemidaclas, mas o falo de
que a nossa populaçlo está aendo lesada, eolidlanameme, nas porias dos hospitais públicos do nosso
País, por fana de alendmento médico. A quem assa
população deve reco.Tar, para exigir do Governo o
cumpnmerdo, principamanle, dos disposibvos do Código de Defesa do Consumidor, que abnga o Governo a
lomec:er arendmenlo à saúde a nossa populaçio?
Com essas quasliles que estamos destecando,
apomamos exalamenle para algumas c:onações e
para o aperfelçoamanto do I'1CMI CódiQO de Dafesa
do Consumidor, para que a populaçio possa buscar
os cam1nhos e fazer as reivindiCIIÇiles de seus direilOs, obngando os órgãos do Poder Execuwo a aluar
de fonna maiS flnne e corajosa no atendimento aos
d1redos dos consumidores.
O cidadão brasileiro, na condiÇão da consumidor desse saMÇO, merece ser melhor tratado pelas
nossas autondades, que precisam enr:omrar saídas
urgemes para a melhona desses serviços, visando à
obtenção da uma melhora aignifiCBIIVa da qualidade
de vida da nossa populaçio.
DIBnte do quadro de conslalaÇães falias, temos a propor um conjunto de medidas, que, se adoledas, mu1to podaria colaborar para a melhona das
ralações de consumo em nosso Pais:
1) ampiiBÇão do nllmero de postos da atendimamo do Procon, Visando aprox1mar o órgão dos
consumidores, imenonzando sua atuaçio e democratiZBndo a1nda maiS o seu acesso;
2) ampiiBção do nllmero de delegac1as espeCiais de defesa do consum11lor,
3) arnpiiBÇão do nllmero de juiZBdos especiaiS
cíveis de defesa do r:onsumldor;
4) ampiiiiÇio do número de varas espec1ai1ZB·
das em d1rerto do r:onsumldor;
5) ampii&Çio do nllmero de dalensonas Pllb6cas BS!I8Cial1zadas em defesa do consumidor.
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Para suprir as constan1es e gnlanlaa falhas dos

mecanismos inslllucionais da liscahzaçio, ~
enconlnlr caninhos jurídicos que penntam a ab1açio
de ~ govallllll'lllll'll nos procadimantos
de hscafizeçio Nio poaso daixar tambám da apressar a urgência que a ragularnanlação dos planos de
saúde requer como caso especilico 1111118 marcante e
cujo IIBZID jurídico tem popon:iouado as 1111118 dlficeiS
demandas entre amp • e COIISUrllllores, num pais
onde a saúde pllbllca nio é bom refereiiCial para nr~
guém. Sahlo as raras e COIIlleadas ~~~~~:eçõas, é imprescindível que o renláwl filio da medicina pnvada
seja regulamanlado, corno etapa inicial da COIISiruçio
de uma Nlação da consumo emre o cidadlo paaame
e a Bqii8SB que assegure o d11ailo à cp11lldade a
amplllude dos serviços de sallde necassérios.
Pala avaiÇIInG a:.;:la mais rumo à cu aoiW;ãn
dafinibva do C6dgo da Dal.a do Consunidor, pniCISIImos Ulda buscar os mais cllllla a c:ani'lhos, vlllando
à ediiCRÇin do cidadlo para u rekçães da consumo e
a prepaniÇio das ....,._., com a adoçio da uma
postura COIIdrzenle oom as IIISpCinlllbill que fies
aão i • • • nas relaçilas da consumo.
T - que fnsar, de mana1re marcanle, que os
prog-- já consegUidos e as mudanças pa111 o
apetfaiçoamanto que d-jarnos só 8erlo passivais
se c:onllnuarmD8 contando oom a ampla cabartura
dada u quesllias de defesa do consumidor pelos órgios de imprensa.
Jomus, IIIVISfas, rádios e ernssoras de lelevisio
têm colaborado da maneira irnpollartissima para a difusão· dos diredos do COIISUI!IIdor, ~ndo, asaim,
com sua lunçio SCICIIII e tomando-se Bftllslas do mais
intenso IJIOCBSSO da --nbZaÇio e particlpaçio da
cidadaria vivenciBdo em nosso País, nesta década.
Do esforço conjunto de IOdos 08 segmemos
sociais é que hé de se consolidar mais esta Importente causa públiCa. Eatarei sempre atenta e disposta e colaborar com o aparfeiçoamemo das relações
de consumo em nosso Pais.
O Senado Federal poderá promover um amplo
debate para melhorar o alend1mento à população. É
o que proponho, visando co1b1r abusos, conter a propaganda enganosa e as fraudes que se cometem
comra os consumidores, como a que fo1 flagrada
pela imprensa, da um laboralóno que vandiB medicamento falso para doerdes.
Com essas aduaç6es já delacladas e lreqiientemenle denunciBdas pela imprensa, temos a certeza de que, se o Senado Federal, como a mais alta
Casa Legislabva deste Pais, promover um a~ debate com 08 mais variados segmardos da nossa so-
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ciadada, com oe ~do o-mo, do Podar :tudlciéno e doe PIOCUIB podanlmoe aperfeiçoar
o navo Ccldlgo da Delaa do Col'llwnldor e praplciar
a ampliaçlo doe rnecenJsrnas que liam l'll8pllilo
- dnlos doe nos- consumldorH.
Ainda hoje, .-ti uma comllllo da lideranças
polftlcas do Tliln;ulo Minello, da cidade de Uberllndla, com a pr.ença do V.,_dor T..ma Wcio, do
Pl8lldenle do Dll1llóriD Mllr1qleJ do PI7T", CQ1111B11heiro Devanir ~ Souza, e do VICII-Piwsldanle do Pllllido naquela ragllo. Puderam lderanças, no dabale ocorrido ne rrarH de hoje, com a partk:ipeçlo de
outras lideranças polftlcas de Minas Gerais, dlacubr •
fonna e o~ de procaclrraiiDs da ampliação doa mac:anismoa de cle!asa do -mdor.
ReÍsallavam asses Clln1JIIIIIIeiroe de Ubelllndra a ln.,ortlncia do debate parmanenle e.~ que o
Veraador da CArrara Municipal de Uberllndia, T•
nente Lllclo, com oe damaia VIIRIBdores do Legislativo Municipal, tarn cor rframado no eira-e-dia no lelllido de envidar esforp para o aperfalçoameniD da
lodos oe mecanisrnall que IIIDm respeito drrai·
tos e l defesa doe COIIIUIIIdoiH da c:ldade da Uberllndra e de todo o TrtAngulo Mineiro.
Portanto, Sr. Praeldenta, nlo podarfarnoe daixar passar em branco urna data tio lignllicatiYa para
o 110180 Pais, que foi a da edlçlo do 111M! Cóclgo de
Defesa do Consumidor. :r- corlllfallldo avarçoe,
mas "' um caminho muito longo a eer percorrido
para garantir a delas 'dos 1101808 COI"BU1111doras,
por meio 'de urra açlo forte e corajosa do GcMima.
Podemoe aqlbar rnec:anismos, aperfeiçoar o
navo Código e ampliar ~m oe Procons em todos
oe muniCÍpiOS brasllalroe.' '
O Sr. Seblldlo Racha (Bioco'PI7T" - AP) Perrnile-lile V. Ex' um aparte?
A SRA• .n:INJA" MARISE (Bioco/PDT - MO) Concedo.' com mufto prazer, um aparte ao emnente
s-dor Sebastilo Rocha ..
O Sr. Sebllatlio Raclul (BJocoiPDT - AP) serractora Júnia Marisa, quero cuft11rimentar V. Ex'
por vir l tribuna, nesta tarde, para falar do dra em
que sa ocimemora o anMirsário do Código de Dafe.
aa do Conaumidor e que também se eslabeleoeu
corno a semana da dafasli do consumidor. Era mau
desaJO,
1811"8118 que puaou, ~ fazer um
doscurso sobre este assunto. lntallzmente, n1o IMt
oportunidade da user a tnbune, mas raglstrai nos
Anais da C8sa discurso em homenegem a esta data,
demonstrando toda a ~ uma lmpoltlncia
c:resc:errle ;no dra-a-dla da cidadanra, dessea órgloa
danfenaorae do COI'IIIIIIidor, numa economia de
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rrarcado que avança cada V11Z mela. F - - alkio taMIIIm que órgloe eatlljarn conaollda·
doe em todo o 110180 Pala. LenDai, no mau diacur·
ao- e agora da~ o faço- que o Arnap6, rrau
Estado, • o único Ealado da Fedaraçlo que nlo
posaui um 6rglo de defesa do conaumidor com aa
rraamas caraaarlsllcaa e atrlbui!;Des do Procan. Fui
Deputado Estadual no Amapá. antaa de eer Senador, e elaborai, na ~. um piOf8IO da lei que foi
transformado em lei, maa que, lnlellzmeru, n1o foi
aplicada nem pelo Governador antenor nem pelo
aluai, e o Amapá •• -ma, pollantD, de nlo dlepor
da um Pracon. Em funçlo draao, eatamoa 01g81'12811·
do um l8lllllério no Estado do Amapá, junlarnlnte
com a OAB-AP -Ordem doe Advogadoa do Brasil,
Saçlo Amapá. No dra da hqa, IMt a conlinnaçlo da
presença do Drrator do Departamento da Defesa do
Conaumidor do Mlnistjrto da Jlllliça e de outras autondadas do setor a a confii'IIIIIÇio da ()AS.Nt. Provawlrrante, estaramo1 levando a efalto aamilllirio em 110180 Ealado, cuja coonlenaçlo COIIIará
com o ajuda e .po;o de meu gabinete, nos próxinw
eiras 18 a 17 de .tri. Portanto, COIIgi8IUio-ma com v.
Ex' a faço WIOI de qua, da fato, lllil 6rglos palll8lll
ter um vigor e uma atançlo cada VIIZ noaioras, PGis. no
maruanto, elel alo iqMescindMiis ne deless, ne a.caçlo e pravaiÇio da p8S8MIÇID doe diraiDI do
coneumidor. Mullo obrigado e parabéns a V. Ex'.
A SRA. .n:INIA MARISE (Bioco/PDT - MG) Sanador Sabesblo Rocha, iiCOIPOIO com mrata aatisfaçlo o aparte da V. Ex' a esta pronunciamanto,
ragtllrando aqui maus CUII1Jrimautoa l eh•açlo de
V. Ex", pi'IIICipalmente como Senador pelo Estado de
Arnapal com as pniOCIIpiiÇ6es voltadas aoe lrrleres• • doe conaurnrdoral, da populaçlo da seu Estado.
Destaco, mail uma vaz. a lrnporl.lncia da amplraçlo ~ -*mo da daftlaa do COIIIIIII*Ior
-que V. Ex' .p daruncia como aRia •IBXiltar•lll em
.., Estado. por 011' •c das autoridade~ gowenarnanlilis- autarr•nlll no llllllido de reparar, de raagatar, cada vez rnars, ehllVIill da legial ;lo. as candi;&ia
ao COI'iliillldor b rPaio de se paeagar conra fraudas
que OCUI1'8111 diarlamanllt, inclusive na V8nda de puc»
tos qua Já chagam • sue residlncra prati:arnanlll estragados. ~ COIIIUmrdOfBI, muftal VIIZBI, nlo
têm a quem racorrar para exogor oe seus diraolol.
Com aituaçlo, mail urra VIIZ illilbr1w
na lllqllraçlo da todoe oe mecanismos para prol&ger
o Cldadlo, para plllleger o conaumidor, para que ale
nlo seja enganado e nlo seja lesado, como tam
· aido, naata Pais, a imanca maioria doe COIIIIIIIIido-bf!asHeõraa.
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Concluindo, portanto, Sr. Prasidante, ragistnlmos 'este nosso pronunciamento levantando aqui
esta tese e praposras no senlldo de que possemos
lazer aqui, no Senado Federal, um ?rande debate
sobre este questio com as autonclades, com o Go·
vemo Federal, representantes estaduais e munic1·
pais. Temos que ter os Procons estaduais e municipaiS, aos quais a população possa reconar e onde o
consumidor possa ter proteção. Os Procons sio Importantes na vida da nossa SOCiedade. Além diSSO,
precisamos aperfeiçoar os mecanismos, para que
possamos, cada vez mais, dar essa prolllção aos
consum1dores, para que possam ter os dueillla e as
garallbaS de que não serão mais preJudicadOS por
aqueles que, freqOentemente, eslio lesando os consumidores brasileiros.
lns1sto, mais uma vez, I'I8SSB questlo, pnncipalmenle quanto às empresas governamentais prestadoras de servços que deixam os COIIIIumidores.
freqiientemente, lesados em seus dueitos.
É PreciSO que o Governo etue de lonna corajosaem lodos essas momentos, com o objebvo de punw essas autarquias, empresas, ~lórios que freqilentemenle estão sendo denunciados na ifT1nnsa
nac1onal por esteram lesando, fraudando e, com
isso, dando prajuizos aos consulllldores brasileiros.
Era o que eu l1nha a diZBr, Sr. Prasiclente.
Durante o discuflo da Sra. Júnill Marise, o Sr. Geraldo Melo, 11 Vce-PteSidenle,
deixa a cade1ra de plfJSidSncia. que tJ ocupeda pelo Sr. Lucldio Pottella, 4° S«:rtiMrio.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Serra, por
cessio do Senador Remez TebeL
O SR. JOSé SEARA (PSOB - SP. Pronuncia
o seguinte discwso.) - Sr. Presidente, Sl"a. e Snl.
Senadoras. tem-se diSCUbdo nesta Casa um Pflli8IO
de lei vindo da Cimara dos Deputados, !ralando, enlrv outras coisas, da abertura de cassinos no BrasB.
Essa tese da abertura dos cassinos tem contado com o apoio signdiCBIIVO da OPinião pública, pelo
menos entre polítiCOS, an~&ras, rad1eiiSias e o setor
de hotelaria. Eu diria até que existe quem pense em
resauscilar ar!lsras como Grande Otelo, Ivan Cury,
Dalva de Oliveira, an1stas famosos que, nos anos
40, nos tempos do Cass1no da Urca, encantavam os
lr&qiienladolas a o Pais.
Por que o apo1o aos cass1nos tem belo um cano
signifiCado?
Cre10 que, em pnmeiro lugar, é porque a cempenha a favor dos cassinos é bem mganizada e conta com racursos dos interassados na exploraçlo dos
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negócios; porlenlll, é uma campanha '!'18 realmente
tem uma cena abrangênca nacional
Alán disso. Slls. e &s. SaiBifal-. a~ a
lavor dos cr 108 w"**a-se em uma aase baáanle
~ embora lalaa advii1D e que é lllmb6m hlcd de
alfa ldei. Diz-se que, enaramenta, c · 108 aignilicam
mais &iljJiiijjOB para o Brasi. podendo l8pl'
ilar um
1ns1n.manto de 11esenv111vimar para o Pais.
Entre os interanados nos casainos há brasHairos/ estedullldenses pessoea que, provavelmente,
têm dupla .-.cianalldada e podem estar: Hgados à
méfla norte-americana que estio empenhados em
fazer negócios no Bruil. Exislllm, lambém, pessoas
sérias, mas c'*lulas nos efeitOS desenvoMmenbstas
do jogo. Há. ainda, quem argumente qua a proibição
dos cassinos ftn os dll8ilos individueis. Aliás, dtzer
que proibir cassiiiOS violenta o interasse Individual é
uma tese que podena ser utiliZida, por IIXII!qllo.
para liberarmos o consumo do craclc e da cocaína; e
até para 1evantannos a obrigatoriedade de utilização
de cintos de segurança, eviclentemante.
Jé os opo118111118 do jogo estio dispersos e têm
rnotivaçiles muito diferentes: religiosas, 61icas, morais e elé mesmo ecorl6mi:as. Apesar dessa dispersão, diria que lllis oponentas têm argumentos. Vou
apresentar 8lguns de naturaza IICOII6rnica, digamos
assim. É lrqJortlnte que la~ presa ila que os
cassinos n1o h/Iam I1ICUIS08 do exterior pan1 o
Brasil. Dificilmente wn tunsta viria ao BrasH para Jogar, deixando de fazê-lo em Las Vagas ou em Monte
Cario. Nlo wjo por que estrangeiros ricos, que Vil·
jam para jogar,l8riam um - . , d e venle-amarelisrno, indo jogar no Oiapoque ou no Chul em vez de
jogaram em Monte Cario, Las Vagas ou VIBna. /ID
mesmo tampo, nla craio que brasileiros ricos que
alualmerà viajam para jogar no IIXIIIrior deixem de
fazê-lo. Eles n1a lêm Uers•~ de aparaoar em reportagens da ravilla C.., m~ilo menos da seram ehlo
de fiscais do lrqaoslo de Renda i ptOCUill de demoliSIlações 8iCiemllll de rqueD por pane de conlnbuintes.
Não craio que queuam expor-ee a esse risco.
Portanto, eetou COIMincido de que o dinheiro
estrangeiro, dólar, nlo virá com a instalação de cas&11108; aliá, ao contririo, diria que a tendência é enviarmos d6lanrs ao extenor. Grande partir ou pelo
menos os mais lrqlortantes cassinos seriam de propriedade da eslrangetfos, e, porlanlo, sanem enviados racursos para o exlllrior, IIUio ,da lucros a diVidendos dlslrlluldos em c161ar. Ou seja, os jogadores
brastleiros perdenam. esse dinheiro, em perta, sena
COIMIIIIdo em ~e 8IMado ao exterior. Uma maravilha em maNna de ulj&zaç:ilo daiS 88C81181ssimss
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divllllls e da alie do ballrço de pay~~•eiiiB 1Ji8 enhaa.•w- ... de ii6IUD. Ellou COIWditl. lllinb6m, ele que a1
• .., cbnlllanela. niD gnm
••4Aegc:w llq!lich H61111B bloa- ~
. De onde vam o dliillelro doe CIISIIInol? Dou
como exemplo a1 Ellladol Unldoe, onde a ._lia
doe c:a- em 1895 e 11186 8lllil j)IÓXIiiB doe
USSSO bilhDes. De onde vam -aa? Cassino
nlo g818 nqueza, nlo ag111g11 riquua. Eaa ._lia
wm do bolso daqueles que penlem, e, como u
illlbe, o C8lllino ex111ta pcnque • peseou perdem, o
cassino niD peide iUiCL ·

Ocona que peseou, lamlllaa privanHe de 18CUISOII peiB debai-loe lU met11111 de jogo. AIJ faze.
1'8111 isso, essas lamllias gastam menos com a edu·
caçiD de .... filhos, na illlkle, na COiiijW8 de um
aUIDIII6vel, de ume galadeiia, de uma IOUpe, para

Jo-

gar no c:esaino. Poltanto, nlo h6 um aumaniD de deii'Biida na -llllllia, nlo h6 um aurnanto do nMII

de ••418110- Nlo! Cila- •11Pf811118 nos C8lllnoa e
dlmmui-u o empn1110 em Olilftlll aelonis. Se ..m
nlo foae, larfainCll liMinlado uma m6gica para o
desenvolvimenlo. Nlo I'Bveria - bidiae ou - IJen.
gladeahl da vida. blslava Instalar c:assi'ios para ge1111' i8llda e enipi8110. lllllo 6 uma fenlasial
Quendo ~ de geiBçlo de elqliago&. da
l8llda. temo& ele penur nos eleillls Kquldoa. .ou l8ja.
no que u 'cria e no que u desliói. A crlilçlo e a
deeliuiçlo u anulam quando nlo pioram a 11Juaç1o.
poillliiiU deixa de C0114A&r 08 pnxluloe dCllaelonis
~para CC11q11'81',

Unplesmente, •

dela~

da peida no Jogo. Enllo, lainoB de tomar cuidado
com 1111111- puudo«<Iuemicas ll8lta ~ria.
Em teai10 iuilar. alguns polllicol podeila dizer: t Widacle, o Bnliill n1o ganha. 111811 a minha 18gilo, o 111111 nunicl'plo e o meu Eltado •gantam..
Ser6? Quando anallamol a qu&llla mail debdil·
1111111111, pelalbauos que nlo 6 bem ..m. QusJ o
pnMIIo qu8 ume IBgilo, um munlcfpio ou um Eliado podem liiiU' de um Jogo? O prova1to que lham
diMt 1er niadido pela dilei8nça entnt o que 08 Joaa·
do1811 que vim de fonl peidem ._o que perdem
os jogldolas locais, 8Ci8SCido dCll CUIIIII. O Jogo
Implica CUIIoa com jultlça, com penilei ICiéilal, com
repnillio ao crime. com
IICICiaJ b faml·
llal doi ~ compullivol, ..... oubal. MliB
adianta . . . . -..lllilmaioa que damoillbam illlo.
'
MliB ainda:
08 Cllllinoa do 8111111, por praJelo de lei, piOiilaiBiio. Por quê? Polque o j)illje10 de lai pi&Vt a crilçlo de, no mlnlmo, um por Elia·
do a, a Jllillr da iliglllamanblçlo. 111nt01 quantos u
delajem. lllo vai ~ o qui? Nenhum Eltado
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vai ganhar do oulia, ma vai hawr uma guerra do
Jogo, como h6 hoje a guana fllcal. Para u lllrair ,
por -iiplo, e l q l - IIICiilllldoial de BUIUiiiÓ\111111,
h6 uma lnlmenda guerra fillcal no Brul, Ullm
como para OUinll allvldadas. Da m&llll8 forma, vai
haver guena da Jogo - Municlpiole ElledCll v1o dar
dln..._IIO doa~ para flililkllar a inllalaçlo
doe CIISIIilol. Portanto, l'lingu6m vai lavar vantaglinL
Havllnl uma peleja faiOZ.
l..ernbiO lillda de uma OUiia ~: COIIIUilia·
u dizer que J6 exlelel11 Cllllinoa c:landlilillnoa no
Bnlli e, -irn, o mallior a fazer lmialagalá-loa.
018, ex111ta o COiiiUIIIO ele craclr, e n1o me
COIIIIe que algu6m defenda a IU8 kog&Rzaçlo Da
111811me forme, exiiiB o COiiiUIIIO de cocalna. henlf·
na 8 lliiiCOiitB. Algu6m llltá dafendendo 8 IUBiegalizaçlo? Nlo. O falo de axidlr ume allvldade que
uja, no rnlnimo, COiili-çlo n1o liguilica que 11nhamoii obrigatollarnanle da legallri-la • dar-lha COiiCIIçlllili para que j)IDIJIIII8. '
Temb6m 6 dilo que no BIUII h6 iiKillo jogo. t
wnlade • algunl delel diMitlilm ur dliliaularlzado
pela lei. o S.. &do FadMI diMiila 111mer uma j)IOVIdlncia a esu 181J111110. o aaoo, por BXBq11o. na_..
dacle, 6 um jogo 18111llmlllii,IBIIIfnilae, que explora
- famlllas, lnclullva Cll )!Mnl,' Cilando . . . . .
COIICI&IW de pada de 18nda famllar, ele um ledo, 8
abusos • 8llltquecimenlo, por oulm lado.
A edll1•ucia' de tudo ll8o nlo olxlga a que flça11101111118; podai'BIIIOI laDriiiiiiOI, 111811 nlo 1'111111.
~ 01111o lado. Sr. Plwidenla, a.-.. • a... s.nadanil, cntiD que n1o lililal8l l8iido cruel com a
dai bnllilaiiu • cllller que alalli8dicloriUnenl
. . , . . 8Xibl18111 uma macaquice com i8leçlo - - que vêm do Norte, ililll paillcularmenla
doe Eatad08. Unldoa. Na IIII llllllili l8qli8 fui8m

a-

penna6vels
No an1an1o,

-IJiioL
a axpellliiCia ~ilr:Ma de-

- l t a a ~da C8lltnol no lblll e
conllnna Cll argull'llllllll que 811"111 ilo.
:.
F-i uma an6llu da 8Xplllll1ncia do Jogo 1101
Eltadns Unidos, com bau em lnibalhoa c:ienll'llcOI
fallal no lnCIIID da lrilanldaclel I'ICIII8-8ineri·
nas, publicados em I8Vidal Blpec:IIMzades e em

... 1n1ttmac1ona11.

COialluados,

como 6 o

ClliO de Tha ~lat, da lnglalena.
vejamo~, em pr:mlio lugar, o ClliO

do vfcio. o

maga~

·-CIIIIIOiomi11i:... Ricardo Gizei, do Faderll RIII!V& Sya18111 doa Eltadol Unldoil, 1110111'11 que, no Estado ele
Wllconlin, a·divida m6dla dCll jogadol8l COiqiUisi- 6 de US$35 mi.~ namo Elmdo, 110% doe
jogadoias ~ clecllniam que J6 peiil8i8lll

.
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em suicídio e 20% lenlaram se suicklllr. De fato,
cada- jogador viciado da W1SC011s1n custa de US$10
ml a US$30 mil por ano ao Govemo, que tam de as·
sisli-los. Ou seja, eles sa tomam um pmblema. Há
gastos com 1nternaç&!s, com assislêllCIB às famiiiBS,
etc. Mais ainda: calculou-se que no Estado de WIS·
consin cada Jogador compulsiVO daDCB de piOduzlf
por ano cerca de US$3 11111. Não é ddicil entender o
porquê: a pessoa se arru1na, se endiVida, falta ao
trabalho, rende menos. Será que tamos de trazer
essa situaçlo ao Blasil? No total, Wisconsin despendeu em 1995 cerca de US$120 m1lhões com jogado·
res compulsiVOS. Seria mudo bom que os políbcos
Interessados no jogo, os governadores, os prefeitos
prestassam atenção pa18 esse númem.
A badalada cidade de Las Vegas, tida como
exemplar por todo o mundo, abnga uma das l!llllores
concentraçi!es de cassinos por metm quadrado
Nessa cidade, 8,5% da populaçio, ou seja, 70 mil
pessoas têm algum pmblerna ll!lado ao JO!IO. É lrn·
pressionantel No Estado da Nevada, onde se situa a
cidade de Las Vagas, há o dob10 da suicídiOS, com·
paraiMimente à méd1a do Estados Unidos. Em Ne·
vada, os lndiCBS de abuso e negll!lêncla - com crian·
ças, por exemplo - aio os ma10res do pais. Em ne·
nhum 011110 estado americano há tantas mortes por
quil6met10 dirigido. É o Estado onde eXISiem mais
cassinos, o que nio é uma COII'ICidência. É Impossível deixar de correlaciOnar esses fatos InfeliZes com
a piOiiferaçio de casas de jogo.
O falo da os piOblemas SOCIBIS recrudescerem
com a piOiileraçlo elos cassinos é Inegável. Um estudo
feito no Estado da Iowa em 1995 mostrou que 5,4% da
populaçio daquele Estado linha algum piOblema séno
com jogo, naquela ano, oompaiBIMimanta ao dedo de
1,7%, anterior à inslalaçlo dos cassinos.
Aliá, no Estado de New Je~aey, no Nordeste
dos Estados Unidos, Ílm. sarvlço públiCO telefOniCD
niCIIbeu, no ano de 1935 '26 m11 chamadas de joga·
dores desesperados com dividas que passavam de
US$31 m1l.
Portanto, é mu1ID importante que prefe1tos, govemadol8s, polilloos que não querem falar de vicio,
mas estão lllldentos por taxas e Ífi1IDSIOS que sanam
anacadados com os CIISSinos, prestem atançio a essas
fatos: alnis das dividas dos jogadores, vêm a pelda de
procllbvidade, as lllnlalivas de daalalq11B e a inadllnpllncia para com a Rada Federaii"'DDIIHHmanca.

estuciO

Um
fedO em Maryland, arn 1990, estlmou que lals faiDniS CIIUIIIram prejulzos da US$1,5
bllhl5es a Estado, ludo por causa do jogo.
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Aliás, não é mudO dlfic:il adivinhar D que U pessoas fazem quando têm dividas. Em prirnalm lugar,
elas deixam de pagar... Acertou em cheio quem pensou no caso dos impostos.
E a criminalidade? No nwsmo Estado de Wisconsln, segundo esludoa de Gazel e de p~
da Oklahoma University e da Unive~aity DI Nevada, o
númem de cnmes nasse Estado cresceu 8,7% após
a abartuiB dos cassinos. Somados DuiiOs crimes
que decorrem lnduetamente do Jogo, como, por
exemplo, maus llaiDB e agresslles feitas por vicGulos,
essa pmpoiÇio cresceu p&IB quase 9%. Ou saja, o cn·
me em WI&CDnlin aumentou 9% por causa da inltala·
ção dos CBSSinos. E mais IÜida, o lnstllulo da SolgurDe
dos Estados Unidos fez uma avabação e concluiu
que 40% dos cnmes de colannho branco do pala es·
Ião relaciOnadoS dlrelll OU lnd1relllmenle com D jogo.
018, sabemos da preocupação que o Pala ln·
te110 hoJB tem com a queslio da seguiBnça, Vamos
importar essas mazelas? A IIOCC do quê? Por que
dar essa demonstração de vtirdadeim masoquismo
com relação às condiÇÕes de vida do nosso Pais
que já tem tantos problemas para enfrentar?
Por que o jogo aumenta o crime? Eviclerfllmente, porque o volume da dinhero que cin:Ua em torno
do jogo é suficientemente alto para atrar driaa llljo,
llg&do ao tráfiCO da drogas, às rades da JIII)IIIIUiçlo e
à del1nq0ênaa. Isso é evidanlll; Jé faz perta lllé da cultu~a artisbea norte-americana. Um dos grandes Y8IDIII
de exploração PBIB os filmes de Hollywood, pennanantemente, aio os delitos e as tramas que sa dasanvol·
vem em tomo das allviclades dos cassinos.
Há também um outm fenOrneno que os 8CDIIDmistas chamam da desviO de renda ou canibalizaçlo
de abviclades. Em Allanlic City, por exemplo, onda
foram abertos cassinos no f1nal dos anos 70, 50%
dos restaurantes de Cidade fechanlm suas portas,
porque foram abertos restaurantes dentro dos caai·
nos, com comida subeicliada. Os casainos subsidiam
o hotel e a comida para que os jogadores fiquem
dentro do cassino, joguem e percam dinhelm. Isso
acarretou fechamento da restaurantes na cidade;
portanto, dasernptego, por out10 lado.
Outm exemplo: em 1995, no Estado de llbnois,
a operação da casSinoS PIOVOCDU perdas da US$1,9
bilhões para o comércio local. É extraordinério: u
pessoas deixam de comprar para jogar ou fazerem
comp18S dent10 do cassino, que é subsidiado. para
que elas percam mais d1nheiro lá. Sio prejulzos que
decorrem, evodeutemente, do dinheiro gasto no jogo
quem Insistir niaao e não da uma conconência sa·
diB, da chegada de capitais, etc. N - nwsmo Es-
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tanto. V. Ex" procurou mostrar que realmente Isto
não " ' acontecer com o alerto liqurdo posrtovo, e é
importante o estudo que traz a resperto. Ponderou
V. Ex1, em certo mamemo, que não haveria quem
estrvesse argumentando a legaliZaÇão do uso de algum trpo de droga. E lato que, S8J8 para a herolna,
seJa para a cocaína, e assim por drama, nio há
quem esteja defendendo a sua legalrzação. Todavia,
ha casos como o de uma juiza que fez um pronuncramento de repercussão esta semana em Sio Paulo, ponderando que podena haver a descnmrnahzação sobretudo para os usuários de certos tipos de
drogas Entre todas as vantagens e dnvantagens,
cons:derou, com sua experiêncra de juiza, que esse
tema deverra ser examrnado com senedade, oferecendo argumentos favorâvers à descnmnalrzaçio
pelo menos de algum topo de droga. Poderiamos até
entender que o próprio álcool e o fumo sio também
drogas que acabaram sendo legalrzadss em função
do seu uso rmenso por grande parte da população.
Países como os Estados Unidos trveram a Lei Seca
e depors acabaram hberando o consumo, resultando
num desenvolvrmento tal que, hoje, mais e mars se
corbe, por exemplo, a atrvidade do' fumo, corrsiderado murto preJudrcral, não devendo por Isso ser legahzado. V. Ex1 trouxe argumentos multo importantes
para que o Senado Federal esteja bastante conscrente sobre a decisio que terá de tomar. V. Ex"
trouxe organrzadamente elememos essenciaiS para
a decrsão que, em pnnc!pro, deverá não se legahzar.
Não crero que se1a uma 'pnondade tio srgndrcativa
essa de estarmos legahzando o JOgo hoJI!, pelo menos por todos os argumentos apreserrtados. V. Ex'
deu uma contnburçio importame nessa direção.
O SR. JOSé SERRA (PSDB - SP)- Murto obngado, Senador Eduardo Suphcy.
O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permiteme V. Ex' um aparte?
O SR. JOSI! !'ERRA fOSDB - SP)- Concedo
o aparte ao Senaoor f'eoro ::..:~ ~n.
O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Senador
José Seria, também considero muito oportuno e
competente o seu drscurso. Alrás, jã haVIB lodo na
Folha de S. Paulo o pronuncrarnento de V. Ex', que
teve a gemrleza de drstnbuir aos Parlamentares um
estudo comparatrvo da maror profundrdade com rela·
ção a essa maténa. Crero que V. Ex' está tomando
uma posrção realmeme drgna de ser analrsade. Na
mrnha oprnrão, esse assunto passou sem o devido
estudo na Cimara e na Comrssio de Constdurçio,
Justrça e Crdadania. Nas duas oportunidades em
que estava naquela Comrssão, corrsegurmos, nas
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drscuesões, levar esse assunto adiante. Surpreendentemente, na ninha opiniio, o assumo foi votado e
aprovado até com maioria exagBftlda. Na C.. r · lo
de Ecolromra, V. Ex" IIMI a 0011 rpetêi'!Cia de levantar o
debate, e eu trve a feliCidade de IIBSilllir ao pront.IICia·
menta de V. Ex', no qual se toma, em pmneiro lugar,
uma decisão: este não é um assumo para se passsr
conando por ele. Nio há nada que determine a obriga·
tonedade de votannos, de m11/181ra açodada, lavoravelmeme a esse PI'OJBIO. Este, som, é daqueles proJe·
tos que exigem amadurecrmento e cuja tramrtação
deve ser nonnal. Surpl8ende-me princrpalmenle - e
V, Ex" saliBntou este aspacto no seu pronuncramemo
de ontem na comissio e no de hoje na tnbuna: e eu
venho tratando do assumo já há algum tempo da lnbuna do Senado - o tal 0900. O qua está aoontacendo
com a televisio é realmente um absurdo! A televisão
braSJieita é hoje um cassrno entrando em todos os
leres. Todas as pessoas, de quatro ou cinco anos
estio exposlas a isso. E V. Ex' IIISponde com muita
clarividência: basta apresemar um projeto proibindo.
Quero drzer que provavelmeme eu vá aprasemar
esse PIOJBIO. Quando assisti ao pronunciamemo de
V. Ex" ontem, eu, qua CObrava sempre, cheguei à
seguime conclusio: o Serrador ,I')Sé Sena tem razio: vamos pelo menos discutrr e tamar Impugnar
isso. O que está levando à legalização do jogo é o
argumemo de que todo mundo jOga. Se todo mundo
joga, por que vamos proibir o jogo? Tem V. Ex' razio quando drz que há tantas coisas feras que tama
gente faz e nem por isso vamos alterar o Códrgo Penal ou legalizar os absurdos que lamentavelmente
sio praticados, a começar pela comissão paga para
cometer llicitudes. Creio que V. Ex1 Já teve um ménto, que foi o de levantar o debate. E V. Ex' teve um
segundo ménto de não permrlir que o assumo fosse
levado a toque de caixa na Comrssio de Assumas
EconOmicos. Vamos semar, debater e reaHzar audrências públicss. Vamos drscutrr o assumo com a
profundidade que merece. Sou mudO sincero. Em
um ano eleitoral, um ano em que o Governo estã fa·
lando em reformas e moddrcações, será que hã urgência nesse proJeto? San! que é para projeto
caminhar a toque de carxa? Reprto: é o topo de projeto
que não demanda nenhuma urgênaa. É o lipo de proJI!·
to sobre o qual, baSFdo no estudo de V. Ex', podena
até ser reeizado um BBITIInlino no ~resso Nacional
para ouvir os argumenlllS de um e de outro lado. Mas,
se for para wotar com ptasSB, como estão querendo,
srnceramente, com a maror tranqurlrdade, 11010 comra
O Sr. Lliomar Qulntanllhe (PPB - TO) - Senador José Sena, v. Ex' me permrte um aparte?
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O SR • .JOÉ SERRA (PSDB- SP)- Pois nlo,
nobre Senador Leomar Qu~lha.

O Sr. a.-n.r Quhânllhll (PPB - TO) - Nobre Senador, gostaria da ~r do dtlbal8 porque
entaudo 1er algo momentoso e aigniflcatlvo para a
sociedade brasileira. notadamente agora que v. ex•
traz urna argumentaçlo I6IJda e cm~~islllnte para
construinnos urna llllliatêncla a esforço que •
laz para a aprovaçlo dos cassinos no Bras•l. Con·
fesso que au Vl8 com liqlaba a legallzaçio dos
cass•noa e da outras II'IC:IIIIIIdlldas da jogo no Brasil,
justamente com aquela argumentaçio, que V. Exl
acentua ser !alie. da qua crescenl o número da empregos. da que aumentará a rec:eila e da quelllnllnl
1nvest1mentoa exteii'IOII. Agora h6 pouco diacllllamo&
a Le• Pelé. Nela 8lllá insarldo um texto que nlo só
diSCUte OS bingos, que li eram autori2aQos pela legiSiaçiO anterior. Lei n1 11.672, mas tambám perrnta
uma ~ da 8IIVidacle da jogos aqui no Bnlsl.
Notamos. com urna certa preocupiÇio, que h6 deter·
minados lllbllcias que penftitem que o jogo .. 8lqllie
em dMHsas IIICidalldadas. camo o 0900, camo aquilo
que dizem ser tftuloa da ~ que a talevlslo
Globo a o SBT lavam ., ar.
há uma mulllpllcidada mudO grande da . . . que -nm a ICOIIOII'Iia
popular. É preciso I8IÜIIIIIII8 que • laça um estudo
II1IIIS aprofundado para wrlicar aa h6 urna conlrapartida posiiVa pant a lagallzaçlo da jogos no BntsB. Curnpnmento V. Exl pela opoltlridade da trazer l Casa o
debate mlis ume vez. E c:omn:o que, em razio dasses argumenlall, vou estudar e aprofundar 11111111 o as·
sunto, pant que. juntoa, poasamo& discubr quastlo
tio imponante para o Brasd.
· •
O SR • .JOSÉ SERRA (PSDB- SP)- Muito obrigado, Senador.
Queria ·agradecer as lnten~anç6ea dos meus
trts colegas, que, com caneza. contribuem para o
oosso debate. Queria ponderar, com base na aua in·
terwnçio, um 011110 aspecto. Vaio um projeto da Cê·
mara. O ex-Deputado, hoje VICe-Pialfto da Porto
Aleg~e, José Fortunani, que conheci peasoalmente,
nunca sonhou com a idél8 da cassinos. Ela elaborou
um plqlllo que Mda tinha a ver com assunto
que loi emendado na Clrnara, virou um projetlo a
ve10 para cá. O que lo• votado agora na Comisslo
da ConshluiÇio. JuSIIÇa e Cidadania 6 o plqlllo da
Clrnara na - Integra, camo se o Senado nada b·
vesse a d•zer a 811e ~espedo, como 111 nlo tiVftsa·
mos nenhuma contnbuiçlo a lazer.
O 0900, i que os meus colegas aludiram, expra~~a uma tendência grave. Urna coisa 6 compntr
um bilhete da loteria ou mesmo ir a um cassmo. É
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uma decielo que a peasoa lama. O jogo que wm
pela lalaviBio entra aam pedir ta.nça e acaba envolvendo pessoas que estio longe da maturidade para
podarem tornar dllcis&ls, sob sua própna respo~•
blliclada, a respeito da dmheiro, da apostas. E o dlnheiiO que vai para o 0900 deixa da ir para outras
coisas.' Em geral, na grande maioria dos casos, aai
da gente pobra que está 111 privando da COIIIUmo,
da um padrlo educacional melhor, da um tra1aman1o
da 8lúda inais adequado, para tentar a 11011e. Sabemos qlie, 'do ponto da vista colativo, n1o há nada
mail Irracional. Aliás, quanto melhor v1o 01 caasi1'101, mi.s a populaçlo está perdendo - Isto aqui ou
em que!«<uer lugar do mundo.
Há tanDlm o lator que mmiii""ICIOI""""W. De lato, n1o
vlrlo turistas do exl8rior J:IIB jogar no OiapocJia ou no
CIU em vez da jogar am Monta CaJio ou Las Vagas.
Ftanc:amente. nam brasllairoe ncaços, daararlo da ir
pent luganla psra ir jogar no Olapoque ou no
Chul. Quero cizer que nlo lanho nenhuma lrqJIIcAncla
com duas ragillaB; CIID-el apenas IXIftiUII reprelllntem 01 exlremOI gaognUicos do 110110 Pala ap11111dau101 isso no Pl'••lliro ano do cu110 primdllo.

Slo - · · 18111
lfldMIS daquilo que podeiiiOI
olentcar em rnat6ria da kx:a&7açlo regional dos jagoL
PalaniD, Cl8io que o Senado Iam da. . . . da
aspectos e, Senador Pedro Simon,
elaborar um projaiD da lei ou Iam'
aprópno pnljaiD lnllllndo dD 0900, dos bingos que ......
1omantm am um abuso e da 111111111 CJ-t6N tanlbáaL
..
..,.,.ISidliiiRi'IIMIBI' -

•••Idas

. Gostaria, no entanto, da falar em desfavor dos
cassinos com relaçlo a 0111101 jogol - n1o o 0900,
que considero at6 pior. O caasino tem mais poder da
811imular a compulsividade e a lmpuflivldada. Por
lao, 01 CUIInoa fuiiCIOIIIim 24 horas por dia, o hotel
e a comida llo sublldladol, para que as peiiOa&
poasam perder mais, na compulslo que • aposaa
dalal. Há, portanto, tamb6m aspecto que devemos lavar em COI'IIIdaraçlo . , aagumentar que, aa
li existem datermnados JOIIOS, poda criar- Olllros.
Eu, pessoalmente, nlo gosto da nenhum tipo da
jogo, por6m 01 argumentos que apresentei aqui nlo
do da natureza 6tiC8 - embora 01 COIIIIdala absolutamente legft111101 e 01 tenha. Conc:enbaHns nas
quasl6al da natureza acon6mic:a po1q1111 ai aio encontradas .. pmcipeiS jadicabvas psra o jogo, jusbfiC81ivas que, a mau ver, nlo lêm lil8lantaçlo na anüse
ICOII6n'CII nam na expenênc:ia dos &lados Ui'ldoa.
As 1101181 elites, doentes pela rnacaquica dos
exemplos que vêm do norte, dawriam dabauçar-aa
sobre estes para venf"ICIIr que aaria ~-
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te para o Bras1l autonzar a piOIIferaçio de casas de
jogo, 'tle qualquer tipo da jogallna.
Mu1t0 obrigado ,Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Lucidlo Portella) - Com
a palavra o nobre Senador Leomar Ouintanllha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Pronuncia o seguinte d1scurso. Sam revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, comentamos em sessões antanoras as mais graves
preocupações que afligem o povo brasileiro, as famílias bras1le1ras. Destacamos em nossos comentános
questões como o desemprego, a violência e a necessidade ImperatiVa de adotar p~dênc1as com
v1stas a praseiVar a segurança do cidadão. Mas entendo, Sr. Presidente, que esses são eleitos. Precisamos elet1vamenta de tratar as causas e de buscar
solução para as que deterioram, que esgarçam o teCido SOCial e inlel1citam o povo brasileiro. Gostaria de
d1zer que cre1o não ser essa responsab1rldade excluSIVa da União, mas também dos Estados e Mun~cí
JIIOS, que preCisam lazer uma revislo completa e total em seus comportamentos, e, atendendo a uma
máxima tio Simples quanto eficiente, que é gastar
sempre menos do que se arrecada, para ter meios
para promover um equllíbno na socll!dade, para promover uma conVIvêiiCIB haiTI'IÔilica entre as abYidades de natureza SOCial e econõmica.
Gostana com isso, Sr. Presidente, nobres Pares, de reg1strar o esforço que o meu Estado vem fazendo nesse sentido. Tocantins não está imune e Incólume a essas conseqüências. Lã tal!"bém estamos
VIVendo um desemprego acentuado, com os problemas de segurança do cidadão, da escalada da VIOlênCia; mas, no coiiiÇão do Brasil, na região para onde,
por muftos e muitos anos, o pmg18SS0 não qu1s olhar,
porque o d-nvolvímento, os mvestimentos rnaaços
realiZados neste Pais sempre buscaram as regiões htorãneas, sempre deixal8m marginaliZadas as regiC5es
lnter~oranas, os Estados 1ntenoranos.
E num esforço hercúleo, que procura superar
as suas própnas cond1ções, o Estado do Tocant1ns
começa a 1mplantar, já no f1nal do século XX, as
obras de mira-estrutura, sem as quaiS não há como
pensar em progresso e em desenvolvimento
Ali estamos desenvolvendo um programa rodovláno sem paralelo em todo o Pais. Não há Estado
braslle1ro, Sr. Presidente, que este1a construindo tantas estradas pavimentadas como o Tocantins. São
quase três m1l quilômetros de estradas pavimentadas, sendo que desses maiS de doiS 17111 quilômetros
estio prontos.

------
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0 Pais inteiro clama urgentemente por Investimentos no setor -rgético, 1Gb pena de haver um
colapso no abastec:imento de -lgia elétrica no
Pais Inteiro, notadarnente nas RegiDas Sul e Sudeste, onde há uma concenbaçio maior, tanto populacional quanto industnal, que demanda um volume
ma1or de energia, se esses lnvastimentos não lo111111
fartos. No setor energético, o Estado do Tocantins
tem a partiCipação do Governo Fernando Henrique,
interligando na hora oportuna e lnteligenle os dois
grandes sistemas energéticos nacionaiS: Boa Esperança e Tucurui à Chesl e Fumas. Esse Investimento express1vo e SignifiCativo ocorre em quase 80%
em território tocanllnense.
Ainda no setor energébco, o Tocantins consegue antecipar em 11 anos o prograrr~a de construção
da us1na h1drelétrica da Lajeado, que há !Irar o Estado da corK11ção de importador de energia elétrica e
transformai-lo em um colaborador para as derriBIS legiões onde a demanda li maior do que a capacidade
de produção T~ata-se, no caso, também de expresSIVO invest111111nto, da ordem de US$1,2 bilhio.
Concomrtantemente, nesse mesmo seguimento, também o Tocantins ae proplie a construir agora,
com financl8m8nto do governo japonês, rede de
energ1a elétrica direcionada pa~a o campo. São cerca de 18 17111 quil6metros de rede de energia elélnca
que levarão UrriB melhor corldlçio de VIda ao habitante do campo, ao produtor, parrmtirldo-lhe ter urriB
parte do conforto que era, há pouco tempo, oferecido apenas aos cldadlos ulbanos. Agora, comudo,
no Tocantins, teremos os cidadãos do meio rural
desfrutando da -rgia elétrica, para não só melhorar a sua qualidade de vida, mas, pnncipalmente,
modem1zar as suas atividades, podendo, ass1m, gerar rriBIS riquezas ne sua área de atuação.
Sr. Presidente, entendo que seria necessáno
que todos os Estados buscassem também UrriB forma
de se superar, de buscar as aberr~allvas necessánas
para IIIIOrriBr o CniSCmBnto econ6rnico do País, com
ISSO olei8Cendo não s6 a geiBção de riquezas mas
empregos para uma quanbdade de rotos e lamntos
que a cade ela aumenta e preocupa os d1ngentes das
ma1s d1versas Umdades da Federação.
Com o ob(elivo de promover o investimento,
meiiCiono a neceSSidade de uma conjugação de esforços de um grarlde número de Estados pnnc~palmenle,
com vistas à construçio da Ferrovia Norte-Sul.
A Ferrov1a Norte-Sul foi IniCiada pelo entio
Pres1dente e hoje nosso colega de trabalho, Senador
José Samey, que, naquela época, com uma visão
pnvileg1ada, Já entendia que ela não seria meramen-
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te llq)& upiraçlo 18gional, nu tl8nlfarmar-se- deln'lllvamente runa neo u"llalfe - . l , j é que IID
I'8RIS 08 pai- que, com exterdD lentlllrilll tio
grande como a do a...u. ainda 1111c11am quaee que
exclusM11T1811111 o 1islema llldoviério camo a aua modi! ll1lis lntelllll, mail demlndlda, IIOiadamente
para o transporte de carga pesada alonga dlltlncia.
A Ferrovil Norte-Sul, Sr. Plelldanta, vllá elebYIIIIIente c:onlltluir para nular a matriz de transporte nelfe Pais. ~ priiCiso que todolnól nos IIISOCiemos • esse esforço, n1o 16 a Unllo, nu llldos 08
Estados, prinCipalmente 08 da Regllo Norte, em •peciBI o Pará, camo também o Maranhlo, Tocantine,
Goiás, o Distrito Federal e 08 pertencentes • Regilo
Sudeste, porque j6 hll estudoS leitos pele Valec
atestando que hll viabilidade IICOII6ml:a. com as
cargas a.tentes, para • lnstatar;lo della ferrovia.
Em uma ~ nlo tio ntmOia, foi inciso que
um homem de vialo pnvilegrada, um grande 811adl8la, um brasileiro de saudosa memória, I que ainda
hoje provoca emoç6es em todos nól, o Presidente
Juscelino Kubàc:hek, tiV8SI8 a coragem de enlnlntar 08 céiiCos de que o interior déste Plls "devena
aer integrado u demais regriles, visando 1 ums convivtncia equilibrada e hiiiii'IOIIIc:a. Com o lldvanto de
BIBSHIB, houve prornoçlo feliZ da lnlegraçlo
regKIIIIII, em deteminado momento da História do
818111, com a abertura de BelllmBIBSIIia. "crdicada
por multas que a consideravam o camlllho dai onças. poiS llgBVII nada a lugar nenhum. Bllla hoje
tralegsr por ele para concluir que a Vlllo daquele
estadlsla era privilegiada, pois coneeguill ver através
dai montanhas e alraVés dos lempoll.
Hoje, a piÓprill rodovia BeMmBrasllla llllegura, embora com um lnlcho quase paralelo • FemMa
Noite-Sul, almponlncia Imperiosa da ClliiiUUÇio da
Hlrade de feno. Hé necet1111dade de nos IIIIOCiarmos na promoçlo deess projalo. Apesar dls d'ID!Hades finance11as por que passam a maioria dos Esl"'lce
e a própna Unilo, dlr.i- buscar lllemallvas, a
- • ijAo do que fez o Eslsdo do Toca ilhe com a Hld18111tnca do Lajeado lijlelll" de programede pelo Governo Federal para daqui • 11 1111011, ganhlmce IOdo
-1en110 e trauslenmos o coniJIIQiftiiO de 0011111111çlo da Unilo para a inl:llllva privadll. Ora, -'lJill
elétrica • bom negócio em qualquer lugar do lllllldo.
Alaun, encontJamoa rapidarnante pan:aiiOI que ..
lnla-ram na execuçlo desl8 obra de vllallmporIAncil para o delemrolvimento dellllt Plia.
E quanto eo transporte? Else, lal qual a -rgia ellllrice, • muitD ......... para o dei81M1111'.mento de q~•lc;uer pala, e com OSifeZIIIBrillim con-

nguinanos pan:eiiOI ra Iniciativa privlda que agilizem- obra e a exacutem, contrtbuindo para 1 nt-

duçlo do chamado a.ro EIIUII, como ~m para
reduçlo das vantaa- ~ entnt os
grandes ceniiOie 08 Elf8dos 1n1enoranos. Eaes lllllmce possuem um a.ro maior de produçio, já que
I8US lnaulliOI llo bus cadoe nos grandes cen1101
transportados ra canocaria de Clminh6es. lrlnlporte rodclvl6rio enca- e - produtos de tal forme, que deixa o Interior um condiçlo de competitiVidade com 08 clemeJs mercados.
Partan1D, Sr. Pnlsidenta. a Fenovia Norte Sul ou
Ferrovia Transbralliana, como também j6 está lendo
c:hlmada • ~ nacional. no momento em que
o Elrasl precisa urgel"lelnlde ~ irMisllmentos
que -nun a abloMir mlo-diHibra, ..t1ar com a
escsllldl da QAiciCia e pemlillr que o Pais 811C1l11re
I8U carnntlo de lrll1qOIIIdade. de proeperldade.
Era o r&giiiiO que gDIIaria de lezar.
O SR. BERNARDO CAEIRU. (PFL - AM) Peço a pelavra pele ordem, Sr. Praaidenle.
· O SR. PR!SIDENTE (Lucldlo Portela)- V. Ex'
tem a palavra. •
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pela
Oldem. Sem !Mio do orador.) - Sr. P18lidenle, por
uma 'li 1:0 de ,......, - ••~••• oradoras que
8IIBVBIII ocupendo a trbme, IMI o.a+tado de nlo os
~ oter•u •.P... ram ~equerpraJudicer a ordem de i IICriçlo.
Sabe V. Ex' que o rwgisbo de comparaclmento
Indica que eu atava ra Cesa. Todavia, no Instante
em que foi chrlmeda a Ordem do 018 pera a VOiaçlo
do Projeto de Decrwlo leglllalivo n" 54187 e dos demeia Projetos de Da:niiD Legislativo, n"' 811197,
89197 e 70N1, nlo pude ctar o meu voto. Quero
fazê.lo agora, pedindo a V. Ex" que deteiiiikle o ntgiltro como voto em a todos os quatro pwjeiDii de
decreto lagislllivo e para . . devidas providlncias.
Portanto, aolicito a V. Ex" que detemine o meu comparacimento • 08 110101 raglstiadoe.
O SR. PRESIDENTE (lucldio Portalla) - A Ala
registrará a manllellaçlo de v. Ex".
O SR. LEOIIAR QUINTANIUIA (PPB- TO) Sr. Praldrrnte, peço a palavra pele ordem.
O SR. PRESIDENTE (l.ucfcf10 Porllllla)- V. Ex'
f8m a palavra. I • I
O SR. L.EOIIAR QUJNTANIUIA (PPB - TO.
Pela ordem. Sem ravialo do orador.) - Sr. Pftllliden.
te, gostaria IBriltim que losl8m coriBicleradoil como
aim 08 meus VOIDIIobra u malária aqui clllculrdu
evotadaa.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdlo Portalla) - A Ala
regisbiiii a mer..l'•çlo de V. Ex".
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Com a palavra o Senador Caslldo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMOB - SC.
Pronuncoa o aaguinle doscurso) - Sr. Presidenle,
Sr"s. e Srs. Senadores, ao longo dos llHomos anos,
nós, legosladores, assumomos com a sociedade o desafoo de levannos até ela o desenvolv~~~~ento, o conhecomento, o crescomento e a qualidade de vida.
Esse desafio aonda nlo foi superado e, em tempos
de globahzaçio, acreddamos que somenJe aará consolidado quando superannos rodos os obs!llculos legais entre os países.
Dilo isso, Sr. Presidente, Sr's. e Srs Senadores, quero registrar aquo a vosha ao Brasol do Presidente da Província Aul6noma da Galíc111, O. Manuel
Fraga, e de modo mudo especoal ao meu Estedo. o.
Manuel Fraga proporcoonou-nos uma verdadeira via·
gem no tempo, aboldando temas que a maiona dos
brasoleoros, infelizmente, nem mesmo conhece.
Convém ressaHar as qualidades que fazem
desse homem pllbloco um exemplo para todos nós.
Aos 75 anos, asbanjando alllvez, Fraga exerce peta
terce11a wz o cargo ele PlftlderCe da chamada Junta
da Galicoa, piOVÍilCIII localizada ao
da Península
lbénca e que tem como capdaiS a lamoea Santiago de
Compostela e a Cidade de Vogo, ~ de prospen·
dade e desenvolvomento, dado o seu imenso porto.
A GalíCIIl, conhecoda também como a Suíça es·
panhOia, remonta-nos a um período de nostalgoa, já
que foi a pallor dai que, durante 60 anos, o Brasil esteve sob o dominoo espanhol. Foi na época em que
Ponugal, anexado pela Espanha, formou a Umão
lbénca. Oogo ISSO, Sr. Presidente, para realçar as
qualodadas que nos unem aos galegos. Ao longo dos
anos, após o frm da escrevodio, maos de 600 moi espanhóis foxa111m residência no BIIISII, basicamente
na Reglio Sul, constduondo·se na Jerceira maior colõnoa de esllllngeiros no Brasil, atnls apenas de portugu- e italianos.
Entre a Galícia e o Estedo de Senta Catarina,
exostem muitas outras peculoandades: chma, expeclatova e qualodade de vida, a índllstria do pescado e
até mesmo o Klooma. Aloás, há vános séculos, hostoroadores de todo o mundo alormam que a língua portuguesa tem a sua ongem doreta no ldooma galego.
A econorma dessa ProvinciB tarnbám é motovo
de orgulho pa111 nós, cataronenses, que celebramos
doversos acordos de intercâmboo com os nossos coirrnlos. Entre 1991 e 1995, a economoa galega cresceu 8,76%, mais que a medlll espanhola, que focou
nos 7,38%. Em 1995, o PIB galego cresceu 3,4%, e
o aumento das vendas exJemas fo1 de 299%. sornando rnaos de US$2 bolh6es.

norle
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Como todos sabemos, a politiCB exJema é dota·
de muhes vezes paios símbolos, mas, até mesmo
neste partocular, a comdlva galega suopreendau·nos,
fechando um acordo de compra de maos de 300 toneladas de atum da empresa Kowalski, de llaJ81, em
nosso Estado. É um exemplo da dosposiÇio dos ga.
legas em formarem urna parcena que nos permota
entrar no mercado europeu, ao mesmo tempo em
que oremos introduzi-los no Mercosul. Flonanópohs,
a nossa futura capdal do MeiCOSul, cenamente seduzou, com os seus encantos de ilha da mag111, os es·
panhóis que aqui esiiVeram e nos bmdaram com
sompat111, curiosidade e muoto respeoto.
Ao homenageá-los, quero também re;ostrar,
Sr. Pn!Sidente, a Inauguração do Espaço Mercosul,
fórum que será pooneiro na polítoca de mtegração. Ficario ah os consulados peiTI\IInenles dos países
que compõem o bloco, além de um escntóno da Junta da GalíCIII. Esta iniciativa visa justamente capacitar os órgãos governamentaos das facohdades de negociação. Vamos aproXImar os nossos interesses e
trabalhar Juntos em busca daquolo que faleo no onicoo
deste pronullCIIImento: levar quabdade de vida e desenvolvomento a nossa gente.
Cumpnmento sonda a nossa classe empresanal
que soube muiiO bem vender a ornagem e as opollunldades que o Estado de Senta Catanna oferece
num contexto ele globalização. Recebemos a vosota
também dos colegas argentonos e uruguaoos, além
dos nossos pall:eoros do Codesul, que aproveotaram
as exposoções fedas pelas empresas galegas e catannenses para iiiÍCIIIr um processo de rntercâmboo comercial e de cooperação, o que é fundamental para
J~mbos. Atentos a estes acontecomentos, os nossos
empresários e autondades souberam organozar urna
rodada de negócios do rnaos aMo nivel.
Os galegos voeram em busca de pãrceoros, por
meoo de )olnt-ventures, relações comercoais para
expollação, acoldos tecnológicos, de compra e ven·
da e fonanceoros. Sabemos muho bem do potencoal
industnal cataronense, e nio lenho dllvodas em resformar a monha conf111nça no salto que daremos, pnncopalmente por termos na Galicoa a nossa polia de en·
Irada para a União Européoa.
Ao curJ1l1111181Úr os espanhóis na pessoa do Ptesodente Manuel Fraga, que ontem esteve nesta Casa
raafinnando o que dosse roo meu Estado. f89D'O na esperança de que essa parcena &eJ8 consohdada com a
prospendade das lilas regoões e dos doiS países.
Faço este regostro em função da vosota que o
Presidente da Galícia, os empresénos e toda a comollva fozeram ao meu Estado, Santa Catanna, no lllto-
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mo 111,11 da 181111118. Na apar~U~Wdade, hcMe um lnlerclmbio da 1n181~ÇGes que, 1e111 dllvlda.
com a paJticipaçlo elo u-ut. uma abenura para
Clllanne118811 e brallelroa, tendo em Vllll que a Gallcra, ligada i Ellpanha e a Portugal, kalmlldala 01

are-.

idiomas apanho! e português e encontra4e numa
slluaçio geogrjfa que repreeenta uma porta da entrada para o Men:ado Conllm Eurapeu.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Prasidante.
O SR. PRESIDENTE (lucldio PortaDa) - Concedo s palavra ao Senador Waldsck Olllelu.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL - BA. Plonuncra o seguinte discurso. Sem revislo do orador.)
- Sr. Prasldenta, Srls. c Sra. Senadoras, a quelllo
da saúde no Brasl afeta o COIJdlano n1o apanas
desta Casa, nias da toda a aociedada brasileira. Por
maiS de uma vez, tive a oportunidade da ocupar s
tribuna para rafarir-me a assunto: Numa daa-

188 oportunidades, chamei a lllllnçlo para a n dls!ribuiÇio dOI gastos oom ullda no BrasiL
.
ConsideradOI 01 dados relativos a 111118, em
que os IIICUI'IOS elo SUS ,..,._ntaram a cmlem da
R$50,24 por habilllnle na média IIIÍaonal, hcMe Estado. contudo, que chegou a alcanc;ar RS83.39. Apenas 1818 Elltaclos 18 lltuaram IICIIII8 da IMdla nacional, e, 11'11110 IÍIIIIIIIIIII1Cinte, lio aqueles que dlspllem da maior l8da da saúde e da malonls IBCUI'IOS
tacnológiooa e, por via da ooneeqilência, llo 01
I'I'IBIB noos da Fedaraçlo.
Sendo assim, fica demonstrada, 111.1ita clansmente, s lnJUIIIÇB que é cometida no lndiiiO de uma
poiiiiCB por ai pnlpna denornnada da - ' · ~ prac:to
ao comgir 88888 dlstorç6es. Tomemos o eamplo elo
Estado da Roraima, que -llbemoe - é carante, pobra, lllbdaaenvalvldo e teve o menor valor par caplta elo Pala em 111118, oom apenas R$25,41, ou aaja,
melada da média nacional 8 40% elo que COI 118gUIU
o Elltado que lave a maior rnldia.
·
A cli8tribuiçlo daal8a 18CUIIOS por ragillas,
COlmO 1M! oportunKiada da chamar a stençlo dal!ll
Casa. é feita da seguinte forma: • Regllo Norte,
com 7,2% da populaçlo, IIICebe apanas 4,4% dOI
racu11011; o Nonleale, com 211% da populaçlo e matada dos pobraa elo Pala, apenas 23,7%; o Sudaale,
com 42,4% da pop•çao. 411,9%. O Elltado da Slo
Paulo, eapecillcamanle, com 21,8% da populaçio.
I8CIIbe 26,ll'llo dOI - · ou ... dOI 6,5% da
8CIHcimo elo Sudeste, abocanha sozirllo 5,3%.
H6. pois. uma OOiw:&ibaçlo da gaatoa no Sucleate e, danbo daata, ouba OOIIOBilti'IÇio, O que
natra uma cliiiDrçlo: oa ElledOI e as ..._ maia
pobraa 11o 01 qua IIICebem manos IIICUIIOI par..,

pia, falando da valoraa parcentuall. Esta grava diiID!Çio na pollllcll da .,acaçlo dOI racuraoa no Pais
o Govemo Fedalal OOIIIIÇ8 a oonlglr, na medida em
que instituiu o Piso da Alilnçlo Búica.
Hoje, por 11n11. hcMe no Pal6c:io elo PlansiiD
uma solenidade em que quase mi Prafeltae ,_..,
18m 18U Ulllllicaclo da aulaiUiila plena para gerir 01
racui'IOS elo SUS. IICIIaiD para a allnçlo bélica da
lllllde, na base da RS'ID.OO porhallllarae. No enlllniD,
isso ansa é IIIIIID pouco a n1o 00111giil- a ciiiiDrç!las que 18 wrlllcam na ep'eaçio dOI da aallda em nosso Pala, paiqUB, na oilgem da lnjusllça social, 88li& o fiiD da que aplceçlo ee d6 em
ralaçio i procluçlo. ou IB,Ia. ao faluranlentltl, com a
pnntsçlo nlo d8 8l8nçlo bi&sJca da u6de. mas da
II8SÍI!ência rnécllca que. falta via l8da hlllpltalar.
Deisa forma, 111118 1889 e 111115. 01 gsstll8 com
-=tucla nléda:rl' "li ••lar pr 'Bill de 7D% para
IID'IIo elo 101a1 da II8Btll8 fadaiall com alda. Para •lar
uma ld68 mail praclllll da88s nlval da 001- dlaçlo.
baila ver que 40% d O I - elo SUS dsiiBnlleitncla a Esbtclcoa e M.a
llo gsstll8 com pllli:idlllir
101 da afto CUIID, que IXIiillllipOndem a lpaliBI 4'lfo elo IDo
III da piiOiidmaU. Slo IÚI-alillinlnaà.
· auBndo ralatal, neara Casa. a ~gaçio da
CPMF, para que a-a - vlglncla plena ds 24
meaas. 'chamei alilllnÇIO para o falo da qile ala tinha- tornado um 11111 NC
E o PIBIICiaa
Fernando Hallllque CaniOio, hoje, am seu pronunciamento, oonvooou o COIIII1181180 a 11m da que encontra sok IÇiles para um llnlnclamanlo llllllilvsl i
•n~e d8 8aiide. Ola. é praclso que ee IBCOI•'Ieça. lnclllllvs em ralilçlo i CPIF, cuja Cilaçlo foi uma lnic:iilllva legtalallva llamadll neara Cala por um mambro da Bancada da Oposlçio. que oa têm
Ido para a aaikfa, mas • PMCiiO que haja julliça •ocial no gutD. ~ e8fe linha aflcilcla. afellwidada a
laja benrfello, ou Hja, que a aplcaçio l8ja oorrata.
Dlllliaa fonna. ~ • apraaentar, naats
Casa. um piiiJIIID de lei que 111-18 lllllndar a pelo
manos algumas das vi&rlas cliNIISilea a dOI vi&Jiosaspactoa que a.,:6 'ÇIIIIIIi na Sailda. no Brasil, axlgem.
Sr. Praaidanle, Srls. e Sns. Sanadoras, IIIIOU
aqui para eollcitar a llllliiÇio das!e Pleni&rto para o
Projalo da Lei ri' 55, ds 1111111. em que ratomo alguns
dllll Mlllws d8 Lei Oiglnlca da Sililda que foram
eprovacloa palo'Congullllio, mas V8ladOI em 1990,
danlre oa quais Um que Blfablllce que allanafallncla clava daH8 lndapai~ das foinlldadal da oonvtnlo, que aaiiBIIIfertnclas devam dar. . dli81amenlil de fundo a fundo. Proponho que 75'llo
doa -IIBiilfldcloa ...,. Unllo i oonre elo sus
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••• o~nlclpicuejam alcrados com ra1at;1o
duata • JlOPI Mção, 011 lleja. sagundo o CCIIIIicienta de
sua dNisiD pelo ronao de habilaa de cada Unidade
da Fedenição e de cada Mlri:ipio bnlsileio am alnlida·
de social. E. IIObl9ludg , _ caso. quando se 1n11a de
~Mil' a própria vida tunana. de lllllllglll8l' CDIIdições ac!eqllldas de IIIIÍidB, a lrilade de medida é o homem, nlo exisiB 01111o ~mais ;.to.
Então, que 75% doa recu- sejam apliCados,
&eJBm dlstnbuldos propo~elonalmente l população, e
que metade desses recu- sejam cbngatoriamenle
llanlferida aos Municípios. É ewidenle que eslainDs astabele •Ido que os Muruclpios diMim pn!IIIIChel requi·
Silos a lin de que poseam raceber- recuiSDS. Isso
diz respeito lllllllal1ellli ll 8XISIIIICia de um fundo de
saúde, de um CDIISill10 de l8llde. de um plano de saLI·
de, de ralalórios de geslillo, da ap:esentaçio de contrapalbdas de ~BCU~aS. E a - respeito estamos prqlDII·
do no p!lljeto que a Urilo podelá astatalel a Irrites de
conlnlparlldas, ou seja. de ~ que Estados" e Mu·
niCil)ios davam atJrigaiDnamerl epDIIar ao setor de
saúde e que tais pen:iiiiiiBB, valaras ou·~
sejam definidos aru11men1e na Lei de Olll!lrizes On;amenlánas, ouvido o Co11g1 E c Nacional.
Sr. Presidente, IUgerimcs também que 30%
d011 recu'- apiiCIIdos pelos MU111Cipics, Estados e
Un1io se destinem l atenç1o básica de saúde. O mínimo de 30%. E que as unidades que estejam apli·
candc manos do que este pe1C8ntual aumentem
suas aplicações ll ruio de 5% ao ano, de modo a
alcançaram o patamar mínimo de 30% destinado l
atençio búica de IIBiide de modo que possamos ter
urna mediCina pravenllva no BIBBil, urna atuaçio
maiS cla111, evitando que o brasdeilu adoeça ao invés
de curá-lo depois que está cloentll. Nós que esta111011
vivendo na era da glcballzaçlo, da eccnom~a inter·
nac1011811Z8da, IQCII8IIIOI de recu- humanas
quallfiCIIdos; mas pracillamos também de uma força
de trabalho aadia. uma força de trabalho que tenha
condiÇ6es da atuar no meiCBdo, que tenha condiÇÕ·
as de atender as suas -sidadas.
Ora, vemos que, hoje, a si!UaÇio da saúde pú·
blica no Brasil é mudo grave e é preciSo encontrar
soluções. Sem dúvida que é preciso, com a reforma
tnbutána. com c equUibric fiscal, destinar maiores recursos para o setor da saúda, ma• só ISSO nio bas·
ta. Nic vamos aluar apenas de modo Incremental,
buacando agregar mais recursos ao setcr. Vamos
também trabalhar q.•alila!lyamente no sant1dc de as·
11mular, de Induzir, por mao de lei, da disposdiVos
estabelal idos pelo Pader l..eglslabvo, que é a esfera
legitima para ~ cril*lcs • lbcar paJtmeiTos. Polque
pai •••
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é p!8Ciso var tanmétn que, com a IÍSIIIIIálica, o mecanismo Institucional C01111111U1dc, o ExacutNo e o
próprio Mllisbo da Saúde ficam ~ a uma série
de conselhos que lllndem, naiUrahlenle, a dela der intem as c:rtemlizadcs, defende.- sit! ações que estão
p.eexista 11Es, sem lazer as coneções, sem pllliiiCMII" os
que slc irJdispensévas para tennc&, elebva·
mente, uma politica de saLide IDCI8Imenle jlsla.
Esta caso da saúde é muilo gnM e mostra que
também nessa área, como de modo geral nas politicas
sociais -já 1M! cpcrtullldade de Chamar a atenção desta Casa-, temos lido um daeaqullibrio lnsiJiucicnalza.
As leis, as regras, os modelos, os palimetros,
esta.belacam condições que preJudicam sempre as
populações ITIIIIS pobres em lavor das populaç&!s
mais ncas. Nic estou sequer, no caso da saúde,
chamando a atençio para o lato de que, enquanto
nas regK!es mais ncas a população conta mais com
os planos de saúde, eles existem em proporção mui·
to menor nas regKies mais pobres, até por leJta de
capacidade do poder de compra dessas populações.
Esta111011 ai tratando do subsistema público de saúde, do IUbelstema que atende ll população carente,
que é o SUS. É ar que se tem que lazer ~SIIÇa saciai.
Er ':11 projeto de lei constitUI um comprom1ssc
que assumi voluntanamente desta tribuna, mas ao
qual chaguei a partir do momento em que constatei
que o meu Estado da Bahia, sendo o 4 1 do Pais em
populaçic é o 21 1 nos recursos do SUS. Fui investi·
gar e vi que, em relação a outros Estados ma1s pobres até que a Bahie, a situação é bem mais grave.
É preciSO corrigir Isso e a essa respcnsabilida·
de não pode lug1r o Congresso Nacional e o Senado
da República.
lljiiS1IIs

Durante o rlrscurso do Sr. Waldeck Orne/ss, o Sr. Lucíd10 POfltl//a, 4• s-etãno,
deüta a cadeira ela pteSidlncia, que é ocupada pelo Sr. Lsomar Ouintamlha.
O SR. PRESIDENTE (Leornar Quintallllha) Concado a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCI.. (PFL - RR. Pronuncia
o seguinte d1scurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidenta, Sjls. e SIS. Senadores, tenho tretado,
desta tribuna, da crise que está se abatendo sobre o
Estado de Ror11ma no tocante aos incêndiOS e ll
seca provocada pelo El N1ilc.
F"IZ8mcs aqui, nesta 11811111na, um apelo ao Presidente Fernando Henrique, ao Ministro Ant6nio
Kandir e ao Secretário de PclftiCII Regic1111111 Fernando Catio, no sentido de que uma providência
folie tornada para minorar c sofrimento da população de Roraima.
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,o flecnlljrlo
Fernando
Cllllo .. · -elo
· PIISi· 1111'1
Rcnma
neslll 1111111181110,
por cleternUiaçlo
denttl, e hDje l lalde o PIISidenlll Felllllllclo Henrique assinou uma Medida Plow1161fa dllllnanclo, lnlc:ialmenle, RS2 INih6es para que a Deffta Clvl co~ • 1111181' 1111'1 Roraima 110 Hlllldo da 8blndar •
populaçlo e mnnr o aoflir6'11D por que paaa
lado o interior elo mau EstadO.
·
Eu, como um eloS que pleiteou .... racun10,
quero, da .rlluna, agradecer a lll8nÇio elo Senhor
P...ldenle, inclusiva pelo envio da mais da 100 homerw da Corporaçlo doa Bombelnlll elo Dislrllo Federal, no Hl1bdo da 1111181' em conjunto para dln*iulr
oe eleitos eloS Incêndios em mau Ellado.
AD mesmo tempo em que a ~... ragiSira
as d~ICUidadee de Roraima, Sr. P181idenle e ragiatrarnoa aqui, com aatiafaçlo, a llberaçlo da .B$2 ml116es para a Defesa Civil em Roraima , ela também
ragillra que alguns Govemadoral estio gastando
rios ele dintllllro para taar prapagancla eleitoral no
santldo da tentar a raellliçlo, conD moetra o jornal O
Estado da S.Pnlo, de dommgo,15 de março de
1898. Qual nlo !ola minha IUrpr&Ú e indignaçlo ao
ler a malliria e wrllicer que o mau Estado de Roraima. que wm pasando nec: Idades com oe lrdndiole com a II8Cile que H 81ICOIII& em calamidade
pc'rh'ice, 6 exatamente o~ de gutos com publicidade eleiloraira elo Sr. Governador.
O Estado da Rorainia gasta, Sr. PIISidanle,
R$22, por eleitor, para fazer propaganda elo Govamo
elo Estado. Isso lepi aaniB o triplo ou o quédruplo elo
que gutarn outroe Estados. Se cornpararmoe nl'lmero com os da Iniciativa privada, Sr. Pruldenle,
varamos, por exe11111o, que a cervaja.. Brahma,
campal da -.181 de cervaja no Brasil, gasta, com
pcrbllcidade, R$0,52 por -.urnidor. O Gowmador
Neuclo Cempos gata RS22,00 por eletlar, um número imenlamenla maior do que gata a cervajaria
Brahma, e nosao Govamador, inlellzmente, nlo 6 o
n' 1, 6 um péssimo Gowmador.
Mais ainda. o maior arux:iante do Brasil, e
Geuy Levar, gasta R$1,10 por talespecladorlano
para fazer a puiiiiC'dade da 6limOI produtos. Se
oompararrnos a Geuy Levar com Roraima, V8181ri01
que o Estado gasta RS22,00 por eleitor, portariiO, 22
vezes maia elo que a eft1lr&sa. e o Gowmador de
Roraima nlo 6 um bom produlo.
RegiSiiar -lato com lndignaçlo, pocque, H
de um lado o P181idente Femando Henrique Caldoao taz um esbço e cdal:a R$2 rrthees para atender
• celanidada 1111'1 Roralnla. por OUiiO, o Govamador
gaala, 16 1111'1 um CCIIIIIIIII millcnlllo com dalliiii*iiiilkl

pubHtrto da &lo PUo. RS3 mlhOel para tazar
p;CJPIO&iida . . . . . . e 11n11r illldlr um Cliaflo elaiiD111 que H c:dcx:a da famla lnwaiiiMI. O P1811dar .. 1benxl RS2 mtiiiiL 111111. pelo ndo elo cl&apadti"i, RS3mlhl!el para e pilll 'ladacloGIMmldar.
Quero agradecer ao Prwldelft Ftnr&ido Henrique pelo IIJQio dado l pop daçlo da Ralalnw. e, ao
narno tempo, CCiildenar o Govarr.adar e dlzllr que
guiar RS3 mllhlles em um CCiiibiiU da publlc:idada
no momento em que ocorram ceJamldades no Estado é um esc:llmlo, é ~ lOira o aofltmento da
populaçlo. Nlo ecebmae lsaol
Multo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (l.eomar Culntaniltra) - A
Mesa H IICIIIdaiiZa com v. Ex" pela 11tuaç1o dllic:il,
pela c:rlse que H abale lobra o Ealado da Rorama,
que V. Ex" aqui tio bem rap....ma.
Nlo ht mais oradoiiSinlcrlol.
Oe Snt. Sellldoraa Guilherme Palmeira, Mauro
Miranda e Beuedlla da Slva enviaram cliac:lnOI l
MeH, para '•eram publlc:adOI na forma do •""' 1111~
no art. 203 do Reglme!IIO lnlemo.
S. Ex'IMrto atandidoe.

O SR.'GUIUtERIIIIE PALERA (PR.- AL)Sr. PIISiclente, Sl"l. e Sra. Senadorw, é com profundo pesar qua ragisbo o falecinento do Plof. SRvio
de Mac:edo, pruleasor e a-diralor da FIIC'+rede de
01111110 da Unlvellldade Federal de Alagc:as. c:ujos
quadroa Ilustrou como
dOI rnaiora8 jurlstal do
Eltado. Nuc:ido b margens do rio Slo Franc:ilc:o,
na hislóric:a c:idade de Penedo, era filho de Serapilo
Rodrigues da Macedo e da d. Áurae Barrato de Macedo. Tendo eallldado em lu& c:idade natal, em Aracaju e no Liceu Alagosno, em Macei6, bacharalou-le
em ~ Jurfdic:as na F•mddarte da DlraiiO do
Rec:rle, e c:ani:lulu, na Pontllfaa Univaraidade Ce161ica da l"erniiMiuc:o, os CUI"IOI de Pedagogia e de
Cilnc:ial &:anemlc:u, o que dá bem lcMia de sua
vasta c:ullura," de uma enorme erudlçlo, e da cerac:terillicas pessoais que fizeram dele um humanista.
Além de c:atedrtbc:O da Direito, Soc:iologia e Filoaofta, foi profeuor de Drraito CIVil, de lnlrtduçlo l
CllnCia do Dnno, de Economia, de grago, da labm
e de lrngüiiiiiCII, antes de c:hegar l d1raçlo da mais
enllga inllllluiçlo de erwino "IIIP8rior do Estado. Pertenceu a virtualmente IOdai ea enbdadel culturais
da Alagoa, notadamente o lnllblulc: HIS!óric:o e Gaogrtllc:o de Alagou, a Acedemia Alagoana da Letras
e • Acedemla Brasileira de Cilnc:ras Jurfdic:u. De
sua atlvidade intaleclual e de aeu magilt6rlo prcllallonal, dlixou" veata. prclllic:a e erudita obra rapra..-.t.da por IMos. artlgOI.'c:onlettnc:ial e IIIIJIIiOI

um
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com Q~. •
• ;:... r3 os mais presllgiosos periódiCOS e 101'118111 ao pais. Foi er.arninllllor de teses e
concursos pllblicos para o magiStério, tendo sido
mestre e onentador de lnllmeras gerações de aJa.
goanos que, em vida, sempre lhe tnbutaram o teste·
munho de seu reconhecimento.
Era um cidadão exemplar, um homem VtrtuOSO
e um prof•ssional dedicado a inllmeras tarefas intelectuiiiS, d'!lno de nossa admraçio, de nosso resperto e do rec:onhecimento de Ioda a soaedsde aJa.
goana pelo mudo que a ~ustrou com seus exemplos
e seu magiSiéno. Em meu nome pessoal, e no de
seus mu1tos amigos, quero transrnat.r à sua villva, d.
Dulce Gama Breda de Macedo, e a seus quatro f•·
lhos, Mana Márcia, José Carlos, Dulce e Luc1ano, o
penhor de nossos mais profundos sentimentos de
tnsteza por seu passamento. Creio que n•nguém melhor que o junsta, pensador e ensaísta Sílvio Me1ra,
que o racebeu na Academia Brasleira de Ciências JurídiCaS. 8Xpi81SOU O Wllillleuto de cannho que IOdos tínhamos por ele, ao afJnner que ele linha conseguido,
com sua obra, superar o tampo. Ele não superou só o
lerJllO. Superou, sobretudo, o tempo de - própria
VIda, na extensio dos -namentos e dos exe"1lfos
que legou a seus Ulnos, - arngos, aos ad1111radores
e aos que, mesmo nio o !ando conhecido na int11111da·
de, foram capezes de nutnr enorme admração por seu
exemplo de trabalho, dedicação e patriocsmo.
De1xo também rag•strada e m•nha solldaneda·
de a seus Irmãos, o médico GHberto de Macedo e a
professora Cé&a Rodrigues de Macedo que, como
IOdos os alagoanos, p111nteiam uma perda irrepará·
vel para o
Estado, a sua cuHura e toda a soCI&dade alagoana, em nome da qual, tenho a ceneza de poder me expressar, neste momento de profunda constemaçio. Que os exemplos de SnVIo de
Macedo possam continuar sendo a insptração de
quantos o admira111m em vida e agora lamentam
com profunda tristeza a morte que ce1fou uma eloquente e exemplar existência.
Era o que eu linha a d1zer.
Mudo obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO)- Sr.
Pres•dente,'Srls. e Srs. Senadores, os empresários
argent~nos estio mais conf18111es no BtaSN. é o que
1nlorma uma pesquisa redzada pelo ltamaraty, com
o ob1et1V0 de sent.r as expectatiVas dos mais diV8r·
sos segmentos empresariais do país vizinho, nas relaçiSes políticas, econ6micas e comei'Ciais incremen·
tadas pelo Marcosul. Os resultados são mostrados
na ediÇão de hoje da 0.... Mercantil, e reforçam
a conVICção de que os p!8COncedos estão sendo ra·

nosso

pldamenJe supellldos, em nome de wna pslC8ria solidária ceda wz ma11 sólida e mais raaiiSia na d•re·
çlo dos Interesses comuns. Aqueles velhos ranço&
de uma suposta teudêucia hegen&ic:a, por parte do
BrasD, começam a dissipar-se delinltiVamente dos honzontes do Cone Sul, graças ao esfor9o e à c:ompetãncia de nossa diP~ Sem prejuízo das identidades
e dos 1ntere- locais, -lrabalho paciente e sistemátiCO consolida um sentimento indiVisível de conb·
nente, no qual ganham todos, e nmguém pelde. Condutor desse pnxesso de aprox11nação e do rompirnenlo de algumas pendênCias que SUilllllllll durante o seu
aluai mandato, o Presidente Fernando Henrique Car·
doso é a nossa QIIIBnba de que vamos inaugurar o
próximo rnlê111o com um men:ado comum lorte, solidá·
no e compebtivo para ocupar espaços crescentes no
processo mundial de globaliZaÇão.
O objeiiVO da pesquisa encomendada pelo ltarnaraty, segundo a Gazeta Men:antil, é a de construir
•a estratégiB IIIBIS conveniente para at•ngir de forma
eficiente a SOCiedade argentma como um todo, e
mostrar uma imagem do Brasil como vizinho no qual
se pode confiBr". E, com o levantamento concluído
recentemente, "emerge um conjunto de op1n1ões que
mostra os acertos do Mercosul, um diVisor de águas
na histónca relaçio de nvalldade entre os dois países". Um dado importante é que 69% dos entrevistados estão seguros de que a economia btaSileira estará "melhor", ou "mudo melhor", nos próximos anos,
e que somos, entre todos os países americanos, o
"ma1s importante" para o desenvolvimento de atiVidades comerciais. Apenas dois por cento dos empresérios consuHados pela pesqu1sa a•nda mantêm
preocupações com sent•mentos hegemónicos do
Brasil, nas relações com os vizinhos.
Nos ~~~·mos seis anos, o mov1mento comerc~~~l
entre Bras•l e Argentina saHou de apenas 3 b1lhões
de dólares para um patemar de 14,88 bllhlles. Ouvido pela Gazeta Mercantil, o presidente da Cllrera de
ComérciO BIBSI~Argenbna, Hor.ic:io Jves Frayre, fala de
seu Ollmsmo em relação ao futuro, e con&ldera que a
reeleição do Presidente Fernando Hennque Cardoso
será fundamental para aumentar os lluxos de comérCIO, com a complementação das retonnas. Esse sent~
mento é parlllhado pelos empresárius argentinos, que
na sua grande rnaiona aprovaram o esforço do aluai
govemo em m0dem1zar a economia.
A pobreza e as desigualdades socia1s no Bras11
loram apontadas pelos empresános pesquisados
como os problemas negabVos que ainda preocupam,
no fonaleclmento das rela9ões b11atera1s. O que eu
d1na é que essas praocupaçlles não são novas, e re-
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pia~ ele investunentos não têm sido efocientes na
geração de empregos.
O própno IBGE reconhece que o aumento é
alarmante. Mas, se comparado com Indica do Oleese, ainda está bastante subavall8do, pois a taxa deste é de 16.6% no mesmo período. Dderenças a parte
entre os doiS órgãos de pesquisa, o que se pode concluor com absoluta certeza é que o 1antasrna do de&ef111r&go cresce assustadoramente. No caso do
IBGE, a variação pen:entual de ~ do mês
dezembro para janeiro último foi de 70,58% e ISSO não
foca por ai, poiS sonda faltam as taxas de fevereoro e
março, que COSiumam ser ma10res do que a de Janeoro.
Esse aumento do desemprego é, indubdavel·
mente, o resultado das altas taxas de JUro&, das medidas foscaiS adoladas pelo governo, do aumento da
população economicamente a1111a que chaga ao mar·
cado, da falta de d11ecoonamento dos investomentos
para setores que geram mais empregos e de fatores
exógenos, como o Efetto Ásoa Não é hora mais de
ficarmos filosofando sobre as causas do desempre·
go e som de ações rápidas. Reconheço que a redu·
çio da taxa de juros PJ0P0S1a pelo' Banco Central de
34,5% para 28% é uma ...ali•açio no sentido de se
comgir as dlstoiÇÕeS do mercado, mas 8ll1da está Jan.
ge de ser suloc.nte para resolver o problema. Pois,
corno um pais que cresce apenas 3,03% ao ano pode
pagar juros de 28% ao ano? Isso revela que o País
está diSposto a remunerar o capital com taxas elevadíssmas, em troca de um crescomento insognolocante.
Ao se fazer uma radoografia do desemprego
por setores, ele se wnloce pnncrpalmente na indús·
Iria e no comérctO. E não é doficol entender a razão
desse fato. Se a economia não cresce o sufiCiente
para manter os fatores de produção em pleno emprego, acaba ocorrendo a ocoosic:lade desses fatores.
No atuaJ ,_,ao, O fator trabalho está OCIOSO e gerarodo uma grande mazei.J SOCIBI, O desempregado.
Não acreddo que um país nco corno o Brasil não dos·
ponha dos outros fatores de produção - capital e recursos naturais - sufiCientes para aproximar-se do
pleno emprego, mas lanho a desconfoança de que
esses !afores ou estão ocoosos (partH:ulannente,
acho ddicH) ou estão recebendo maiores remuneraÇÕeS fora do setor produtovo (o que é mais provável).
· Um outro ponto Importante a ser destacado lol
o onvestomenlo anuncoado no Pais nos úHimos anos,
que se encontra concentrado em setores com baixo
potencoal de criação de empregos. Em 1997. aproximadamente 56% dos 218 bilhões de invesbmentos
no Pais se concentraram em quatro setores: comuniCBÇlÕI!S, equipamentos de transporte, refono de pe·
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tróleo, energoa e gás. Estudos realizados pelo
BNDES revelam que esses setores tem baixa capacidade de cnação de postos de trabalho, consequentamente, essa politica de investimentos não aponta
para solução do desemprego.
Quanto aos programas responsáveiS pela geração de emprego, estes não têm atongodo os seus
ObJebvos. Por exemplo, o PROEMPREGO (Programa de Expansão do Emprego e Melhoria da Cualodade ele VIda do Trabalhador), programa operaciOnalizado pelo BNDES, que financiam projetos geradores de emprego como o do metrô do Roo de Janeoro, e que até o momento só d1Spombol1zou 25% dos
R$9 bolhões que fooam deslonados paoa aplocação entre 1996 e 1998. Quanto ao PROGER (Programa de
Geração de Emprego e Renda), menos de 1% dos
R$2,25 bilhões foram libeoados, no ano passado, para
os Estados do Pará, Espinto Santo e Roo de Janeoro.
Não sei se devo focar lebz ou tnste com a nolicoa
de que a região melnlpoilana do Rio de Janeoro foi a
que abngiu a menor taxa de desemprego do Pais, isto
é, 4,96%, o que representa 218,6 mi cariocas desempregados, de urna população econornir:amenl aiiVa
de 4,4 milhões de canocas: ou seja, paoa cada 20 empregados, hé 1 desempragado. Isso se deve ao lato
de que há grande concentração no setor de seiViços,
que no momento não foolão atongido como lndústna de
transformação. Bom, Senhores Senadores, eu não
consogo me alegrar, poiS são onúmeros canocas como
os demais brasileoros, na sua grande maioria paos de
famnoa, que foram expulsos do mercado de trabalho e
se encontRJm padecendo da lliolêncoa de planos econ6mocos recessovos e contracionostas. PaiiiCulamalle,
a Indústria do Roo foi a que apresentou o pior resuHado
de todo o Pais, fechando o ano passado com um número de empregados 10,8% menor do que em 1996.
Doa.-.e diSSO, lemlxo-me de ConSIIIuiçio no seu
Art. 3", item III, que reconheos como um dos objelovos
fundamentais de Repúb&ca Federativa do Braso1 "ErradiCar a pobreza e a margonahu:çio e redUZir as desigualdades SOCI8is e regionais;". Por enquanto esse objebVo está dostante e se não tomarmos medodas prálj.
cas para o reaquecmento da economoa, como o aumento de invesbmentos em setores que geram maos
~: redução das taxas de juros; redução da
carga tlilutária da alivic:lade produtiVa compensandose essa redução de arrecadação com maior taxaçio
paoa a alivodade especulabva; estaremos apenas doante de maos um cbjetiVo não alcançado. Somente com
um expressivo CI'IISCimento do PIB, que é o somat6no
de todos os bens e serviços produzidos no Pais durante o ano, poderemos sair desla sHuaçio.

J• !~~~ r

~

f i •

1 ..jil
.

1
i
:
. r1
.

r.. !j:

!~~~ -1 tiiJr1·~

~

I '

rJ !~~

f

i

J

I

I

f

I

I

I J I
f

I

tf
f.i ~.

f.t-

lf~J•·
1
I
Jri ~~

it

"i

I!IJtf
t~~t·llf t~;1
1 • f.'J
I t•ii; ·r·
!•. . J·~···
·.-.- 1
~ -~t.~~~~ ~d nm -lttl!dl t,ir ~.

~

I •

1 !~~

r j"f
~
f..

1''11

~

lt
Do

..

!s

.i

. 'Iii

~~

ii ..
••~.

i;i~
ill I

~~8~
lltif
!IJi

~

I

.iiii ~

I ;iii
Dm

~
ã

u
~~m~~

t:•

i!l
I!

I

1:

•

ANAIS DO SE.~ADO FEDERAL

MARçO DE 1998

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão à.s 1Bhoras 34mlnutos.)

ATA DA 4" SESSÃO DEUBERAUVA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 5 DE MARÇO DE 1991
(l'llblic:ada ao DSF, de 6 de março de 1991)

RETJFICAÇÃO

À pásina n• 03427, 2" coluna, na leitura de emenda subscrita pelos
Seaad01a Eduardo Suplky, Jose Fogaça e pela Sellldora Emilia Fenwxles.
Onde sela:

EMENDA DE REDAÇÃO OFERECIDA AO PROJETO DE LEI DA
CÀMARA N".9S, DE 1996...
"

Leia-se:

EMENDA OFERECIDA À "REDAÇÃO FINAL DA EMENDA DO
SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 95, DE 1996

MARÇO DE 1998

...

ANAIS DO SENADO FEDEitAL

323

'
.
n• 009, de 29.01.97, c tendo cm'vista o que consta do Processo
PD-000855191-9, resolve aposentar, ·voluntariamente, a
servidora MARIA ORIETA DE PAULA PORTO, Aaalista de'
Informática Legislativa, Nfvcl lU. Padrlo 45, do Quadro de
Pessoal do Centro de lnfonnitica c Processamento de Dados do
Senado Federal • PRODASEN, nos termos do artigo 40, inciso
III, alfnca "c", da Constituiçlo da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 62,· 67, ·t'OO, 103, inciso V,
186, inciso III, alfnca "c" c'244 da Lei 8.112, de 1990, artigo SO
' '
'
da Lei n• 8.162, de 08.01.91, bem assi111 com
as vantagens
das
Resoluções 59/91, 5·t193, 74194, 05195 ·c j76195 do Senado
Federal c aplic:açlo da Dccislo n• 481/97-TCU-Picnério, com
proventos proporcionais' ao tempo de serViÇo, observado o
disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstituiÇao' Federal.

.srr

I .

F•d~rvdc

d~ÀSILIÍ~
Diretor-Geral

ATO DO DIRETOR-GERAL
, N" SOO, DE 1991

O DIRE'IOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, na &adelo de
111811 llllibuiçl'les ragulamentaraa, ·e tendo em v11ta o que CCI• do Ptoce110 rf'
003.&:ZCJ/9N
'
RESOLVE _.,o111ntar, · wlurârlarnlrte, cam PftiVII'CDI
DIVINO IIARTINS DA 81LVA, T6cnlco L.eg111a11va. Álea 2,
&pecleMade Prace110 IAgillellvo, Nlvelll, P.srlo 30, do Qu8dro de P111oel do
Senado F.-.1, nas· te1n101 do ertlgo 40, lncllo III, ellrwa "tt, da CCinllllulçlo da
Repdbllcll Flidelatiwe do IIIUI, CCII'Ibll.-do cam o ertlgo 188, lncllo m, ..,._ ·~.
da IAi rf' 8.112, de 1980; cam • v.lfagel• ....,..... na Rnoluçlo SF rf' 74, de
ideg~ ..., o lllf'Oidar

•
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Ata da 141 Sessão Dellberatlva Ordinária
em 19 de março de 1998
4A Sessão Legislativa Ordinária da 5()1 Legislatura
PI8Sidência dos Srs.: Geraldo Melo e Lucfdio Portel/a
ÀS 14 HORAS E 30 MINI/TOS. ACHAM-SE

PRESEIVTES OS SRS. SENADORES:
AbdiiiS Nucmento - Antonio Certos Valadares
- Artur da Tavola - Bello Parga - Benedata da Silva
- Beni Varas - Bemardo Cabral - C.rlos Bezerra Carlos W1lson - Casildo Maldaner - Edlson Lobão Eduardo Supllcy - Elcio Alvares - EmHIB Fernandes
- Epilácio cateteira - Emandes Amonm - Esperi·
d1io Amin - Femanclo Bezerra - Francel1no Pereira
- Freatas Neto - Geraldo Meto - Gerson Camata Gilvam Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo Napo·
leio - Jáder Barbalho - Jefferson Péres - João
França - Joio Rocha - Joel de Hollanda - JOfiBs PInheiro - Josaphat Marinho - José Agnpino - José
Alves -José Bianco -José Eduatdo -José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnác10 Ferre1ra José Roberto Arruda - José Saad - José Serra - JúRI& Manse -lauro campos - Leomar QuintanHha Leonel PaMl - Levy Dias - Lucid10 Portella - LúCIO
Alcântara - Lúd10 Coelho - Marluce P1nto - Mauro
M1randa - Nabor Jún1or - Ney Suassuna - Odacir
Soares - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Reg1na Assumpção - Renan
Celhe1ros - Roberto Fre1re - Roberto Requiio - Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma Sebastlio Rocha - Taoton10 V1lela Filho - V1lson
Kle1nub1ng- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de prwença acusa o comparecimento de 70 SI$.
Senadores. Havc . ..;., número reg1mental. declaro
aberta a sessio.

Sob a protaçio de Deus. iniciamos os nossos
t'"!balhos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tampo destinado aos oradores da Hora do Expediente
de presenta sessão será dediCado a homenagear o
Poeta SimboliSta catarinense Cruz e Souss. pela
passagem do centanáno do seu falecimento. nos terRIOS do Requenrnanto n' 454. de 1997, do Senador
Espericllão Amm e outros Srs. Senadores.

Concedo a palavra ao Senador Espendlio Arnm.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. PronunciB o seguinta diSCurso. Sem I'IMSão do orador.)
- Sr. Presidente, Sl"s. Senadoras e Srs. Senadores,
inicio este meu pronunciamento evocando os tempos privilegiados da juventude, quando se podiB tornar conhecimento de versos que certamente marcaram aquele período de nossas VIdas.
Quem rlão se recorda de versos como estes,
que me perrnato agora reproduzir para rev~vermos a
admilação da leftural
Ah! plangentes viollles dormentes,
mornos,
Soluços ao luar, choros ao vento•••(._)
Quando os sons dos VIOlões vio soluçando,
Quando os sons dos viol6es na cordas
gemem,(•••)
Cordas e um mundo de dolênCia geram,
Gem1dos. prantos, que no espaço morrem •••
E estes outros versos. como nio recordá-los?
Vozes veladas, veludosss vozes,
Volúpia& dos v1oléles. vozes veladas
Vagam nos velhos vórt1cas velozes
Dos ventos. vivas, vãs, vulcanizadas
PoiS bem, caros Colegas, esses versos sio do
poeta catannense Cruz e Sousa. Santa Catanna. ce-

leiro de grandes personagens nacionais em todas as
esferas do conhecimento humano nutre particular orgulho por tar Sido o berço de Cruz e Sousa, nosso
maior poeta simbolista.
Nele, seus contemportneos rlão souberam reconhecar a grandiosidade das rnetéforas de penetrante brancura, de SlneslesiBS de rara composição,
de musicalidade de preaosa sonoridade. Coube à
posteridade redinir a incompreensio estreita de sua
época e alçar 88US versos aos píncaros da lderatura
nacional. Mais do que isso: projetou seu nome mundiBimente, fazendo-o ascander à pos1ção de um Mallarmá. da um Stefan George, com quem comp6e a
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trfade 8upl8llla dali . . . _ e malanls Urbullltu

das IIIII'IS lriM ' , ra viiiiD do Cltllco FlagarP ,
Para -1811Ciar a grandeza do pae1a c:etartrw.. Cruz e Scue e pl8llar-lle p!atumas horMnegens, o Senado, Ceie 1e111fvel eo racca.'lacimanto dali wltoe .-ai61s llullrll, dedicll Hl8 espaço
aob a fonna de 1e111o IIOiane, na dala em que ee
assinala o c:entenérlo da mona do lnllgne pae1a catartnense,
O reconhecimento desta Ceie eo talento e i
erta do grande poeta aln1lolista n1o ee restringe, no entanto, u homenagera que ora 8llamoll
e lhe pratar 1'111111 11111D Por lnicraliva do nobre
colega Senador Abdlas Naacimento, ~
praposlçlo, de que fui CIHiutor, para a inalilulçlo do
Plêmio CRIZ e Souaa, deslirado a agraciar autoras
de lrBIIIIa- alua~ eo 'centan6rlo de morta do
grarde paela bradelro, Acolhida com entusiasmo,
rapidanalle e JIIOPOIIiçlo lranllormou-ee em raaoluçlo do Congrueo Nacloral e valnoa brindar, por
certo, com aubslanciail elludos que larçarlo novas
luzaa eobra a obra de Cruz e Souaa,'
I

~ lqleriolo regialrw lllmblm a parllcipaçlo
delta Caee no lançameniO de um lvro de poemu
de CRIZ e Sowa, Tenho, aqui, em rnlol, um exarnplar IIICém-eeldo de grdfrca do Senado, Esse projeto
n1o lograria chegar i eue c:ancralizaçlo ee n1o lhe
11\leaem eq~~alado deciBiva adello os nobre Senadoras que lntagram a 110111 Mela Diratora, Sr,
Prasidenle, V, Ex' em particular, o Serador Antonio
Certoe Magalhles, o SeiV'dor Ronaldo CUnha Uma,
bem como o Senador L6cio Alc.tntara, a todas, pelo

lntaraeae peeaoel demonstrado, expraseo o meu
egradeamento,
i
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os IDma n•riiiAido.'el de eplar- e ao meu particular agradecimento.
Em 24 de II0\'8IIÓD pnllcbr10, estar6 eendo lançada- pala Casa da Uoede do,.... - meclalla lllullva eo -lfelllirlo, grar;u i autorlzaçio c:oncedlda
em carétar ac111 cblll pelo Minialru da FIID!Ida,
Pedro Malan e pelo Praardenle do Banco Central,
Guatava Franco, a quem também man1asto racon.'1ecldo egradecmerrkl. Todel 11 homenagens pala
celebrlçlo da morta de Cruz e Scue acabem por
pliracer pouca, lnlullcientu, dada a grandloaidade
daquele que llcau cor lhecido com o eplleto de Cisne
Negro, Negro. porque l8lim a origem genéllce lhe
traçou tal destino, Ciane, porque loi um prlncipa no
II'IIII8JO das rtmu e dali rlbnoiii'IOI ,.,_ melodio1

I

- ·

;I

I

, ' Seu nuclrrl&illo ee deu em 24 de~ de

1881, na quietude lnauler da pequenina Desterro,
entlo um enDIIo da Florlan6polia de hoje, que, de
llo pan:amenta povoada, elegia apenas doia deputadas genlll • Clmara do ln1J6rlo, quando Minai
elegia vinte, a Pehia, quatorze, e Slo Paulo jllee fazia presenta com I'IOWI depuladoa.
Por Hl81ipoce, enwnbava-ee • vida nacional
mergulhada em lnoornum calmaria, O lrqJerador D,
Pedro 11 acebara de completar 01 prirnelroa vinte
11101 de eeu longo ralnldo, Com 01 cor~~~riBiba
no poder, eegula firme o Ulnlsldrlo, chefiado ent1o
pelo Marquês de Cexiu, Hll dez 11'101 . . dominara •
Revaluçlo Praieira, em Pemanii:Juco, e estava finalizada a cempanhe do Prata. com e vllórie decialva de
Montes Ceaaroalobra Juan Manuel RoaaL Dlllde
que o Pala ee fizera hrdepaudenta, nlo ocorrera parfodo de tio prolongada lranqllllldade,
Naquele mia de nclvambro. apenas um lato
pollllco egitavll a pequenina Deatano: a poeae de
um novo Prasidenta de Provlncla. Quis e~ que
um outra econtacrmento, que tinha IOdoa 01 Ingredientes para pai'II'IIIIIIICr obscuro, prajelaee a Capital com holofolas das lelral nac:ionala, Nuc:ia,
numa aenzala, um franzino menino, de nome Joio,
filho da doia eacravoa do Coronel GuBherme Xavier
de Souaa, IUIIra mlltar CIIIJtnenee,
Conlranando todas os progrl6allcoa da llpoca,
o menino Joio n1o viveu como um escrava e Ilho
de eecravoa, A •poae do Coronel Xavier de Scue
cercou o pequeno de de1111eloa lllllernala, eendo a
raaponallwl por lnkii!Çio nae pcfmelral lelral,
Tio logo ee familiariza com u palavru, Joio da
CRIZ dllllllllllral de _ . pmpenallea lltar6rlu, compondo WlfiOI ririiiidall. que a-nbraram pelo Inusitado do leito, ainda mais uma crtança de oito 11101.
I

I

I

e que me raflro, Intitulado ~· ele
Cruz e s..a, eerélarçado em Florilnc!pola e dlsO livro

lribuldo • rede escolar catarlnenee, Foi • coletAnea
organizada pala poetisa e eraalata Egll Malhelroa e
coniOu, em lllabcnçlo, com dec:lllva geiUies
do Pnilanor laponan Soaraa de Aralijo, Pralldel ...
da Conuslo EatadueJ encarragade das celebaaç&ts
do centenllrio ele Cruz e Sousa,
:

Devo ragilllrar maia dois eventoa que vtm concorrer para a grandloeidade da homeragem de que
ae laz lribulllrio o 110110 IUIIra Poeta, Ellll eendo
lançado na dela de hoje, pala Empraaa Pluilelnl ele
Corraroe e Telllgrafos- ECT, eelo evacalivo do cenlllnllrio de falecimento de Cruz e Scua. para cuja
em 111o o Praaidenle da Repúblrca Femendo Henrique Cerdallo e o Minialro das Comunicaçllel, Sllrglo
Moita concederam auloilzilçlo eapacilll, gesto que

•
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o.. a adolaacêncla pela famllia do
.:le ecx-, o jovllm poeta, IDmado de
gratrdio por seu beulaitor, fez juntar ao seu nome o
do militar, tornendo-ee assim Joio da Cruz e Sousa.
Depois de rdpida passagem pela escola prmlna, João da Cruz lngrasou no Alaneu Provincial, a
únrca escola IIICUndária de Santa catarina à época,
onde recebeu alentada instruçla.
Numa época em que era lamentável o estado
de instruçio pública no Pais, o alunado do Ateneu
gozava do pnvtlégro de recaber vasta lonnaçio, com
ensinamentos que iam da c:alrgralia às llnguas estrangeiras, da história sagrada às ciêncras raturais.
Notado como um cllndl, VIISbdo capnchosamenle em Cllletes cololidos, alricanamente diferentes para os padr6es do vestuério europeu branco,
com curso fácil am jornais locara e niCitals públicos,
o negro Cruz e Sousa cedo c:omeça a sentir a hoslrlidade na ~ PnM'ncia, onde o alfinetam com
criticas de negrinho mau rimador.
A dor de aer negro explodiria, rnars tarde, nas
dratn6lrcas palavras da D Elnpindllclo, nas qUIIlll
protestos, gntos e uma slllda raava sengram o papel
com furor, ~~~Velando a dor da
dos egoísmos e dos pracouceltos. Pargunta o poema:
'Qual é a cor da minha lonna, do meu sentrr?
Qual é a cor da tarnpeatade de dllaceraç6es que me
abala? Qual a dos meus aonhos e gritos ,• Qual a dos
meus desejos e febta?
Todo perlodo catannenae de Cruz e Souaa foi
man:ado pelo c:orNiata ao pracor ICIIilo racial, que
transparece em poemu de lnspnçio condoraira e
signifrcativa atnaçlo no movimento aboicioiiiSia.
Sua estréia llar6ria ainda na Província, com a
publicaçio, em pan:eria com Vlrglbo Vérzea, da Tropas e Fanfllalaa. prwa que alternam P'glnas sentimentais e an6lemaa contra os escravislas. Já seduzido pela nova pupoata lileréria do Simbolismo,
transferiu... o poeta para o Rio de Janeiro em 1890,
onde se ouviam ainda os ecos ela República recémproclamada.
.
Se a vida nlo llelora fácil na pequena Desterro, a Caprtal Federal tarnbltm nlo lhe daria a almejada paz e a necealérla tranqiiillclade financeira. Deulhe, contudo, a C011111111helra da vida Inteira, GaVIIa,
da beleza' prodigiosa. de olhos como pérolal negras
refulgindo no tauebroso ·cetim do roeto fino ••• , nas
palavras do próprio poete ratratando aua amada.
Ami-la, para Cruz e Sousa. era amar espiritualmente e carnalmaille amar. Quando GaviiB Enlouquece,
o:tuas obras11rimae eainalam a tragédia :cto poeta:
a.taela ele Loucaoe e~ A dor humana
Co~r....

..,.ICia
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do poete transparaca em pulsaçl!es ele aJegna, ao

ver IIISiabelecida a seúde da amada, em ve,_ que
buscam aquietar a alma dolorida:
Alma' Que tu nlo chores e não gemu,
Teu amor voltou agora,
Ei-lo que chega das llllllliiÕ8S ext1amas,

Lá onde a loucura moral
No Rio, Cruz e Souaa assume modesto posto
no jornal Cidade do Rio, de José do Patrocínio, e
paaaa a colaborar com artigos avulsos no Nclvlclaclea e na Ravlatll llu81rada. S6 adquire situaçlo financeira mais astável quando paaaa a trabalhar
como arquivista da Eltrada de Feno Cantral do Brasrl.
o medíocre e~ nlo lograria, contudo, lulocar-lhe a inspiraçlo. Sequer a tuberculose, que lhe
vai minando a aallde, aneleca o v1goroso talento,
que desabrocha em versos de in1!rassionante beleza• A publicação dos livros Mlsaal e Broqu61a. em
1893, provoca deslumbramento e respeito, vindo a
demarcar o Inicio do movimento simbohsta no Brasil.
Nos poucos anos que lhe reatam ele wida, Cruz e
Souaa produz matéria para a publicaçio de obras
que so vrriam a lume postumement3: o livro Ewca96- sei no !mal do ano de 1898; no ano seguinte é
publrcado Farála: lllum1111 SoneiDa apa,_ em Paril, em 1905. A morte colhe-o a 19 de mBJÇO de
1898, na plendude dos 36 anos de idade, lançando
um ponto lrnal em suaa dores e projetando seu
· nome para a glória póaturna.
O clima frio e aa brumas hibemars de Santa
Catarina e do Parané dftelll, na visão de Tasso da
Silveira, ter favorecido a condensação do movimento
lilanlrio renovador n - . Estados, regiio de onde o
Simbohsmo partiu para 111 propagar por todo o Pais.
Aliais, os estudiosos da literatura pátria nio dissociam erupção do movimento simbolista b!Uieiro
da lnquietaçio d-ncadeada no Pais pela Revoluçio de 1893. Nio nos esqueçamos de que a ravoluçio deflagrada pela Marinha de Guerra contra o Governo presidiao pelo Marechal Flonano Peixoto ofereceu, nos Estados de Santa catanna e Paraná,
aengrantos episódios que Infiltraram de melancolia o
espírito da Juventude dessas plagas.
O Ilustra poeta catarinanae nio parmanaoau Incólume às influências do seu tempo e da -época.
Se, em aau centro de lnterasse, nio se Instalara a
polftlca, era porque Já lã rasidiam am plenitude ae letras e a arte lilenlria. Dos moços que se declaravam
adeptos da Nova· Eacola, mars IlUdo COio'tacida
como Simbc&smo, Cruz e Souaa foi o mais genial, o
mais instintrvo, o mais talentoso. Ele teve, nos dize-
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de Gaulllt de Andnlde, a iiillijjiDI8 IIWÇio de
que..CIIda ....,.. dllva _..,. IIII .n.hlo pen...•,
II'IZIIndo para o V8IIO a alnllllfln ........ dia 111glllllel
Nlo pciiiO, Sr. PralidiiU, . . . p!l)o
IUICIImlnlo, 111111 1111181 llaZ8r para o eiiCIIIIIO das
~ 181llldol a1gun1 das bellamas va,_ do
poema Valho VIIIIO. AD longo de lUa abolw, vai
CIUz a Scua 8WICindo o vai'IID, .mlnalgolival varladade de IIIIIMorls, fllrnlndo.o ora como um fanlalma IIOII6rlo, ora como um 11111111J8 I8ZIIIIdo ,....
llllnldls. ora como um felino ulvanla, ora como 1111
lacldor de lnllqla, ora como um Ilibado c1u ,...
• ainda . . . . . . . . . ligulla lllliL Clulm .. fUi·
tuou a c:om.tver cam o vaniD. ~ 1ua c:hlglldllllll IIIIIIDniS lnconllllll da falhagMI • do 1'1111',
-

~

Alllljo; a Pillldeo* da Fundaçlo Fimillln c.-..,
iguaiiMnll de Fladandpall; o Deputado Noitledo
Sliulcll; o ax-Depulado Joio Unhares e o ftiPI888IIblnle doGowiiD de 8ania Cúarlna.
Erano 8111 pniiiiiiiGianll nlo cam minhu
pa~avma, ma1 cam a palavra do magnifico -.to

o Aaalnllado.

Tu • o lauco da lmarlallclucula,
O lauco da IDucura mail JUplelill,
A llml611mpnt a tua negra algema,
PI& ida-ta 111111 a extrema De1w1n1ura.

Ma-. mesma ~~~gana de am~~g~n,
Mal . . . IMSIIW DHvanlln &Ala..
Faz que tuan aupllcmldo gema
E iibenla em atraiu de llllruL

-·iiD
.
do...,..,

Tu .. o Poe1a. o· grande Alllnllado
Que pavoa o murldo delpova.do,
De ...... eran., pouco a pouco,

Vllho Wn1D vapliUndol

No ... 11111111'
Lava ao lanQe 8111llira'm,

(.-)
Que IOIIIÇU 1101 zliibó.W

O.liiul r.linolquebunn,
Uivando 1101 alias cun..
Doi iiiCIIIIIiil venial e fl6riOI.
(.-)
Que lllgl8, biames, lnMjll,

ó Vlllho dndalo ammgo,

No -*"buuo lllaigo
De IIII macho ftlfldlndo lgiwja.
(.-)

Eu.- jllldiM!Ie a fundo
No
18gildo--.
ó..,.
liiu

wlldo VWilo,

Vllho Wi1i1D Vllglbundol
Sr. Piwtl1aile, SiL 8anadcnl, illgllbo cam
M'IP' ;to a prllllfli8 de llllblclldal do"*' !liaelo que IJiWIIIUIIm 8llllllllliii&IID, a CIIIIIIÇiii pelo Sr.
Vlae-Gcrillllldar, Jal6 Hlâa; a Piwllla Munlclpll
de Fladandpolll. Anaela ""*': o Vlal ,......., fW.
dai ,..... que lnllgla i ClllidUIO que cuida dai

d e - pJiol

lllllllllrla do lnllgne poela Cllblllnanle. Ouçamaa
CIUz • Scua: '
' . 11

em cada IIIIIIUoia do polia u dhi&illli iiU8IICiii
do 10m do vai'IID 11111iuglua por ande . . - . 1..era1
alguns abcles c1es1a polillll para 1101emociai..:•
r11111 cam a imlg1111 lllgllldu em 1ua

Mm
do IIUido.
Tu que • .,.. doi Clll..,wiol
Nll giBIIIIIIIilnW lllllllnhes
E .. o fanlllilma que lllllflu
Pelai~ IOtillal. '

Hlvilta---

1111111 eleita CUa ...... lrllndaçlo de lllmol, lmiIIJIII, al'mbalaa. camo fonna de mare. da viva A

camo 1161. de s.ra c.talfna. CCA-uue .-d-r

palavra

do Cenlen6rlo de iliDIIe de CIUz •

Scua. Pfllldlda pelo Pni'111ar laponan ScNu. de

Na nlluriZa pnxllglala • ilca
Toda a aurMda doi,..,_ ;llllllca
O.liiul apumoil imortall de laucol
•
I
•
Pll8l*ll a Sinta Cabtrina par poder evocar
alguHI que 11111 deixou lndaiiNelmanfe ragiltladu
palavla que flllm par li pnlprial por Ieida a eterni~.

,

I

Mui , abrigado, Sr. f"lukl1111e. (PUna)
O 811. PRI!SIDENTI! (G•ra'io Maio) - Concedo a palavra ao nabra lanaclor Allur da Táala.
O IR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB- RJ. Pioruncia o llguiNa cllculwo. Sem 'ravillo do orador.)
- Sr. Filtlillla, ..,; e 8nL Senadores; Sr. Vlce~de S.... Cabulna; s,e Prafalla da Clda·
de de Aldlll6poll; Sr. Vlce-o ...... prezado amigo
lnlalac:luai,"IICIIIDr Sr."laponan ~ de Arújo;
c1am11a 'nanbloa da ·comlllva ca... 'inaa; mau1
CCA146il\elrol"elrinha ~lhaha, CIUz a Sou• lai hamal8glllldo," da inado llllhanlfulrno, pelo
Senadar ElpJildila Amn, - · c:alllrl-.. Siri
IIINI6m'halriM18Q81do camo negro, wz que • levanloU ao tampo da lraiiiÇic! ertb8 a esc:rava1ura e
a lbrtllliÇio doi - - - . nlo albarliiçlo doi praCIIIallal, lilé haja pennananleil. :
~olooel camo poata, porque albllalvwz,.; dlnbi ladal, a - prk.... C81a:lllfltlca
de -mldadL I '

•
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Sarrlso IIIIIMar
O aar que 6 IIII' a que jamais vacila
Nas guerras imorlai8 entra sem aiiSID,
Lava consigo assa btulo augiiSID
Do grande amor, da nobre fé tranqüila.
Os abismos camaís da triste argila
Ela os 'tleiiCII aarn llllias a aarn euslo•••
FIC8 8818110, num sorriso justo,
Enquanto lUdo em derredor oscila.
Ondas inlerionls de grandeza
Dlo-lla- glória em frenla l Naluraza,
Eae espleudor, todo largo allúvio.
O aer que é aerllml&bn a lUdo em bas..
E para ironizar as próprias dores
canta por entra as éguas do Dilúvio!
Sorriso lillarior, que faz parta de um dos seus
clllimos IMos publicados em vida - há uma publcaçio de obras posterior -, indica um momento especial na poética de Cruz a Sousa, o momento da subNmação.
Cruz e Sousa foi, pennanentementa, a luta entre a depressão e a radençlo. f!ode.sa, talvez, caracrarizar-hl a vida por 8SR balalla c:ons1an1a entre a depressio a a radançio.
Alguns crfbcos consideram os seus llllimos
poemas obras menos fortes; quando a morta se
aproximava, ela lá nio teria a flirla Inovadora dos
lempoll1niciais do l1vro llluala, em que pndicamenla funda o SimboiiSIIICI, e do IMo FanSia, em que
aponta camim-. NiD estou de acordo com críticos nessa obsaiVaçio.
Nos llltlmos sonetos, Cruz e Sousa VIV8 a redenção de uma vida de IIIAIMIOhineiiiD, de uma
Vida fadada ao conflilll entra e 18nelbllidada - duia
mais, entre um gê1111 poético, porque Cruz a Sousa
é um "dos poucos gênios poéticos do Brasi - a a
opressio: a irftncla sofrida,· alltlora apadrinhada
por um homem de lucidez, seu pai adolivo, que deu
alforria aos aacravos antas ela hora a lha pannitw o
estudo; as primeiras lutas abolicicnisiW na cidade
do Desterro, hoje FlorianópoiiS; a raa;lo de urna sociaclada que nio adnilia o negro naquelas alluiBB lnlalecluais; as difiCUldades de natureza KOOIImica;
os praconcailos tantos, que 'se hoje 8XBiam nos
g~andes centro& ulbanos, o qU. nio dizer numa pequ- cidade branca, no fim do lléculo paas•do; a
dificuldade de trabalho que o faz IK8bar um cargo
pllblico no Interior e n1o poder tomar poa~e, polqUe
era negro. Tudo isso· CIIICicado em coufloniD com
uma eeneibilldada menina, 18 assim se pode dizer,
no sentido da idéia de uma ·sensllilldada virginal.
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Tudo isso é a grande luta axpraasa na

poa11111 de
Cruz a Sousa, que, a mau juizo, acaba com a radençio nos lllllmos IICIIIIIIoll - como podamos ver perfei.
temente naeta poema:

A Morta
Oh! Que doce tristeZa a que temura
No olhar ansioso, alliiD dos que morram...

Da que lriCCIIas poflnlas ee socarram
Os que penetram nessa noite escura!
Da viela aos fnos véus da sepultu~a
Vagos momentos tlêmulos decorram.••
E dos olhos as lágrimas escorrem
Como faróis da humana De&venlllra.
Descem anlio aos golfos congelados
Os que na terra vagam suspirando,
Corno os velhos CCII8Çiles tantalizados.
Tudo negro e sinistro va• rolando
Balratro abaixo, aos ecos soluçados
Do vendaval da Morta ondeancfo, uivando .••
Aqui, perto da morta, Cruz a Sousa
Viva em .... poemas diSjunllvas absolutamanta disparas, peculiares a quem enfrenta
o problema da morte - ala já estava pratiCamenta tisico ao tampo dos llftlmD& sonetos.
Ela tem o terror da morta como dasapançio
a, ao mesmo tampo, a visio da morte como
uma g181"1da diluiçio no todo, inclusive numa
visão baatlfiC8 da viela.
Ela é axatamenta aquela que diz no Triunfo
Supramo, um dos mais belos sonetos da Llngua
Ponuguesa, aa me permitam assa ousadia da afirmaçlo.
Chamo a atançio para a musicalidade, outra
caraclariatica do Sirnbohsmo, para o IIIISiicismo,
Pila o cromalllmo do texto, pa1a alguns asper.;tos
maioraa da alta poesia e pala o domlnio plano do
idioma, IICibreludo do Idioma sem nenhuma radundlnc:ia, apenas com as palaVIBS nacessliria&, mas
ainda pelaviBB tocadas naquela fusio entra o Parnasianismo a o Simbolismo: a idéia da palavra bala no
YaiSCI

musical.
Triunfo Supremo
Quem anela pelas lligrimas panficfo,
Sonêmbulo dos tnlgicos flagelos,
~quem deilrou
Bllqlwido
o mundo. os filiais Cllllq8B mail belas.
I
~ quem ficou do IIUido redimido.
Expurgado dos vlcios mala slllglllos,
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quando lá choram na daerta RIB
as COidas vivas dos Viallies choroaos.
Quando os sons dos viol6es vão solu-

çando,
quando os sons dos Violões nas cordas
gemem,
e vão dilacerando e deliciando,
rasgando as almas que nas sombras
tremem.
Harmonias que pungem, que laceram,
dedos nervosos e áge1s que peiCOnem
coldas e um mundo de dolências gemm,
genidos, pr.1111Ds, que no espaQO monem...
E sons soturnos, suspiradas mágoas,
mágoas amalgaS e melancolias,
no sussurro monótono das águas,
notumameme, emre ramagens frias.
Vozes veladas, veludosas vozes,
volúp1as dos violões, vozes veladas,
vagam nos velhos vómc:es velozes
dos veniOS, VIVas, vãs, wlcanizadas.
A musicalidade é, portamo, uma das pnncipais
maiCBS dessa lentatiVB do Simbol1smo - lenleiiVB, a
meu ver, lograda- de umr a palavra, que é inemediavelmente racional, nio há forma da palavra nio
ser um enle de razão, ala pode ser além da razio
quando ela é a palavra poétiCa, porém, a razio a domina com essa l1nguagem do 1nelável, do que nio é
exatamenle verbal1zável, que é a hnguagem da múSICa. E se não compreendermos o que signHICilva
ludo isso na poesia de emão, nio compreenderemos a grandeza de Cruz e Sousa.
Nos seus versos aboi1C1omslas ele é condoreiro
corno Castro Alves. Na sua v1sio ele mundo, ele é
rol'l'lêniiCO, no sentido de que o AomaniiSmo é uma
escola Uleréria que prega o amor à natureza, que é
uma escola baseada em sen11mentos nacionalistas; o Aomanl1smo prega a Individualidade na frente de qualquer outra categoria artlsl1ca; o romantismo é a procura do eu profundo do art1sta; o Romantismo é uma escola na pnme1ra pessoa. Ele
tem essa característiCa. Ele tem a característica
simbolista e tem a característica pamas111na pela
pureza do verso. Tudo isso saído daquele men1no
pobre, f1lho de escravos allornados, massacrado,
que até quando morreu - e nem todos o sabem sem d1nhB1ro pare que se lhe transportasse o corpo de Mln&S Gereis pare o Aio de Janeiro, leve o
seu cadáver jogado em um trem de anlll18is, onde
consegu1u uma vaga para transportar o co1p11 para o
A10 ele Janeiro, onde fOI emenedo.
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Tudo isso, portaniO, nio vale apenas por Cruz
e Sousa. Tudo Isso vale por um l8lraiD da opre ado
humana, por um llllndo da capacidade ds aupereção
do ser humano de qualquer opressAo pelo taleniO
pela genialidade, pela arte. Isso mostra o quaniO ~
arte é politica - o que os políllcos pouco compreendem, lnleUzmenle -, porque a arte alcança instânclllB
que a politica depois peiCOrre com ações concretas.
A arte vai na frema a expressa dramas existenciais,
pessoais, humanos, sociais, políticos, espirituais, religiosos, esperanças, as masmas que estão na politica. porque asilo na profundidade do ser humano.
Por isso, homenàgear Cruz a Sousa não é
apenas homenagear esse filho de Santa Catanna Estado maravilhoso -, esse negro fonnidável - e não
disllngo o poeta por ale ser negro ou bnanco; eu o
admito por poeta, porque não vejo diferenças enlre
as raças a poniO da que se justifique uma excação
porque ele é negro, porque negra é a cu~ure brasileira, mestiça é a cultura brasileira: é a músiCa, é a
pintura, é a lilereture. Somos o Pais onde isso é a
nudidada ele Ioda hore.
Cruz e Sousa é, portamo, a representação ele
muita coisa. No meu plano pessoal é o poeta da
Ioda a ninha vida, desde menino. Está pare m1m
corno Augualo dos Anjos está pare o nosso querido
Senador Ronaldo Cunha Lima, um companheiro de
horas ele Ioda natureza e, sobretudo, de uma idemdl·
cação profunda com a sua capacidade de superação
e a sua capacidade de a ludo vencer pela arte.
Assim, Srls. e Srs. Senadores, Srs. convidados, que fiquemos nesse f1nal de fala, num dia em
que eu gostaria que o Senado fosse lodo meu e que
as pessoas tivessem inf1n11a paciência pare que passasse horas e horas a falar de Cruz e Sousa.
le10 um p01ama que d1z do lnunfo f1nal de Cruz
e Sousa, onde não há conformismo, há uma profundaco~o de ludo:
'AnlmAjal

Fecha os olhos e morre calmamenlel
Morre sereno do Dever cumprido!

Nem o INIIS leva, nem um s6 gemido
Traia, sequer, o leu Sem1r lalenle.

Morre com a alma leal, clarividenle,
Da crença arrendo no Vergelllondo
E o Pensamemo pelos céus, brandido
Como um gládiO sobelbo e nalulgenla.
Vai abnndo sacrário por sacréno
Do leu Sonho no lemplo imaginário,
Na hora glaaal da negra Morte i'nensa.-
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. Mana cam o teu DIMirt Na .na =n' fiança
De quem triunfou •181111 que . . . . .
Desdenhando de IDeia • Recompensai
MuiiD abrigado. Sr. Pr8111dente. (PUnas)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Sanador RanaJdo Cunha Uma.
O SR. RONALDO CUNHA LIIIA (PMDB- PB.
Pronuncia o aegulnla dlcurso. Bem nrvillo do Dilidor.) - Sr. P1'811dente, ~ e Snl. Senadonls, autoridades do Elllado de Santa catanna que nos hon-

ram com suas Pf818IIÇIIS .-ta alllllo em hclnala·
gem ao Posta Cruz e Souae.
·
EllpenmeniBI a grande fartuM 11111lrilual de ter
sido o Rellllor, denlnt os menmraa da Mele Dlrelo111,
de um Projeto de Resoii!Çio doa Ssnado181 Elperidilo Amin e Abdiu Nascimento, instituindo o prêmio
Cruz e Souae.
'·
Naquela oportunidade, Sr. Pntsidenle, SI'&. e
Sra. Sauadcna, autolidadea aqui praaentea, antendi
que deveM 181Unir o meu paraosr em alguns varaoa, pan1 dizer do lignillcado
e oportuno da
iniciativa doa Ssnado181 Elperldllo Amn • Abdlas
Nasc:imanto. E naquela opollunda'de, permito-ma rapebr pallllembrar, eu dizia:
0 rasga!e da memóM,
da vida e da tlalet6ria
do Vala catarinense
é gasto p111 aer louvado,
• mérito palll o Sanado,
6 11011111 que 1101 pertence.
O posta almbol'llla
lntegnl pequeM lista
de poataa geniais.
Tem uma histórle banda.
étrillte, mas nlo evt1a
beleza aenllmel'llllll.
E111 filho de um eacravo,
mas, plli!O e pobre, foi brllvo
ante tudo que IOfreu.
·
casou com Gavda Rosa,
que morreu turbeculosa,
como o posta morreu.

•"'*'

Sua esposa enlouqueceu
depois cam filho morn~u •
e um outro monau depois.
E a 1110118, n1o Ulilfeila,
8lnda ficou M eapl8lta
e em tnew lavou DI dois.
A alllll de Cruz e Soul8
lmenlamenllt rapouaa

em Trapos e

F.,.._,
Em Mlei8J e Evoce;Gea.
Bl'llqlldie, Fanlil, enq6el
de um IIUido de poeaiu.
Acato o raquerlrnento

e lhe dou deferimento
por leu Upecto legal.
Será um belo concurso
e vai ler multo discurso
M aua tem~ natal.
Oa autoras, M verdade
-'em ldanlidade
que ceda hiS!ória projeta
Abdlas. pela raça.
E Anin por ter e graça
de aer da mesma praça
onde - u o posta.

O meu voto 6 favorável
a • • gesto louvável
por 8118 justa medida.
Que o n0110 plen6no acate ·
.... homeMgem ao vate
que vai aervlr da l'llllgllla
duma hilll6ria e duma VIda.
Hoje, inscraV..ma pa111 falar llalllll a alllll de
Cruz • 8ouaa e ouvi duu peças noblveia: o disculliO
do Senador catarinenae Eaperidilo Anin, com o 1eu
talento e aenaiblldade • eomendo ao amor 6 leia
que defel odla, M projaçlo e M enélise do 18U posta
conllllltnao, e ouvi o diiiCUISD do Senador Artur da
TMIII, 18 derlllmendo no aeu talento maniVilhoao,
no universo Imenso de I8UI COIIheclmentol de núlice, de litellllulll e de arte, dando alguM enfaquea
que eu 816 praraudia d6-loa, mas DI rscolho pa111
1111m, M lnlignillclncla da minha avaliaçlo, pa111 que
.... nlo POliam .. contlliPOr .. lmenaidlo maior do
valor do Senador Artur da T6vola.
Sr. Senadoras, eu me permitira ..,.... dizer
que 6 ~ em que surgia o Simbolilmo no Brad,
copi6vamos rigorosamente, pari puM!, todas u
I'IIUdailçaa du esc:olaa literárias, a lnllulncia europ6ra, inala prscilarnente a tranc:ese. Surgia, 6 6poce, M França. um movimento chamado De •1ente
ou Dec:adantlsmo, que aerta aubellluído, posteriormente, pelo Simbolismo. E daquele manlf8lltD 18 diZia exprasaamente: o homem modemo 6 rr-rve1.
Como .. o menlfealo pudeae provocar o ~
da sensibilidade que a poesia 816 anilo dominante
podia transmitir, já que ainda 8lleve em wga, pradominante, lalwz, diria no 1eu auge, a poesia pamellana, 'tio bem definida aqui nos seus limllae pato
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SenadarAIIurdaTávala.OPau 1 •uoquesepn!Ocupaw efaiMinwdll com a toma e, no Blasd, ~nha
como seu esplaillb maior o talenJD de Olavo Blac.
POIS bem, em furçio desse Decadentismo,
substduldo posteriormente pelo Simbolismo, na convocação ou na provoc:açio, diria melhor, de que o
moderno era ms-lve~ swgiu um outro movimento,
o moVImento Simbolista, para buscar nio apenas a
preciosidade da forma em prejulzo da pnlpna estrutura verbal, mas a poesia da senslbilldade, a poesia
que pudesse, sem preJulzo, evidentemente, da forma, mas sem realçá-la ao ponto de ret1rar-lhe méritos na estrutura, a mandastaçlo com pendores e
miSturas hlbndas de ririas escolas.
No BraSJI predominava ainda a força impressionante do Pamas~anismo. Ainda estava no auge a
poesia do mai118C181D de Raymundo Correa, quando
se transforma. por ~to. atra1lés daquele que,
na verdade e a rigor, foi o precursor do simbolismo
no Bras1l, o pemembucano MedBiros de Albuquerque. e ai despontavam duas f~g~~ras que Iam dominar a escola rrterária que surgia: Alphonsus de Guimaraens e Cruz e Sousa.
Cruz e Sousa passou a ser "o protótipo, modelo, exemplo e padiAo daquilo que era chamado a escola simboNsta, e que na França linha sido adotada
como lançamento daquele manifesto, Jé escolhido o
seu protót1po, o seu mentor em Charles Baudalaire,
que manifestava em um dos seus versos a definiçio
da inconformação do modelo declidente que até entio era adotado. Quando ela ÕIZIB no seu poema:

O IDEAL
Jamais serão- Vlnhetas decaderdes
belezas pútndas de um século plebeu
nem lxlrziViriS ou CBSianhalas estridenles
que llio bastar a um coração igual ao meu.
AI Charles Baudelaire, como se depo1s Paul
Marie Vertaine, começava a mandestar essa repulsa
ao movii!IBnto decadente ou ao DecadentiSmo subsbtuldo pelo Simbolismo. E a idéia central ou ideal
passou a ser a fonte Inspiradora, ao contrário do parnasiamsmo, que buscava, como bem d1sse Artur da
Távola, a Plltria, o senbmento do amor, a pa~sagem,
a beleza, a VIda. a natureza e a singulandade da pnmeira pessoa.
E ao falar na singularidade da primeira pessoa,
o Senador Anur da Tllvola disse que tem em Cruz e
Sousa o poata da sua preferiincl8. como eu tenho
Augusto dos Anjos.
E porque ele usou essa expressio, a preferência pela primeira peasoa do singular, lembro-me
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também que hll ldanbclade com Augusto dos
Anjos, cujo llnico hvro se chama Eu. Agora fo1 publicada uma obnl belíss1ma, inldulada Eu, Minha Sin-

gularf8alma ,.__
Podemos até IISiabelecer paralelos e al1nldades
entnt Cruz e Sousa e Augusto dos AnJOS a pan1r da

pnlpna idéia, como lembra o Senador Artur da Távola
Se Baudelaire falava que jama1s serão essas
Vinhetas decadentes... que irio bastar a um coração
Igual ao meu, Cruz e Sousa também passava a definir o Ideal de outra forma, ma1s sensível. e Augusto
dos Anjos dellnia a idél8 nio na poes1a s1mbol1sta rtgorosamante definida. mas dentro daqUilo que os
anal1stas lllerános chamam de poes1a Científica.
Como Augusto dos Anjos del1ne a idéta? Ela diZ:

A IDÉIA
De onde ela vem? De que matéria bruta
Vem essa luz que sobre as nebulosas
Ca1 de incógnitas cnptas m1stenosas
Como as estalaclltes de uma gruta?!
Vem da psicogenétiCB e alta luta
Do feixe de moléculas nervosas.
Que. em des1ntegraç&!s maravilhosas.
Delibera. e depots. quer e executai

Vem da encélab abscaiiiD que a CXJIISbi tge
Chega em seguida às cordas do lannge.
TISJCB, tênue, mimma. raquita .••
Quebra a IOIÇB centrípeta que a amarra,
Mas, de repente. e quase mona. esbarra
No molambo da língua parahbcal

O Ideal passou a ser, dentro da escola Simbolista, que também Augusto das Anjos percorreu. sem
abandonar o Parnasia111sno. a exemplo de Cruz e
Sousa, os sentimentos e as mamlestações 1gua1s.
Aqui, ao receber a obra de C111z e Sousa. publi·
ceda pela Comissão Estadual do Centenáno. eu anotava algumas palavras do seu glossllno poétiCO, para
mostrar, nesse vocabulllno. também uma outra Identidade com Augusto dos AnJos. Anote1: ergástulo. E
quantas vezes os s~ não recorre.am ao ergllstulo da rima para mostrar a sua dd1culdade e repet1r
o mesmo tenno em vános poemasl As palavras parecem lgU8is: elgástulo, tébldo, ebllmeo. sldéleo. equóreo,
panópla, verg6rUa. adamastónc:o, para homenagear
Adamastor. E Augusto dos AnJOS também as usava
SI'&. e SIS. Senadores. cena vez, cheguei a lazer brincadeira com os poemas de Cruz e Sousa e
de Augusto dos Anjos, convocando intelectuais para
dela paniciparem - e enquanto o Senador Artur da
Tllvola declamava alguns poemas do poe~ Cruz e

:

ua, anolei ~ IBrmDII, COIIXI erplltldo, Wliao,.equ(no, pe~lllplla e wrgllrlea. E,.... brlncadalnl, 1111 cllle que Iria escolher 11111 IICinelo de AuguaiD doe AIP e que, denao do 1011110, Iria separar
dez 111nn11e. Se 011 p!IUIIIn pudessem ldellllllclr,
dellles dez IBrmDII, pelo IIIIIIOIIIJts. ellarlam dando
uma deiiallliaçlo de c:ulluiB elevada.
Slo pouca u peseou que podeiio lraduzir
tr.iildidogla, WIICIIbul6rlo de AugusiD doe
~ cujaellnnae IID lguamenl8 flll4llldOII au .....
doe par Cruz e Sala em alguns de I8US poenu.
laolnlz o que fai c:l1ado pelo Senador Arlur da T6vala:
a ICIIIOiidade, a m.....,..,. do Cruz e Sousa
chega a..., púMI8 plllllllftlldiD e a !azar 11111 dece•stabo cam 1rt11 palavill. Augusto doe Arp o tez
com duas púMII: pdnliaairnlrnan ~ld•la·
co. Eala é 11111 cllcessllabo cam duas palaviu.
Quais ...,.. u dez palaviu do 1111ne1o que eu
cllava? Senador AiiUr da Tivola, • V. Ex", que-'"
rnanle conhece tio bllm lllltllltuia, arte, IIIIÍIIca, poeela, f i - . parte da brlcendlliiB, ela avldentemenle
nlo leria graça. &col1i um 10neto de Augusto doe
Anjoeelllblinhel dez palavru:

•

•

CcNI*)oPiiliii.."*""IJioo• w
figo'." I tk E,. .

• •
c:bas.
""'*'llnllb...
o•wiidli•IIB

-iba e eu ..... d:l
Com a e6llca flbla do hamilllllnquielol

Allillo agoiBl marlll de 11111 ~ •••
AhltodOII oeleii&mal101 do IICIIo
...._m nta11zar de pólo a pólo
O Ideal de Anaximandro de Mllelol
No hlelélico alll6pago heleiOgêneo
Das kMia, pen:ona, como um glnlo.

DlldlalibBdiiHiadGIIllibBcallltiaL
doe mundoll o valar upeao;
E em tudo, iguala GDIII!w, niCOIIheço
O 1n1J6i1o da eubltincia u,.,....,.
Se fll111 cmiiM!Iw' oelillmOI, evtdatleii&ote
ilfamOIIIIr clllcl*"de Plll8 dele cllfir que ta11'1811 é
um VlliiD _ , iiue ICIIft no Sul da Alrii:a. IBv8nlando
1mB poella 116iiiel& r101 ~ de IIIUÇO e ablll. AI
paJavru • •., ltiiD, ltúneo. equónlo. pii1Óplll,
\l8iiiDnllll e lillilmlll6rlco .......... par Cruz e Sou... ~ cam ....,..lda•lidlde e Igualdade. • poaala de AugUIIID dOI AnjOI.
aau.. fez 11111 poema cedo a -lilho.
e aau.. 11a1r11u mu11o1 A - vida 1o1 c~e~cr~
• aqui pelo Senador Elperldllo Amin, que ii'IOIIIou
que ... foi biacar:... aspadD, • le . . . .
um pau» de Auguim doe Anjoe·, na dor e 110 IIIMnam, a lllbllrnaçlo da lllia piÓpllil obra, eem mil-

Ralp

.

· cruz •
cruz
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turar au li8Zar dlnDa do paelll do hediondo.
t.bna quadiB, que penao -

a dor do chamado

uma das rnets 11111111
da- obra, ~IOda a - ama11JU111elada a
-dor, AIVIIID dOI AIP c:hegau a IIIDr o uguinla:
:1
I
'
Bati nae pedl8l de um tormento rude
E a minta mlgoe de hoje é tio inlara
Queeupaa~queaAiagiaé undaança

E a Trlllteza é minha 6nica 116de!
E ele conclui ene bellaslmo poema diZIIndo:
Melancolia' Eltende-me a tua ...,
!!is a 6111018 em que elevo raclinar-me-.
. Se algum dia o Prezar vier PIOCUIIIHIB,
Da~ -111111111110 que IIII fugi de c:aul
Augusto dOI Anjos, ao peider o ~eu prlmliRJ fi·
lllo, escrevau um soneto cientfltco, mu de pRIIunda
amargura. CiUZ e Sauee fez a cançlo P118 o filho
que dorme, -ldatldo, 110 seu 10110, a pn!pria
1111mldadl do ~eu ~e•ilbnento, mu I'IIOitrando u
man:as da poesia fiiCada pela muaic:alld!!d4, pelos
811161*11 que foiBm aqulllo bem sublinhadOI e diil&nhadol pelo Senador Artur da Tivola.
O poema de CiUZ e Sauee labre o Ilho e o soII&ID de Augusto dOI AnjOIIObre o filho II'IOifD çro:Unam 01 dois poetu, ..... dois gênios; um, saindo um pouco do Simbotismo pai8 abraçar a IICOia
·cl&nadil c:i&ntffica; o OUirO, pe-ndo 110 Simbolllmo, mu sem l&ir lambám da IICOia pemulaIB e do Flomanbsmo•
No soneto ao filho 11101111, Augusto o chama de
AgiBglcla Infeliz de sangue e cal,
FIIIIO iUbRJ de carne agonl%anle,
Flho da gl8llde loiça fecundante
De minta brel- trama IBUI'Onial,
Que poder embrlol6gico fatal
D&ltn*l, cama
de um glganll,
Em lia ~de lnfllnlll
A minta morloglra& anculnll?l
Porçlo de minla pl6smlce IUblllncla,
Em que lugar lrú pu~er alnllncla,
Tnaglcamanbt an6nlmo. a feder?!
Ahl POIMs tu donnir, feto uquecido,
Panl8ilticem&nta dlllolvido
Na noumenalldad& do NAO SER!
Em Cruz e Sousa:
Ahl quanto w iliii6111DI ahl quanto eenllmento!
ICiba!Jadapildcae mudldaiiEIIIiBI

••gla

cbm&.cehlo, &iiblllldojlllla vazdo...,_
tiglepeq&BftlelanRioarnou ' -

•
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IMSIIIO l8mpo · - B

tempo estranho

ao -

o aspeciD do meu filho BSIIim meigo
donnindo•••
Vem dele tal fnlscura a tal D1hotamamo
que eu nem 1118111110 já AI tudo que vau
Antindo.

Mlnhalma fica ,..a e .. dabala llllliasa,
em vlo ICtlçea dama, • • • • • • pn111a
no segredo fatal dessa flor~.
do ma~ filio, a donnr, na paz da Nai&IWlL
Mlnhalrne se deballl e vai g&iiEildo aflila
no fundo turbilhão de grandel lnsias

mudas:
que -Ião pobra ser, da tanua lnfinlla,
mais lalda irá tmgar a s - da Judasl
Dar-lhe eu beijos, aperws, dar.fle, apenas. beiJOS,

c:amhasdar-lleEII1ft,ef611aas,--.
o que vala tudo llao para OUIIIII daalljas.
oque vala tudo isso panuuras 11 • • ias?!
De sua doce mãe RUI em PIBIIIOI o
abençoa
com o mais p!Ofundo amor, an:angali-

carnente,
da sua dooll rnllt, tio lilqlida.llo boa.
o que vale amor, IDeio amor

'lleernente?l

Srls. e SIS. Sena~. a rmnha ,_ça. a
minha palavra, aqui, vêm se somar b ~
pnastadas pelos meus eminenln P111111, Senadoras
Espendrio Amin e Artur da Tivola, ao poela. Mas,
ac1rna de tudo, ralembram o manifesto ~.
lançado na França, em Paris, para dar ~~~~~~g~~m ao
surg1mento do Simbol111110, quando ali A afirmou
que o homem moderno é Insensível.
Que ap!OV811emos este 1n1tan1a em que A celebram 100 anos da 1110/te de CNZ a Sowa, pelo
seu exemplo da vida e pela vida da - abra, pela
~ • pala ..ancia • aslndura da - pRipria
obna, oondanando. como cu1deuou o na._. .-edanllsta de Paris, para rnoatnu que o homem modarno
nio é i,_.ivel. Nós somas senalveis 11 ar1a, 11 bela
ane, 11 poeiiiB. 11 IIIUSICII, 11 poesia de Cnlz a Soula,
aqui resullada, aqui Allembrada, 11 poesia da AugUito
dos AnJOS, aqui homenagasda, 11 poesia.laja lia qual
lar, 11 poesia manifestada nas vanantas, nas formas
mais diVtlrsas de cantar a maullaiiiÇio llllfiOriiiMa
do seu êxito, da cantar, da cantar...,.,..
Eu dllll carta vez, Senador Artur da Tivala,
que, lls vezes, eu canlo, e a minha !arma de can111r
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me aapenta, porque llo tantos as Wl'- que eu
dgo que PBMO trazar oornigo um rouxinol na garganla. (Painal)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavna ao nobra Senador Francelino Pelllira.
O SR. FRANCEIJNO PEREIRA (PFL - MG.
Pronuncia o aeguinta discurso. Sem I8Viaio do orador.) - Sr. Pnssldanla, SJis. e Sra. Senadoras, Sr.
VIC8-Govarnador de Santa C&larina, José Augusto
Hulaa, Prefalla de Florianópolis, .\ngela Regina
Amin, VIC8-P181eito de Florianópol11, Pérlcles Prada,
mau oolega, Deputado Federal Joio Lilhants, Depufado Estadual NarbertD Slraich, Supenrllendenle da
Fundaçlo Franlcln Cncaes, em Florianópolll, L.êlla
Penlira N...,., Praslderda do Conselho Curadc.~ da
Univenlidade do OBIIta de Santa C&tarina, Darcy
w-, 1118111 santaw. nesta tarde de quinla..feinl,
quando quaa ...,.,_ o Senado se envolve em da-

balas wnt•onrlldol, porque baseados na wnttovéraia, lanHa afinal a ClpOIIUnldade de ouvir homens
p6blicolla pollllcoa arnaduracldos.
Na vida ciflcil delta Naçio, tivemos um debala
ameno a cordial em torno de urna figura que envolve
dois grandes ElltlldOII da Naçio biUileira, Santa catarina, no Sul do Pala, a Mmas Gerais, no Cenlro-Sul
do Brasil. Por isso mesmo é que ouvimos atenrarnanlll o piOIUICiunarfo do Senador Espendilo Anin,
111110r do lllqUBrirnanlo das homenagens de hoje a
Cruz a Soua. numa l'lllrilaslaçlo Vlbranle, lúcida e
clara, clernorlltlando que o homem público que é,
111111-.n envolvido no dabala úpero e na disputa aCirrada, Iam, IJIIIÇII8 a Cruz e Sousa. a oportunidade de o
111mar ameno, Wldial, 0011wivarlle e amigo de nós todos, wrno é em lllda a aualrajetóna nesta Casa.
Aa palavras da Allur da Távola ma111C8111 um abgio a um apiee~'~~ 11 . . .ibidade. pala sua inleligência,
pala aualucKJez a pala GPCifiUridade que 111118 de pmIU1CIBJ' algwls llxllle da poesia de CNz a Sousa.
RonaJdo Cunha Una, Senador da Pataiba,
carragado de li mesmo pela própna poesia, 111118 a
oporturidade de Bllabelecer, num quadro cornperalivo, a vida amarga a ao· mesmo tampo doce e aloqQenla de Augusto dos Anjos e de Cruz e Sousa.
Orllllm, ao chegar da Sio Paulo e devendo viajar lmedla1arnanla pala' Mmas Gerais, enwnt~ei-me
nesta ca.. wm o Seriâdor Esparid•ão Am1n. Con-

varsanms aobnl a IOianidade de hoje e S. Ex" me
afinnou, de Olllla forma provocalillo, docemerlle provocativo, que CniZ e Sousa rnol'l8ra em Minas Gerai&. SeniHne delafiado, docemente daafiado, e é
por isso, ninha querida Prafaila Angela Amin, que,
ontem 11 1'111118, JIBIIBI 01 olhos rapidamerlle em ai-

------------------
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guns lltliiDI ela viela po6llca eiGfllda d8 Cruz e Sou• 'Rvll cllllculcllde, porque ql.e llldoB IIII llvniB
Cllllllallla • 1101111 blbllclr- • .....,.., .... poeta blm 'lqlallllldllll peiCIII Sellldolll, 110 clallja d8
participar 11111111 dlbat8 em fDmo da flgula fanlúllca
dllu c:alallnenllllultl8..
Ora, Mllll lnllarD. Cllbe-ml lpl. . . manileatar, IIII 11111111 de MI... Glrall e dCIII
uma
pelavnl de -ançio l vida d8 Cruz I 8aula.
Nacido III doce I qullldll tina de Slnla Catarina,
nlo ab&tanle o cima agmd6val cleae gl8llde Eliado do Sul do Pala, foi, llglllndo o IIWIIIIO dlllll10 ela
CIUIICIII 1 - . Pllbllclllll dCIII pobla ~ buecar 18frig6rlo de lallde ... manllnhald8 MI... Gerala, na cldlde de Slllo, onde viveu 1 rnonau.

"*-'-·

Alalm, 11111101111 d8 ..... I doa iii ..IIII, quilO
padlr . . . . . - ........ l l flmllll ela Quz.
ScMa por lhll n1o tar awlll&dD - • • • d8
apab, d8 iUidawllclldl I d81181D P11B CIIBI' a doan;a
a11az qua ciiMIIa.i a Wll, a_.. e oclletmdo paala.
Sr. Praeldenle, Srla. I 8111. Salildarle, falir ela
Joio da Quz • Soula nlo • NllmiiiBI' apenas o
poala que ln1nlduzlu 111118 liÓII o SlntJoili;IO, am
- curta ma lnlilnla p-rça 110 mundo cullural
do final do l6culo paaado.

Cruz • Soula, nucldo llllio • - · foi
crildo 8M IIII peiCIII • •- _ de . _
pall, que lw d8rarn a educaçlo
ao dllabnx:har de Mil 8110mM tallnfD.
Seu ta1en1o n1o ee IIIIUIIIellau 1p1na1 na poeala, 11111 tamb6m 110 jomllllmo, arillllldo pela campanha llbaliciDnllla, l qual haveria • clecllcaHe du- i d o na Tribuna Popular,
110 Rio dl.llnllnl do final do ác:ulo pea1do.
Um homlm liiii'D que lllhlilllll a dlllculdad8ein11011a - ela - IIÇL Sanado 1101 banll •
Nllllilrarál de- llnalillll, mn.ado, liillll tarde, pela Aclclamia Brlllllella de Laba, CRIZ a Sauaa eenllu lllililglilllll o gCIIIID do peca~ICIIIIo 18·
c:lal, ........ Ull'll chaga que 1101 ~
claadl os tlmpCIII da eiiCI8VIdlo.
A 1ube1a11o1e que Clllou - viela havwrla de
atingir tamb6m IUI ndler Gavlla- que er;touq_.
18 -, e eeu filho Joio, farmlndo um quedm d8 lnlelclclade do PCIIIIa que haveria ,de esteuelar1e . _ claceilldl;il&l, PIIBCIIII pobla que vMim em
exb6dll dillculdade run llllxlrblo do Rio ela Janalro.
Sr. P.....,., Srll. ii 8111. SeiMIIoiiS, CCII'IIerrlneDI ela Sinta Cdllnl, • - - do ICifiiIIIIIIID ela Quz e 8ouaa 1101 rwne111 a u m - autuc;llbl di lllulqlo dCIII IMIJICIIIIIII 110110 Pala e
1101 obilgla - · - - 1 ~ linda hoje, ela

-•'fiCIII

..... vérial-.

um pi8CCIIICIIIIID I8CIII. nulla -IUb-lwpllclo, ouI r a i - Olllillllvo.
TIIIIOI, IIÓIIIIIIIno-amerlcanal •• eapecillman.. liÓII bruDaiiOI, uma enonne divida alllcllr com
1111 negroa que, I8CftVIzadoa na Arrlca, pa1a cá via18m - mllhllel, tl8zidoa 11Gb feno 1101 porCIII dCIII
naviaa negllllroa e aqui lraladCIII COJno man:adoria, a
nlo COiiiO lndlvfduol, PIIICIU lunlres.
I 0 hlllllcaiiiiD li8fiiO 6 umaliillliCha 8ICUI8 que
ainda pallalllln 1101ee COIIICIIncla. Nlo bala alegllllçlo punlllva do pi8CCIIICIIID IIICial, C01i10 a l.li
do 111111 qlaldocantadi•IIO Allll'llo Arinoli,111m Iniciativa vllando of8ltar lllln:ado ela liabelho - negroa ... COiidiç6el ofenlcldlll b..,..
11011, como pi8CIIIilza o S&lildor Abdla Nacmento.
~ PI8CIIo uma VHiadaha nUiança ela mantalidacla da IG Cirl<'a brulllllra IIII nillçlo ao lllgiO. E
-lllllllnçll pode CCIIIMÇai a partir de uma corra111
alilllnta llVIIIIçlo do papel do 11111110 na hlltória econOmca • IOCiocullul'll do 110110 Pala • dCIII paique lidCIIalam ai8Ciaw1dlo.
•I
0 IOh.iWiiD do poala CNZ e Soula, lutando,
ao mamo limpo, conlili o pi8CCIIICIIIIIo I1ICial e a
c1oan;a. • .......,.,. .. peça 1aa1ra1
Velada,
ela Egll Malhallaa. Taml*n o 11m IIII bnMt 110 fil..
ma do cliMuta Sylvlo Sack, lnlltulado Cruz e Scua
-O Poata do Dellilml, que estraanl ainda 111111 ano.
· CftiZ • Souaa, Sr. Pl8tllclanle, foi um cilna negro que acdle alçar-a -*ti doa peca~ICillkia, P11B
alcançar o cuma ela glória po6llca • lnnar... dal'olllivamanlll 110 iiWalao ela pcllllla COIIIO llipi III llanlll
maiordi uma man:a . . . . . . que lcrl o &iibclbiiiO.
' De fiiD, o Sliiibcrlemo lcrl unia~waç~o IJifllla l
crnda ela I8Cklnalllmo. cltiilllllcllo;u ellilllllalsna que
8IIUillvla • Eunlpa dl8dl • aeg;nla lllll8dl do l6l:ulo
j I I do e . . . 110 Brul, .ICCdiW IIII Cruz a 8cua
um adaplo IIIMIIaao. Fai, 111m, uma lwaçlo da lnlulçlo
CCIIIinl 8 l6gica. do UljaitvlliiD CCIIIinl a iltlj8llvldade
dailtillca, do mlallclamo ccnlra o iiildliriallllm
Ma Cruz e 8ouaa foi tamiiMi, em III8Jidl dlmanllo, um po11ta llllivlnal, que via 1111 p~nairo
~ a llmilnlclacla, dapcril a nlcilllll'rl". Seria
aia um PCIIIfll do ten:elro mlllnio. que 1111118 ICib a
1
tglcla ela ginhll!açlo?
·
• 01 lnlilaclulla • eatudloaol dai v6rill etapu
do 111 ac1110 cullural-a.n&m clailnlr o Slmbcrllli;IO
como uma itlp6cla de tranlflguraçlo da llnguagam.
Nale•• --~~~~~ CC1110111Q618 dlleM-IigniiiCidoa dlerll- wnlldaiiOI almboloa.
. CNZ Souaa, que, 110 Inicio ela - liajalórla
po6tlca;fol jlamulanlata, ICdle axlrllir do pan;ua.nilmo o ~illli110 ela forma. juataliiBiilll o que
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melhor podiam ate- os pamuianos. E o resultado dessa "'OCiaçlo fiCOU exp!BISO em memoráveis poesip~ .qup, JOI'IBIIIB ap6s a.moJte pntmalu·
ra do poala, lldquinram 1118 vanfadaira dlmanslo.
Somenta após ter o sociólogo francês Roger
BasiJde lncluldo Cruz e Sousa entra os III8IOfiiS do
Sirnbollmo univaiUI, o poeta MgJO nascido na antiga Nossa Senhora do Deslllno, 1qe Florianópola,
teua seu jiSio IBCOi lllecilnento entra nós. Já nas c:omerro..., do Cllllelllirio ele seu IIIIICIIIlBICO, em
1861,1 bl:*lu•a."ia e OUiios ewllos IObnl Cruz e Sou·
sa c:hBgllvam a 81 111u1os. Flelalos ~
como os ele V1111lllo Váizea, AIBiljo ele Flgueliado, Nestor Vftor e AndiBcle Mwlcy, ajudam a ccx"-r o poeta
em 1118 lnlliieza, entxn a melhor Honnaçlo sobra
ele seja dada pela leitura dirala de seus VBISOS.
OUsa edç6ea de - abra CCii:plala c:hculam 110
nm"'ll!l"'lt'Bdo- ediiDnal llraslainx uma pela editora Nova
Aguilar e CIUira pela Fundar;lo Banco do Blaail, em c:oedçlo com a FUI idai;lo C8llullwa de Cullura.
MNs Gerais também dirá pni88nle u comemoi8Çiies do centeuirlo da rnone do autor ele Braqu6Ja e Fanlla. O Centro Cullui81 da UnivaiSidade
Fedei81 de llilms Gerais piOiriiÍvará um 11imp6sio
para debldar a abra ele Cruz e Sousa e declamar

-poelliaS.

O -lsla mineiJD Anelito de Olivaira, mestra
em Lllaralura pela UFMG, tem piQiiiO um IMO sabie
CNZ e Sol-. tratando de 1118 vida e de 1118 obra.
Nesse lvio, CJIB lerá lliirçado 110 ll8giRio wne&lie,
AneiiD vê Ciuz a Sousa miiD além de um poe1a 1"8g10.
A1exai Bue110, um dos orgllllimdolas da obra
CICOI""m""iple..,alala de Cruz e Sousa, la~Çade pela eddora
Nova Agudar, compara-o ao escntor nUa1o Machado de"-. pelo leu t.•ml.l: sulilelll8 fina i1011111.
Quis o destino que Cruz e SouSIIIOI cleixasu
ainda jovam, 36 81101. Se me• IMISse vivido,
CBIIeilllnle teria a oportunidade de bnndar a lntal•gência bl&lilelra e univai'SII com seus univaraais
pcl8lla lillibolislas.

Ouis o destino tlmbém que CNZ e Sousa Vi·
- · em lelr8S nineiras HUS 611imos dias. Foi na
locahdade de Sitio, na aprazival Sitio, na lena mineira, para onde desla COU·H CIDm a lnlençlo de benafi.
ciar-se do cima ameno e enlilllllar a tuben:uiOSB
que o consunia, que CNZ e Sousa faleceu, em 19
de lli8iÇO de
pobra. Hm - ·
No n-ilo em que o Senado Federal pras1a
urna justa e l8lllida tanenagem a Cruz e Sousa,
desejo expr ne•, em nome de Minas e dos mineiros, 110810 mais liiiC8IO eanlilii8o'ilo de gratidAo pela
lomlidivel abra po6tica que ele 1101 deixou.

1-.
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Espero apenee que o Senador gailc:ho Jos6
Fogaça, o Senador c:atarineNe Ceslldo Maldane~ o
Senador carioca Abdlas Nascniento e a ~
Benedila da Slva c:oqJietem o quadro da imagem e
da l8lldade dolorida que 1101 deixou CiUZ e Sousa
ao partir para a eternidade.
Muito obngado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gei81do Melo) -Com a
palaV18 o nobra Senador Joú Fogaça.
O SR. JOSI! FOGAÇA (PMDB - RS. PIOIUIcia o lllgllinle dlscur!o. Sem ravislo do orador.) Sr. Vlce-Gowniidor ele Sarda C8lama; Sil. Ptaraila
de Fllillan6poll; IIUIDiidaclee e exp1 r "as CUIIuiais do
Estado de Seria Calarina que .. etiCOidiam ~iles
neste -ao; Sr. Pnlsldente;
e Srs. Senadon!s:
.
~~aw'..me hoje para falar, na CI8IIÇ8 de que sena o illlimo orador. Obviamente, subestimai a ~
Ci8 CJIB teila pll8 o Sa ado o ato que hoje Nlllzan iOii,
pois wjo que lá um tpllllde n6mero de OIBibes inscritos. Rego4hne em Slber que o Senado d6 a devida
frr41oi1111Cia e valor 6quale que foi e Úldll é um dos nomes lllliil irqxlitenlas, um dos poetas IIUpNmOS da
Llngua F'oituglaa II8Cilla e falada 110 Brasil.
Toda VBZ que atrawseo a divisa anliB o ESiado
do Roo Grande do Sul e o Estado ele Santa Celanna
Sr. PIBiidenla, tenho a aensaçio de que nio ~
ser 011110 o Estado de Cna e Sousa. Há ume HngUBgem aintloliSia na alllude das p uaoes, nos nomes
que dio aos lugPies. Em Santa Catarina, nio se cha·
ma um klgar por algum tipo de acidente g&ogillhCO ou
por ume obra malllrlal, mas pelo l&lohmeuto que a ele
se uaocie. Hli nomes como Sombrio, TUiW, SegiBdo
e a pnlpna Flonanc5polis, que foi Dasrerro.
Saiila Caterina é, talvez, a expi'BSião desse
açoi81111dade, dease eantimento de compromisso e
ele vínculaçlo com a Ungua Poituguesa e com a capacidade que tem esta língua ele despeitar estados
emociolllil. Confesso que SIIIIPIB tiVB, por isso, cer·
ta iiiWIB de Santa Caterina.
Sr. PJBSidente, Sra. Senadoras e Sjls, Senadoras, o Sinmo!ISIIIO no Rio Grande Sul lava um extraoidinilrlo iBpniHnlanle que foi Alceu Wasmosy,
que também morrau multo cedo, como tenente,
numa de 1101181 IBIIOiuç!les.
"Oh' Tu que
ele longe.
Oh! Tu que wns cansada."
A - obra. Infelizmente, foi pequena, embora,
110 pouco que 118C18VBU, tenha deixado IBgisiiO de
uma men:a exllaoldlniria, de um grande cnedor, de
um grande poeta. Mas nada, na minha opiniio, Sr.
Pra~idente, nada na Literatura portuguesa escnta no
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do final do lléculo na França, pais que tinha tanta in·
lluê(!CI& sobre o BnlsiJ.
O desespero, o sofrimento, o lnconlonnismo
exiSiencllll, a certeza sotuma da morte, .a llf'8SII'IÇII
do obscuro, de uma fonna ou de outra, pelas indefimções de contorno tanto no texlo quanto na pnlura,
aproximavam o Simbolismo do lrnprassionismo.
E há um exlraold1nário criador daquele final de
século na França, Debussy, que I'IISOiveu lazer músicas em cima dos poemas de MaNarmé. E essa tendênciB da música também começou se desenhar pelas i1111rm5es, pela sugestão, pela cspecidade de desencadear estados de alma 1111ilo mais do que simplesmente reproduzir acordes ou hallliDIIIBS Oltodoxas
e tradicionais da C1l111105ição clássiCa. O C/air de
Lune, de Debl.uy, é isso: uma invenção hann6nica be·
seada na sugeslio, na abertura SlnilóiiCII dos sons.
Os sons podem sigmfiCIIr tudo e qualquer c:asa.
Era o momento também da criaçio da Psicolo!IIB com Fraud, na Áustria. N1nguém pode dizer que
Freud lanha Influenciado Cruz e Sousa, porque fo.
ram quase contemporâneos, mes a verdade é que
este é o momento, l1nal do século XIX, em que se
descobra uma coisa chamada pálquê, se deecobre
uma c01sa chamada inconscl8nte, que era um elemento até entlio desconhecido pela humanidade. Ou
sara, debaixo da conSCiênciB, lá no fundo de cada
um, há uma coisa chamada inconSCiente, que é um
patnmõnio de expenànc:las que cada um racolhe ao
longo de vida. A função fundamentei do poeta
era at1ngir ,esse IIICOn&CIBnte através da força e da
beleza da palavra.
Eu diria que, ao lado de Duque Estrada, Olavo
Bilac:. Augusto dos Anjos e munos dos 1111118 conlemponlneos, Cruz e Sousa traduziu essa tendência do
Béc:ulo. Reproduziu na sua obra esse ca111111ho que
se propunha a humanidade, mas, inco1111Br&velmente, foi o maior de todos.
Esse é o registro que quero lazer aqui, Sr. Prssidente. Esse homem, esse cidadão, filho de escravos, criado por um mlllar que lhe foi benlazejo, mosIra que é posslvel recuperar a alma humana lá do
fundo da amargura e do sofrimento para a alllssonincia do verso, da beleza, da criaçio, do gênio.
N1nguém SBIU de uma situaçio Ião adversa e
chegou tio alto na Literatura Brasileira como Cruz e
Sousa. O gênio de Machado de Assis, a fanláslice
obra de Machado de Assis, que se aproxima de
Cruz e Sousa também pela mesma ongem, pelo
mesmo sofrimento, pela mesma d11C11111inação odiosa que sofreram ambos ao longo da vida, não pode
ser C011118rsda com a de Cruz e Sousa, porque Ma-
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chado de Assis cnou em aBIIBÇ6es muno 1111111 privilegiadas. Cruz e Soula criou debaixo da adveraidade, do sofnmento, da contestação, da luta pennanente para ser respebado como ser hu11111no.
&se valor IIXIIIIOrdínéno. penso que merace o

registro deste meu pronunciamento. A humanidade
que há em Cruz e Sousa, a darnonslraçio c:laJa e inequívoca, absoluta e definibva de que nio é possiWII destruir a ama humana e pressupor que a raça, a ongem,
o sangue, a cor da pele possam fazer diferença para
produzir homeiiS e l!lllheres COIIIIns, iguais, semelhantes, mas, sabnlludo, nio é ~lho para produzir um
gênio, como não o foi no caso de cruz e Sousa.
Havia uma certeza histónca. Mane diZIB que a
revoluçio do prokolariado viria inevllavelmente. Era
uma concepção detelnoinisla, lógica, i1111ecável de que
o mundo caminharia neces"'18menle para esse processo diaJéllco e hislórico. A IIIVOiução viria e, portanto, o mundo linha Já 011 seus caminhos traçados. A históna Já es1aVa roJocada na mio do homem.
Por trá dessa ceneza cienlffica da hi&tória, ha·
via nos poetas a aensaçio de que isso tirava do proCBSIO cnativo, do processo de conquistas da humanidade, o novo, aqui!o que é o despertar de coisas
lnaudbas, a busca daquilo que fosse surpraendente.
O mundo deixava de ser surpreendenle porque ha·
via certeza de que a hiStória ina caminhar numa dlre·
ção .:inica e inevitável. E essa conclusão levou também aos poetas simbolistas uma visão pessimisla,
amarga, cheia de desesperança, e não há nada
mais profundo e fantástico do que aquilo que nos
mostrou Cruz e Sousa no que escreveu.
Para concluir essas al11mações e Rlvelar o
quanto a beleza da palavra de Cruz e Sousa foi a
slntese dessas tendências, escolhi este poema VIda
Obscura, com o qual enceno o meu pronunciameno.
'l*lgulim Slll'llãl o leu espasmo obscuro,
6 ser humilde enJrs os humildes seres.
Embriagado, 1on1o dos pn~ZBras.
o mundo para ti foi negro e duro
Atravessaste no silêi'ICIO escuro

a vida presa a trigicos deveres
e c:hegalte ao saber de altos saberes
tomando-te mais s1mples e mais puro.
Ninguém te viu o sentunento mquleto,
magoado, oculto e ateii'Bdor, I8CI8Io,
que o coração te apunhalou no mundo.

Mas eu que IIIIIIIPrB Je segui os pesaos
sei qua cruz i'lllmll prendeu-le 011 bnças,
e o teu suspiro como foi profundo!'
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Cn.z e Sousa. poeta Cllblllnenee e bnllileilo,
laz l' Lilelalura a-llelra c:hegar
PfOPCIIçllea da
Literatura Francaa. A obra de Cnlz e Sousa em
l'8da llca a dever 6 abra de Mdallllé, que é 1111
~. é um poeta também do IIU lelqX).
Nós, brasileiras, que ragilltramos o c:antenáriD do
88U clesaperacirnBICo 8 que HlllmOe nlglsliWido
larnbiim no mundo o centenário do desap8J8Cimlnlo
de Mallallllé - a Frença comemora llllnbém cem 1111011 em 1998 •, 16 podamos dizer, com a evoc:açio gloriosa da figUra de Cruz e Souaa, que o Bra.~. a mulher braalleira, a cullura brulleira !Miram
momenl08 grandioeoe, ahissonantea, supramos, que
foram PRIPICiadol por Cruz e Sousa.
Obrigado, Sr. Pluidente. (Palmu)
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Seriador Cuildo Maldanar.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC.
Plonuncia o seguinte discurso. Sem leVi8lo do orador.)- Sr. P1811dante, NUdo V. Ex' e goslaria de extemer também 01 meue curnprimenl08 ao Vlce-Govemador do Estado de Senta Celilnna, que aqui 81•
leve PIB_,.., 6 Praleila Municipal de Florianópolil,
ao V1C8-Praleilo, 6 Pl'lllid8nte da 'Funda91o Frankln
CUceel, 801 demais c:onvidadoa e
S .... e 801
Sra. Senado181 Pf818nlel~
·
Sr. P181idenle, ouvimos agora hal pouco o eminente Senador José FogaÇa, do RIO Grande do Sul,
pruleuor de llleratura por,15 1111011 e que IIIP-*
a verdadeira blbllolec:a de lilllratura ambulante; OlMo
mos o raprasenlente de' Minu Gerais, Senador
Francel1110 Pereira, que lnci1181V8 pediu delcUpu,
porque Cruz e Sousa, ao se dirigir para o lugarejo de
Sitio, em Monu Gerais, um dia an1es de lalecer, pnlcurave 8I\COi oloar uma vida meia amena para 11181
lutas: penao que o Senador Francelno nlo deveria
pedir panllo ou dela ilpas, porque M'oria n1o lena
COIIdi911es, é claro, de elender 8 fados; ouvimos também dois poelaS, Artur da'Tivala e Roneldo Cunha
Urna. labra Cruz e SouN.1Depois de ouvirmos e IOdos 81181 ilustlas Seo oadoral, au, que lenho um pronunciamento eecrllo, acradito que o melhor é coneiderá-lo lido.. Por que laço isso? Pela iniciabva do
eminente Senador Clllllrinenee, Espendilo Amin,
qua falou por nós IOdos, falou pela querida Oetdeno
da época, hoje nossa querida Ilha da Magra, que é

a

a

Florianópolls, falou por nóe, 01 Clllarlneneea. S. Ex'
leve a grande lnlcilllva de propor 88111 -ao em
~ .,CIIrf8n6rlo da 1110118 de Cruz. Scua.
...: "'l'lllidenle, gostaria apenas d.; acrescentar
8818 pranunciarnenlo apiiiiiBrldo-o ao do nosso irmio Cllblllnense, para que ccrme dos Ana:s do S•

nado. Eis que extmpolou, sem diNida alguma, a
vida, a hlllórla, a poesia de Cruz e Sousa. n1o 16
nu terr.a celarlnenses, corno nu 1ena1 bnlalelras
e no mundo. Eaa é a raslldade. Estamos a senllr
Isso hoje pela oraçlo, pela 8Xp0111Çio dos diversos
Parlarnentaras rapraeententes dos Esladol da Federaçlo. Aellim, penso que nade iTIBil reste a n6s, calarinenees, a n1o ser nos 181o!iln101 ~por
tannos esse lrmlo lá nucodo, que tanto honra o
nosso Brasl e o mundo na lileratura, na po81ia, ne
cullura, lio l8gradaa para IOdos nós. Sr. Preeideru, com a pennisslo de IOdos, ~
taria de pedir que loasem insendOI nos Anais d88lll
ca.., para BC181C8r palavras do irmlo catarinense, Senador Esperidllo Amin, pelo menos duas . .
tro1ee de uma da8 poesia de Cruz e SOUN:

a

A.-Aberlae
As .... da mnhalrne 8llio abertas!

Podes ta agasalhar no meu carinho,
Abrigar-ta de lrios no meu Ninho
'Com u tuu asulltmulas,lncerlu.
Tualma lembra vastidOea desertas
Onde tudo • gelado • él6 espinho.
Mu na mlntelrna ei'ICCII1Irarás o VInho
E u graças Iodes do Conlorto certas..
Com isso, Sr. Pl'llllidenle, nob,_ Colegas, concluo ninha homenagem a Cruz e Sousa. (Palmas.)
DOCUIIENTO A QUE SE REFERI! O
SR. CASILDO MALDANER Ell SEU I'RO-
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de Santa Ca:&"l".a. e ....io

paoL-e'!l. cfd8da c:hBrMda
a os oacrifiCioo lhe pe......, mudlo, C...: • Sousa I8CIIIe C1ICiadooÕ oc1uc:açÃo. pro.
mcmcla polao .... o_..hiii'H que lia dongam -como oa
fora o filio que nlo
'18

,..oste.no Multo rnbo'll as

Nio-

U"'.a

~

,_.,lido
aqui

os vllrios- da sua -

lrajetórta em buoc:a de uma paooçlo 111815 c6mocla Moo nio pode-

mos do rego- alguns latos que fDrlm delemllnllntes
para que hote pud=atmos cornemorar este d11. Tendo trabalha·
do em
da sua ciCiado nalll e do Rio do ...,.,ro,

......_1..,_

temna por se - r ou oer afastado

do - · lnftUindo para

oSH desfecho,"""""""*· a lndepe- o aiiMIZ de osplnto
domonslr8das por um 11181octual negro. em um pais onde 16 ln·
tia a oscnMdia ora abahda A partir deate ponto pasoarnoa a ter
o aeg11nte relaranaal um lnlel-.ai que é negro .. e poDre Ou
SBJI. um adlldio que reuna todaS as queb1aMes para n1o ter
mars dO que 1m presance sorrDno e um futuro uteerto Uma realidade que ao prolonga ate os -.as dias, através da odiOSO son·
timento IÍiasla e

-de-

dlocoii•-

lide:.-·

Nas
empenhara alo aau- e sua
energrade u m - - Ouendoao
ftnltivamonte na Capolat Federal, em 1891, o molhar e mais pro.
fundo de seu ser fé 81111 de t o d o - para a raallzaçlo do uma
grande lllrela que ele _ , a H Impunha E o que vemos 11are•

..-11o

A continuidade reaiiZBdo por ontleladoa como a
Fundaçla Cultural Palmares, que, sarnancfl>.so is aiMCiados realzadas pala
Fadonol, promover dllanta lodo o dia de
hqa, um.........., denomlllodo
Qullombolas a
Pre101Y8Çio Cultunol. que aproveita tllmbán o transcuiSO da lia
lntemaaanal da lula pala e11""naçla da dlscnm1118Çio racral. e

s..-

·eomun-

~n~te~a~rladonossapoeta
Poeta este que publica, em 1893, OS dCIS UIICDO IMOS do

sua lavra que chagaram a Mr Impressos. &16m de um volume
pracaca. em co-autorfa oam Vvgillo Wrzaa Sia oras Masal. de
poemas em prosa, e Broquéls, da voiSOS, damen:anda o apan~e>
manto lilbmo, aegundo Andrade Muncy, •uma mutaçlo d1·
rnébca-na---·.lto-roeVIgOfOSOin~

era do 0 1 1 - em noao Pa1s, HCCia que prop6a o primado
da~-. -.vaçlo 011101MI•• - - es1811ca da ~ e da .....,..,_ _ a bulc:a lntranslgonle da

-

porrMICI doV81bo encantatono.

Cruz e Sousa lama-ao o nome 111815 "''"aaanllltiva da cor,..,. doo novoa,

como- denOminavam-se os-"""'

bal•tas - por mesmo motiva, ao lado do aou orgullo 1 ,...
traunenta do nog10 oam piCios- ......... co11a don opollçia do b o l l p a n o d B I - - - no..- .......
r!; diiK:il, para ao w 11 - - n o - suas lft'IIISl8'IS anqadu e mpEtJisllu,sua nuna'drle quecn vibra cem-.... ora uplara- da surdna e ......... ~t 11ficil, por 11m. fnlr e Wl .... lder sua repnlll8l11açio doai,.._ doo
w-111818 d1611nosemaa ID!alllodoras
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Cauda oam a doce • 111111 wo.-- - · " ' eeus fi·
lhos RIICindo .m ....... I''CPir'", enquanto latira O IUiblniD
cada ............... 'de ... . . . . do lllliftl81o da
- d e Forro Cenhl do llraol. Nio - - · - ·
Atinge, nBIIB penoolc. a o . . - - d o - - · i ..... da deckaçlio de longes lloras do trabalha, genolmente _.m. a noilii fé
a prosa
O Empa-. o Vll1a . . , . , _ descnove ao
duras ltlbulaçllel e preoonca1tas que enfrentou. rnovodo pala ln·
ooaocfwllmpUso do Ir liam, lllé as paragene 1vras onda Impera o
aaplrila
a - alalidca . - o atinge, em oaneoqü6naa de suas prntll96es e trernendol aatooçoo. entraga trts rovroe lnliditos 10 valorosa 1f11U0 e cnlco r.tenlno- Vllor.
Ainda que miiiiD , ..... a raaiWir, Jé pod• marrar oam o
untlmento da coompnda ·~ .) Na a1111 contionçlll De quem

......
Na....-- documeniO- .............
.,..,...I'IMUada
cri-.

- ...... que--·-"*'

do-.""""""'"'"
Aaem • que lalecs no lia 19 do março da 1898, eoo 36 anos.
na lia legUinte 10 do ... ~em E8laÇia da llllio. Minas Ge-.onde buiiC8V8 a ~ltima esperança da meltoararallllllde
O """"heamenta i sua g..-za
16 viria ace
poucos, veoiCOIIdo - . . a e pré-julgarnaniOS n1o _...de
ordem ltenl~a Um publiCO ma1s empla,lndllndo llldoroaos ~
radoOH além dBIIronteiOH n"""""""· p&IIO, f i - . aldanll·
ficar roeoe o grande poete de 11nGal'smo, o Cisne Nogoa, o Supr&mo Mogoodo. o Cavador do lnfi-. podendo !azar ooro ... seus
VOISOI "Tu es o Poeta, a grande-- Que povoas o mundo despovoado I De eternas a pouco a pouco •
Acraclta que todos tenham w> .. Nidlclo alfiiiCIIIIncoa da
homenagem quatniCiilmDS tKJte e que aenl e,.ldlda com a raall·
zaçio do Prdmlo Cruz e Sousa. ..,.,_ neota Case .,._.
mas lmartaiiZBI' a obra. o exemplo e o Olnlter de um biUielro genllnamente catan- Com este obJetivo .,_,.,..,., - çla ao MIIIIStro da Cultura paoa queiZBIIB divulgar nacronal alnternaaonalmonte, Pnlm1a, o qua oenl lata pata Fundaçlo
lkllioltlca Nacronal. materializando
de'*-- aagmentas cultUoals do Pais
Pala Intensa llgrllficaçia da sua obra para a llera1ura bra·
•ra e todo a nu1do, ns: '18ildo-ee .,.. espeoallmportAnca
cultunol e para o Eslado da 5ante Catarina. pela exemplo
do oua horÓica dod1caçla acelcl... que elegeu. - r dai bar,.... que
de~ lhe ...... não podamos do1ur
do a~g~~ar bem alto, se poaaivelate as eotralal
ate- amava, o nome da Cruz e Sousa Um exemplo para
que ln·
- e m a~rmar que o Brasd • um Pais 6rlla d a - . Na figuoa -~--os mlhlrBI de diiCMiinadoo ........ que
111"

1-..

assim.,._

a--

queaq.-

momento
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O padodo de V. Ex" senl. atendtdo na forma ragtmenlal.
Concedo a palavra ao Senador Abdoas Nascimento.
O SR ABDIAS NASCIMENTO (BiocaiPDT- RJ.
Pronui1Cia o seguinte discuiSO.) - Sr. Pl88idente,
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funda. nurra pnrne11a colaboraçlo pública com seu
e amigo Virglllo Vérzaa, o jornal abolicionista
Tribuna Popular. Ganha, assim, ao JMSmo tempo,
o leSPIIito de urra minoria esclaracida e progressiste, mas o ódro mortal das elites conservadoras, que
consideravam a escravidão ind!BpiiiiSével ll manutençio de um modo da vida parasitério, cuja galopante obsolescência não conseguiam - ou não quenam - perceber.
Com eleito, a classe dominante ignorou. o
quanto p6de, o problerra do chamado elemento serVIl. Nem mesmo a proibição do tréi"ICO, expressa em
1850, por pressão bntlnica, na chamada Lei Eusébic de Queiroz, conseguira conscieniiZá-la da inevitabilidade de se p6r um fim ll instituiÇão acrav1sta.
Não só por ser esta imensamente cruel e desumana.
mas por se consbiUir em um elemento-dlave a atravancar o progresso da uma sociedade que se aproximava do lléculo XX com os pés fincados em uma
insbtuição ralrógrada, ineficaz e antiacon6miCB. O
melhor ratra111 desse raacionansmo espelha-se na
abordagem graduaDsta com que se deu a Abolição
no Bras11, incluindo a Lei dos Saxaganénos, CUJO verdadeiro IBSII!ado foi libertar os sénhores da obngaçio de sustentar escravos anciãos.
Não poda surpreender, contra pano de
fundo, a irada raaçio das elites do Desterro ll ousadia daquele negro que, definitivamente, nio conhecia o seu lugar. A hostdldade branca impele Cruz e
Sousa a deixar a teiTB natal, o que faz na qualidade
de secretário e ponto de uma companhia teatral em
toumée de norte a sul do Pais. No R10 de Janeiro,
trava contato com a jovem intelectualidade de anilo.
cuja vangualda buscava livrar-se dos c:Anones asfixiantes que a p18nd1Bm ao passado. De vona ao
Desterro, integra-se ao IIIOVImento abolicionista,
pela Imprensa a pela tribuna. PubliCa em 1885, em
co-autoria com o 8ll1lgO Vrgnio VéiZea, seu primeiro
IMo, Trapo~~ e III • la Numa con 1ba IIÇio esllli&tica
de veia pallllll8l1ll e COIIdoraira, Cruz e Sousa comp6s, 1aea iricial, rKAáJBis poemas aboiciouistas,
como este belo e enérgico EscravocralaS, possivelmente escnto poucos anos antes da Abolição:
Oh! Tlinsfugas do bem que sob o
manto régio
rranhosos, agachados- bem como um
Crocodilo
Viveis sensualmente 6 luz dum privilégio
na pose bestial dum cégado tranqüilo.
coi~~~Ja

Eu rio-me de vós e cravo-vos as setas
8lderlles do ollar- bnlll do uma vergasta
dos mi raios de sol. das Iras dos poetas,

e vibro-vos a espinha - enquanto c
grande basta

o

basla giganlasco. iiBiso, iiiiiiiDci lllrio
da branca consciência- o nltilo sacnirio
no 11n1J1110 do OINido-audaz ma nlo ...-.
Eu quero em rude verso altivo adamas-

tórico,
vermeho, colossal, des11épto, gougócico,
castrar-vos como um touro - ouvindo-

vos UITBrl
Se causavam ód1o entra a elfte reacionéria as
posiçi!es de Cruz e Sousa e sobretudo seu talento e
ousadia em delel idê-las, lantlém l1e conquistavam
airados. Em 1886, é surpreendido por uma llllnfal racepçlo em - r.hegada ao R10 Grande do Sul, momento de rara eufona numa vida man:ada muito maiS pela
frustração e pela reva1ta. Estas se manifestam urna
vez 111111s, quando, i ldiCIIdo pam o cargo de promotor
pclbi"ICO na cidade de Laguna. no ltoral c:atanneflle, tem
-IIOIIIIIIIÇio benada por pura e s~ dscnnnação
racial. Vai, então, pai& o RIO de Janeiro, onde IIM!Iá a
fase mais profícua de sua carreira lfteniria.
Em matéria de poesia, a década de 1880 fora
dommada pelo pamasian1smo, esblo caracterizado
pelo cullo 6 fonna pelfe1ta, ao hele111smo, 6 mpasslbilidade diante do mundo e da VIda. Por volta de
1890, contudo, novos ventos chegam ao Bras1l, soprados da Europa, tendo em Medeiros e Albuquerque o seu pnncrpal divulgador. Sob o nome de dec:adenbsmo. trazem a mensagem de Baudelail8, Mallarrné, NeiVBI. Huysmans e outros poelas europeus. A
nove tendêiiCIB logo se consbiUi em pólo aglut1nador
de jovens escntores, que em 1891 publicam. no jornal
canoca Folha Popular, seu pn1T181ro manifesto. Eram
&ignaténos B. Lopes, Oscar Rosa, EmiiiBno Pernata e
Cruz e Sousa. Nasca o SimboliSmo no BraSil. Dois
anos depois, em 1893. dois IMOS de Cruz e Sousa
marcenam. pela pn1T1811B vez, a COIICI8IIZaÇão desses
idéiBS neste Pais: Mluel (prosa poemátlca) e Broqume (poesia). Embora ambas as publicações passassem prabc:amente despercebidas aos contemporâneos, Cruz e Sousa trazia algo de 111M), tanto em PIOSB
quanto em poe&IB, à literatura bresdelra - UITB alia e lumnosa novidade, hoje universalmente I8COI rl1ecida.
O poeta bnha agora 32 anos, e o mundo 6 sua
volta passava por importantes transformações. Cinco anos antes, o Governo Imperial, rendendo-se As
evidências da politica e da economia, extinguira a
escravatura, pondo fim a quase quatro séculos de
brutal exploração da mão-de-obra negra. Isso, porém, não significam a redenção da populaçio de _ongam afncana,' como sugara o cognome h1stonca-
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fim,

que sesa o meu manto sem estRIIas, que eu arindiferente e obscuro pelo mundo afore, arre-

rast~

dado dos homens e das coisas, confundido no supremo movimento da natureza, como um ignorado
braço de rio, que através de profundas selvas escuras vai sombria e misteriosamente morrer no mar.
Mortos o pai. a mie e dois dos seus quatros filhos,
e depois de Wll' a esposa enlauq,IBcida pela rnséna,
Cruz e Sciuaii ííüêííiliíí, êlê j:iróprio, a uma llb!rculose
VIOlenta. Vai tratar-se na Cidade mineira de Sft10, Onde
os palCOS I8CUIIIOS da medicina da ~ nio conseguem evitar-lhe o laleamer4o, aos
anos. a 19 de
IIIIIIÇO de 1898. Nlo sem antes ter lançado, naquele
me&mO ano, seu lllbmo lvro plblrado em VIda: E pães. DOis outros ainda sairiam. em edções post marIIm: Faráls (1900) e 011- Sonetos (1905).

:rr

A pnmeira repercuasio da obra de Cruz e Sousa no estrangeiro fiCOU demarcada pela conferência
do poeta simbolista boliViano, naturaliZado argenbno,
Ricardo Ja1mes Freyra, reaiiZBda no Ateneo de Buenos Aires ainda em 1889. Seu Impacto nos meios 11t'lrários portenhos lol tio grande a ponto de os lnfluentes Juan Más y Pi e JuliO NQé verem em Cruz
e Sousa a fonte inspiradora de Leopoldo Lugonas,
considerado o maior poeta argentino. Já Roger Bastlde o s1t•Ja ao lado de Mallarmé e Stelan George,
vendo neles a tríade suprema do mcMmeniO simbolista uruversal - mas dando visivel preeminência a
esse gênio afro-brasleiro. Para outros cn'licos 8111da,
como é o caso de Ventura Gan:la Calderón, aklm
dos citados Pi e Noé, Cruz e Sousa é simplesmente
um dos maiores poetas do mundo, em qualquer tempo e lugar. Dele diria a inspirada poetisa CacDIB Meirelles: Que outros poetas viessem sofrendo, desde
os tempos clássiCOS, 'nada mais evidente, dada a
continuidade do sofrimento humano. Mas nenhum tivera esta Unguagem deslwnbrada diBnte da Dor,
acolhendo:. como a um dom de fecundas promessas: Vê como a Dor te transcendentabza.
O citritenáno de falei:imento de Cruz e Sousa
ensejou minha percena com a lusire Senador Esperidião Amiri, conterrAneo do grande poeta, na elaboração de projeto de Resolução apmvado por esta
Casa e pela CAmera dos Deputados. criando o Pn\mio Cruz e Sousa de Monografia, cuja premiaçio
está prevista pera o próximo mês da junho. Esperase com iseo revereuCiar a memória dessa grande escritor, desse grande negro, desse grande brasileiro,
desse grande homem. para que sirva de IIXtllqllo da
capacKiade humana de trtunlar na adversidade e de
transformar o iollimeniO em l!lllljria-prima das maia
sublimes reelinçllas.
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Axé, Joio da Cruz e Sousa! (Palmas) - - - 0 SR. PRESIDENTE (GaraldciMelo) -Concedo a palavra à Srl Senadora Benedlta-daSdva..
A SRA. BENEDrTA DA SILVA (BiõcoiPT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sam revisio da oradora.) - Sr. Presidente, Srls. a Srs. Senadores, depois da
ouvir os Senedolell Esperidiio Anin, Artur da T6vola,
Ronaldo Cunha Uma, Francelino Pereira, José Fogaça, Casildo Maldaner e Abdlas Nascirnerm, não h6
muho a acrascentar. Contudo, quero parabenizar a inic:iabva dos autores do requerimerto, Senadores Esperidião Amin, Artur da T6vola a Abdias NBSCinlllntO.
Cruz e Sousa, aqui tão bem homenageado na
data em que se comemora o centan6no de seu falecimento, deixa para nós uma obra que enseja profunda reflexão. Ele enfrentou difiCUldades e conseguiu, como poucos, vencê-las. Era um homem das
letras: falava, grego, latim, francês e inglês. Poeta,
negro e inteligente era desacatado e Invejado pela
sua inteligência. Chegaram a diZer que era um negro
de alma branca, PDIS possuir alma branca slgnifiCIIVB
ser Inteligente. Um erro drásbco. Diziam c;:.e ela possula a alma branca porque reconheciam nele o seu
valor como um grande poeta negro, Inteligente, &6bio. Era o poeta da alma e falou profundamente aos
nossos coraçOes. Os que tiVBram a oportunidade de
lar sua obra, ao fazê-lo, viasaram em suas utopias
TM!mos, neste plen6rio, momentos impressionantes que demonstraram o conhecimento desse
poeta. Ele penetrou no asplrito dos ledores que tiverama oportunidade da ~r suas poesias. Cruz e
Sousa foi o poeta dos negros, da alma, dos ,pobres.
dos marginalizados, das mulheres, dos son~!
A alrilluiçlo cisE ptêmiO conta com o noaso
apoio para a -livulgaçiio em ladas as unMinlidadas
e escolas do nosso Pais. J6 asiDu fazendo Isso para
resgatar a memólia ~grande ascrl1or, ao~ em
que agradeço a Deus portar dado a - homem o priWiigio da i llllligêiCII a da ela lar lido loiças sulün lias
para resistir às pessões sociais do seu tempo.
Sabemos esta Casa também uma vez que h6
mudos educadores aqui que o saber nio ocupa lugar. Qualquer que seja a nossa condiçlo, se detemos algum tipo da conhacimento, se somos bem informados, certarnanta conseguiremos vencer as dificuldades da 11011as vidas. E foi assim para asse
grande poeta.
Todos os meus Pai8S já falaram multo a resparto dessa homem. Então, gostaria de encurtar o
mau pronunciamento. E, à semelhança do que falou
o Sanador Casildo Maldanar, questiono: depois da
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bém pi'IISianiDS nossas llorneMgens. Ajudar - s
multteres é garantir a PIIISIIIIÇB física entre n6s dessa grande, desse poela, desse c11ne, desse pássaro, dessa criança, dessa jovem, desse homem, dessa mulher, desse cidadão, Cruz e Sousa.
Obrigada. (Palmas.)

SEGUE, NA INTEGRA, O DISCURSO
PROFERIDO PELA SRA. BENEDITA DA
SILVA:
Quero parabemzar o Congresso Nacional pela
criação do PrêmiO Cruz e Souza, pelo Concurso da
MonograiiB e pela comemoração do Centenário do
falecimento deste 'Imortal' idealista e poela, que é
João da Cruz e Souza, o 'Poeta Negro'.
Natural de Nossa Senhora do Oesteno, aluai
Rorianõpol1s, Senta Catarina, onde nasceu a 24 de
novembro de 1861, Cruz e Souza ve1o a falecer em
Sitto, M1r1BS G81111S, a 19 de 11181Ç0 de 1898. Como lilho de esc~avos allomados, teve o lavor do ManlChal·
de-Campo GuUhenne Xavier de Souza. um homem de
g1811de espírito de humanidade, o qual nio tendo descendentes, o cnou ~ o cannho de um Wldadeiro
pai alé 1870, quando o mesmo faleceu. Sua esposa,
dona Clannda, lhe ensinou as pnme1ras letras.
Estudou postenormente no Ateneu Provinc~&l
Catannense, onde teve alguns mestres de excepcional valor. Ali demonstrou sua notável inteligência,
tornando-se no d1sclpulo pretendo do sábio alemão
Fritz Milller, que real1zava estudos da flora e da fauna do Brasil. Cruz e Souza estudou francês, rMtemátiCB, ciências naturais, Inglês, latim e grego. FICaram patentes, logo cedo, seus doles extraord1nános
de capaCidade intelectual e de sua vocaçio para as
letras. Ao tem11nar seus estudos, clecllcou- ao magistério, lecionando línguas .e matemállce, inclusive,
no própno Ateneu, onde fora o mais bnlhanle aluno.
Passou a escrever e publiCar arogos e alguns poemas em jomais da provlncl8.
Cruz e Souza VIajou, em 1882 e 1883, para o
norte do pais, como sec181ário e ponto da companhia teatral Julieta dos Santos. De regresso à sua Cl·
dada natal, Integrou-se ao movimento aboriCionista,
através da Imprensa e da triluna. Tendo sido indiCado para Promotor PúbliCO em Laguna, BB opuseram
08 'políticos prufissionais da época, que afirmaram
não .seria naquela cidade tolel8do um novo membro
do Ministério Público, por ser um negro. O poata, de
cultura superior, passava g~ande pane do seu tempo em sua casa da PIBia de Fora, onda cultivava 08
Ideais da anilo chamada 'Escola Nova', que compreendia o parnesianlsmo e o na1Ural1smo.
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O poela pnnciJIIB o seu tl8balho editorial em
1895, quando laJ190U O BBU pnmeiro IMO, da p!OSBS,
lntdulado TtDPOS e FafllliBias, em paroaria com VirgRio Vérzea, sau companheiro de alividades lileráriBS. No mesmo ano, funda o jornal O Moleque.
Eate periódiCO trouxe-lhe sérios problemas locais,
pois seus desalatos aproveitaram-se diSSO para injurié-lo, criarJdo.l'le um arriliente desfavorável na Província, sendo desecalado e odiado por BBus dons de
mtel1gência. Cruz e Souza, .sendo um negro filho de
e&ei8VOB libertos procurou novos horizontes.
FDI8ndo-se no Rio de Janeiro, em 1890, casou-se, em 1893, com Gavita ROBB Gonçalves. Poeta, jomalista, professor, empenhou-se na campanha
abolicionista, tendo redigido, por vérios anos, a Tri-

buna Popular.
Depois da mudas difiCUldades, ingressa no lunciOnallsrno públiCO, como luncionáno da Central do
Brasil, obtendo um salério que niD aeMB para linl-lo
do dia-a-diB de privações. Além disso, Cruz e Souza
passou por mudos diSSBbonls na vida intelectual, jamais logrando bom acolhimento nas redaç6es dos
jornais e nas IOdas litenlnas. ESie solrimenlo lntmo,
por sua vez, cada vez ma• agudo, acabou por minar-lhe a saúde físiCa.
A vida cruel do poata contrasta com o valor de
sua obra lttenina, cada vez mais 111C011hecida como
· das maiores COnlnbuições para a rtteratura brasileira.
Além de Tropos e Fantasias, publicou MISsal
- poemas em prosa; e Broquéis - uma obra da
poesiBs, que man:ou profundamente a vida litenlna do pais, af11T11Bndo am definitivo a poesiB Simbolista brasileira. Em 1900 foi eddado Fatdis, abandonando ·o esteiiCismo para cu1t1var um confissionismo AJvoltado. Somente na fase final, lixada em
únimos Suspiros, em 1905, o escntor teve realizado o seu ideal simbolista de exploração do poder
pleno da palavra.
A Ans1a de Cruz e Souza pelo infinito e pela
verdade; e BBU agudo SBnso estético levam-no a
uma poesia original e profunda. Foi um dos pnmei·ros que se dedicaram na literatura brasileira 6. prosa
poética. 'Para o sociólogo Rogar Bastida, Cruz e
Souza está ao lado dos grandes simbolistas franceses, aahentando, porám, a dlle111nça da expressão da raça.
Com urna lonnaçio parnasiana. Cruz e Souza
aliou a 11 um grande poder velbal e lmegistx:o à
musicalidade e às praocupeç6es esplntuais, caracterlaiiCBs 1que o Incluem enbe os maioras poatas
simbolistas brasileiros.

----. ----
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Conforme · daelaca o ac:niDr Nei1Dr VIlar,
- . Joio da Cluz e
Souza 1IOux8 uma lllllllniZII de epdetolo feio de wn
só bloco, aem 11 duelllldldll do homem modamo,
lnclpaz de aublarfllglol com 1 aua própria COidlr.cia indiiP8fiÃV8is 801 . . da lrlnllçlo que IIICioB
10mos da 110111 época. Por isao e, amda 11111111, deaa)USIIdo petas duras ClllldçOII em que ...-.. e
viveu, undo um n11g10 delcendenle de . _ e
um pária aocllll no tocante • sua alhoaçlo
ca, 1 c:oncepçio que teve do aeu papel neste mundo
fot uma conc:epçlo verdadeilamente, ma de certo
ponto em dllnle, escuaadamente henlica e trigica.
A arte, 1 •us olhos, exigia um aacerd6cio, uma devoção, da uma gravidade, de uma pu,.za de lnlen·
ç6es. mas também de uma inexorabilidade, semelhantes u que Deus Impunha ao au povo elello."
.M o escritor Souza Bandeira dellaca: ••••Que
adnunlvel evocador de sons e Imagens, que fol'll'lidll·
vel e 10 mesmo tempo delicado criador do ~
Parece-me, 10 lê-lo, que 81 hannonlas -mes de
nossa lfngua, animadas por um aopro estranho, Insuflam alma na palavras, fazenclcHs lll1llr e viver
como se fosam • - reais, a IIm de colaboraram
na deliciosa mllsica do rHmo...•
O daserMllllirnen IIICIIOiógico e c:ilidlcD, ra
alnta médica. em IUI jpcx:a. Hataaail& rAo plkla
IICill\1llll1hl o desenvaMrneniD 111811181 dlllllt Idealista
regro. UrnliLflln:ulasa o faz ·~ ,. • , ......
da Sftlo, MiNIII Gerais, em bisa da mellar c:&na. e em
19 de lniiiÇO da 18911 c:alaiHia. nlo a loiça dos-- e
da IUIIula. ma a 'VOZ do "Poolla dos Negios".
o II8SCIII*'m, a hjalólia, o au nco lnlbatlo
poétJco e literário, enriquecendo a II8I8IUnl brasllira,
bem como o final inlelz de sua vida. nos lniZ uma profunda maddaçlo quanto ao que a p!Biicou ra111s 500
anos de história do Bllllil. em ralaçlo • raça. • nmonas. à dlligo •Idades aociail e • lr$IIIÇas pratica·
das conlra os negros, os pablas, os huddas.
Cruz e Souza 6 um eamplo do que ocomt
com lrnlmeras outras persorllllidadea neste Pala. T•
mos trabalhado no Coug11110 Nacional, dada que
aqui cheguei. para deixar minha contrlbuiçlo no Par·
lamento Brasileiro no Hnlido de que ncos e polns,
negros e brancos possam cliaputar, com dinsllo de
igualdade, o mesmo espaço c:ullural e das oportunidades no mercado de trabalho.
Negar a Cruz e Souza a oportunidade da 811umr uma lunçlo públlce no Interior do uu Ell8do,
por ar negro, nlo tem mais eco nos dias atuals.
Comudo, 81 ~ powttcedas no clecclner de
nosa hlslóna devam aer COirlgldu e, aalm, e11ar11-

"CcJr.!.lo uma alma prlmlllva que
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mos alando um Brasil onda toc1oa pÕaam llir cxgulho de eua pátlla, do eeu povo, de - cu11u1a. dOI
aeue vaJcns e da PIIIIIIUI que enObiMAJ'II 8 110111
Nlçlo. • - - daata grande poeta.
Quero, 181111 OIIOIIUI*IIda.......... proflnla11'&'1111, o estado em que llaje vivam • h1nllflu dlllllt
maJor poeta aliaiballta biulalro, Eacy Quz e Soum,
- h DlrB T.._ a a,.... EJnlane, que 11m como
ilnica aendl uma iilnDlllca panllo paga pelo Gavamo
da Senla Calarlna.lacel da III&QaaiiD do poaiiL
Quero dlltacar que o - orgulho pala inlelagtncia I obra liler6rfa da Cruz e Souza deva tamb6m aeri'IV8Itido em amor e ajuda ~ - llmllia, o
que, 11m dilvida, 6 I COIIIInuldade da Pi Inça
!laica entra n6s.
Da obra: llfoiau61a
De Cruz e Souza
· hUMILDADE SECRETA
Fico parado, em lxtaiiUipeiiiO,
Àa
vou COIIIIdarando
Na humildade 1~ no brando
Milt6alo elmplaa do teu ar lmanao.

-·quando

Tudo o que aspiro, tudo quaniD penao
· D'eatralal que andllm denlro de mim
C8111ando,
Ah! Tudo 10 leu laullmeno vai dando
Um a!u da azul mala c:enegado e danao.

tau--

De onde nlo IIi tanta Bimp;ci'l•da.
Tania iiiiCIIIIa ellmplda humildade
Vem ao
os .... iiDI 181'01.

Nos tlul olhos tu'alrra tranlpei8ce...
E de tal aor111 que o bom Deua perace
VIver sonhando nos 111111 olhoa c:lilroe.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex'
aará atendida na forma iligimantal.
· O Sr. Sanador Mauro Mlaanda enviou discunlo
• Mlla para ar publicado ra forma do liltllll~ no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex' ará atendido.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB- GO)- Sr.
Pntsadanta, Sr"a. e Srs. Senadonll, esta Cea. que
COIIIUmliramante eabi cladlcada a debater 811111'11111
Uperaa e polêmicos, 8114 hoje aob 08 elldwlaa da
poesia. Nlo da qualquer poala. Mal da wnlldainl
poesia, aquela quaaiiCieilll com Inicial melllaclile,
que
seu vagor raa 1a11111 pálriae, que eleva,
8011 mail alloll cimos llenlriOI, o 1101118 da V8-

•11p1•••
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tas ganais, aquela, enfim, que prajala o 818811 no cerulrlo mundial doi 8lllslas ilsignes.
' Estamaa hamanagelndo. carno póslaras clarividenles, a - - poesia cb callllfnanse Cruz e Sousa,
RICDI1hecidarna um cbl malarel upoentes das letras pá~~as. certamenle o poe1a II"BIOI" da conen1e unbolosta em lanas braslairas. A 1111a Sesslo Solene de
honalagem ao cenlllllérlo do falecimento cb grande
pceJa CNZ e Sousa, eu nla podena deixar de adicionar meu lnbulo, que 6 tanD!m o lnbulo cb povo de
Goiás, que lenho a honra de reprewntar nesta Casa.
Cem anos sem Cruz e Sousa: sio esses os drzeres do cartaz que anuncia a lnsllluiçio de prêmro,
a ser contendo pelo Congresso Nacronal, a trabalho
cuja temátrca verse sobre o centenário de morte de
Cruz e Sousa. A propósito, lelicrto os caros colegas,
os Senadores Abeiras Nascimento e Espendião
Amrn, por terem apresentado inspirados talvez por
uma benfazeja musa e proposição do relendo prêmio. lnrcratrvas dessa natureza contnbuem para con&eNBr, na mem6ria das novas gerações, os personagens que marcaram o passado e frzeram nossa
história, além de favoreceram o conhecimento e a cfrlusão de suas obras, ld6ias e leiloa.
Vollando aos dizeres do cartaz. faz hoje 100
anos que perdemos Cruz e Sousa. Há exatamente
um século morna o poeta, colhido no Vigor dos 36
anos, por fulminante tuberculose. Se aos contemporêneos nio foi dada a clariviclêncra de reconhecer o
valor e mánto de sua obra. o passar dos anos se incumbru de tomar cada vez mais grandrosa a obra do
poeta catarinense. Crillcos estrangeiros ilustres reconhecem Cruz e Sousa carno um dos maiores poefas
do mundo em qualquer tempo e lugar. Na visão do crftrco Reger Bastrde, Cruz e Sousa está slluado ao lado
de Mallarmé e Stelan George como um dos três maiores representantes do movimento sinbolista universal.
Se é verdade que a poesra mars fecunda e
bela nasce do sofrimento e da dor, vamos encontrar
na brogralra de Cruz e Sousa razão de sobra para
ter ele esculpido versos tão magistrars. Tendo nascido de pars escravos, herdou rra própna pele o estrgma de ser negro. Cedo senbU a hosblrdade dos brarrcos na pequenrna Desterro onde nascera, aluai Florranópohs. e haveria de aolrer o praconcerto em muitas outras ocasi6es. Quando esteve à frente do periódiCO O Moleque, sentru a fOIÇ8 do preconcerto da
sociedads local, que tratava suas publrcaç&!s com
zombarias e galhofas. Consta que sua nomeaçio
para promotor público nio chegou a ser efelrvada,
por instlncias de uma comissio da notáveis que axigru a impugnação, sob a ponderaçio, confonne rala-
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to de Magalhies Jllnlor, de nio ur convenlenbt entregar a um prato retinto o cargo de ""'••do• pllbfico, numa lena em que a grande maioria era de brancos e ainda continuava de pé a nefanda lnstllulçio
do catrveiro. Cruz e Souaa nio se deixou abater.
Nio renegou sua cor e pugnou, na imprarrsa e em
conferências, pela aboliÇão da escravatura.
Tendo ae estabelecido no Rio de Janeiro, não
lha foi rnars amena a vida. Instável nos empregos,
nio conseguiu firmar-se na Imprensa. Trouxa-lhe ralatrva tranqüilrdade o amprago de IIRJIMSia na Estrada de Feno Cenll'lll do Brasl, mas o aalário de 250
cruzeiros mensais não livrou a famOia de ser duramente atingida por pnvaç6es a necenidades. A loucura
la"rrporária de sua esposa. Gavlla, feriu-lhe com duro
golpe. Duas obrasilrimas assinalam esse drama vivido pelo pceJa: Balada de Loucos a Raauneiçio.
Temos a Impressão de que o estro do poeta se
foi apurando no cadrnho do sofrimento e das tonnantas de esplrilo. Os llbrmos sete anos que antecederam sua morte frzeram jorrar prabcamente sua obra
inlerra. No mesmo ano de 1893. vim a lume os Uvros lllaal e BI'IIIIWia, que inauguram o Simbolismo no Brasil. Os livros En ca~6e1, Far61s a 0111moa Soneloa sio publrcados postumamente. Sobre
a fervrlhante produção dessa período, assim se rnanHestou Andrade Muricy, um dos maiores estudiosos
do movimento simbolrste:

Nio aení muito, pouquÍSSimo ali, quaisquer
crnco livros, pcrim aqueles cinco livros, e ainda
meténa condrgna pelo menos para mais um.
Espeláculo ~.se consrderannos a
inlensldade, a fDIÇ8 de paarão e Slillimação,
. . _ . , _ para a cnaçio de poemas que só
de raro em raro Ião ......alagados, ou sin111ss

sete anos, nlio digo para -

mente malancólicos, quase nunca serenos.

O cenário das letras nacionais não permaneceu incólume à pasaagam da Cruz e Sousa. Sua irrfluêncra se fez sentir nas várias gerações de autores
simbolrstas que levaram adrante o movimento e ae
inadrou do Sul, onde o Simbolismo ae havra condenaado. para alcançar propagaçio em lodo o Pais. Sequer a região da Goiás, que sempre recebeu tardiamente as Inovações européias já assimiladas no Sudeste, freou imune à nova onda lrterária. O Simbolrsmo aparta em nossas plagas de mescla com outros
movimentos literêrios.
Penftlo-me nes1e momat 110, Sr. Plesideme,
mrr~~traniCIDIS."""rar alguns dos ~nlalll8s simfxllrslas nas
letras goianas. nio crendo que, ao fazé.lo, me estarei
desviando do roteiro principal de c:elabraçiies que ora
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1aldal1. . a Ciuz e SciUia. M Willoto1D. 8CIIdiD
IJIS~IID llllt8i'IUIIW a PIIIIIÇII do S.illlalliiD 8111
Balá, 8llllnil ailll8ceiido a dlmenllo da do
paela .......... CJi8 lellligau P1111116m da ... Ulunl e alcillçou 11 . . . do plllndD .....
Man:a a enlmda do Slmballlnu am Goldl. iegundo o pnmiado lllludo da GIIIIIID Mendonça T•
les, a publicaçlo do llvio ~ de Erlco Curado, em 1913. O Piimeiro awto da Piiblica~o 6 tido
conu uma V8idadaira profissio de f6 llrnbolliiiB. Reproduzo au. lllroles lniciall, Pli1l podem• aquilidar a JIIIIS811Ç11 do espliiiD da ruva carranlit:
•
•

· GUIIa maviala ou lillllllol vlallnaL••
Luu de Maio, 6 brisas,...,....,
Olhal que exalam llli1llaa ..,.,.,..._,
Linhal quebrlndo 1111fonnu lnDnaisl
• I

•

Sinloniu da Luz. niniu dollinal,
Lendas e~~g~~a, nallea madiwail,
Uriale ro111, nrv-, purpurinol,

Fazei iTi8UI , . . . - vagos, rr~•aii•M.
Naluial de PiNn6pclis. Erico Curado diMIIIIr lbIIDIVIdo a ii'BIIIIgllll llmbalala .,.. nuna 1 vll111111 que 8IIIPI•IId&u pelo
o IJI8 . . panllllki
....... IICMIIIiçlo à llaililln galana. IGIIilda

a..a.

IIII gaiiD daiiUiilti&do pell Wiiilil8 .............
Dapoll de Enco Curada, .....- deataque no
. . . - do lliiibcAi&ono o golano Hugo da
lho ...._, nucido em Goiú am 1895. Em curta vida auiciclou-H - 26 111101 , clecllcou1e
mail à proii8, lindo liiiCitlo ~ 23 poeillll, .....
xadal no wluma l'langtnclas. Seu llvio Tropas e
BcWh•, aJjaa pigNI C:OU89QU 8 Wi&e 801 18

carv.-

111108,6WIIIId&.adoum 'I · de-liiliaanillb' '11 I ~ villlval IIII -linguagem. de i1llllnadD llbar
1cx:a1, alrAIIncia da lnguagem dolliii1ballltal.
J6 enllo empolgado PiJlo IIDVinaiiD modeuil1a de 1822, eu1111 no c:en6rio goilno t.. '-"-· a
quam coube a léural de Principe doi Poelal Gala·
1101. dada a eleglncla de eua expr .., Nalural de
Plracanjuba, onde ..-.. em 1884, teve .canu
rane de ballsmo Cllleneu Maiquel da AI1Jiijo Vele.
Seu primalro lvro de poemas, inJMu!acla Ontem, 1111'ge em 11128.
linguagem 6 CIII1ICI8iiDda par um

sua

cei10 eclelilmo, no qual •

milturam lnftulnciaa par-

nuiaMI. naturallslas,lidltAiiilll e rnodemilllll.

T..nán manlleltilndo o ecllililiiD lliillidlltaI , 1limal Animo AmaJicano do Elilll, nlllaclual dilo e pallllao IJIOiiili .... que nc:e deiiDu ~
pailaiiiM dnllllln a aillunl gallna. Malta ae um
poeta
pilncipakia'lle am aeu lvnl p6iUru
Nal Ralais do Slln:io. Pera .....,. a naiÇio IIIUdeii •

••ltdlta
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w••• ••tlulilla

111111 àiiiM da
am Galá, n11o
...., delliar de iLgllllar a r
L*" de Jal6 Xavlllr de Amllda JdiD', 1J18 ...,.,., IIII aeu IMo "A
CliiÇio do Pllnlo," CXIIil ~ I I te de 11120
a 1142. . . . , . ran 1 ..,
cIII 1 e iiiDCiaf.

......

••t

E por aqui YOU linallando, Sr. PNsiderde, minha pMicr.-;lo na iMniCida homenagem IJI8 IIIIL
Clila PIIIIIZ a Cruz e Souaa. na ora•llo do cenllln4·
rio de 1eu falecimento. Na V8idada, foi meu propóal10 fazer de minha fala o triiUID do povoo gaillno ao
IJILIIde poela bluilelnl, l maneira de uma
ela ao lillllnl, feia pela li1CIIÇID doi ii8UI aeguido,.. em noaa tena que, falclnadae rela m llngular
do Poeta Negro, IIIILnderam seu proJeiD llenlilo
para O pllnalo central e para LI leliliS goillnaa.
Era o que eu 1lnha a dlur.
Multo abllgado.
O SR. PRI8IDENTE (Geraldo Melo)- A Meu
agradece a praaança. que nUlO nc:e honrou no deCXIIillr da llariWiegam, de n!pllllei1ILnle do Ealado
de Santa Calarlna. e....n 01 CJI8II o Sr. VJce..GcMr.
nadDr Joú Augulto HOiae, a Pntfella de Flarilnl!pola.
Angela Regina Anin, o Vice-PrafaiiD, Sr.......
llclea Prade, o ex-Deputado Fedenll Joio Llnhenll,
o Deputado Ealadual NolbeiiO Slrolch, a Surer"•ilerocteniB da Fundaçlo Fl'llllldln Cacaea, IMa Penllra
,.._e o PIMd&illl do Coiwtu Clndarda I)Mr.
lidada do Oalil de Santa Calama. Dillcy ..__
•
Maia 'elo CJje LI lrinhLI pelavraa. aaaacJanc1o.
ma, em nome da Meaa, a homlli •gens. CXIIIIO
Ilibe a Cua. a Con:'aalo Dlnllara aprovou a fleao.
I:IÇID que," IIII vlnude de daclalo do Plen6rio que
amllheu requelimento aentido, lnatluiu o Pitmlo CNZ e Scua da Monogndla, que • " promovido pelo CoiiiJraiiO Nacional, P1i11 eatinuJar o deba·
te aobnt o lilrna A lqlortancla da vida e da abra da
Poeta Cruz e Scua para a c:ultunJ braallalra no ano
do 1eu Clllililiállo. O pttmio 11ft atrllufclo a cluCI
categorlaa: a categoria 811Udante, para llllildanllla
da grwdiiiÇio e póe~uaçlo. e a ••legada geral,
para poeiCI, aec~llolaa e quaisquer ouna raaaaaa
lntenmada•. O !dmlo aani de R$10 mi Pli1l ceda
autor que tenha nuiDQiafla ci-Tceda no prlmelnllugar de ceda urna das catagoriaa. Oa lraba·
lima clalllflc:adal até o quinto lugar -ao publicadoi b upa- do SenacJo Federal.
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sabnla
- . Propoa1aa de Emenda l Cona1llui!;lo que ...
rio lidai palo Sr. 1• Sacnlt*lo em
Sena·
dar Lucldio Portala.

-*'"

ar-.

-ICfcio.

Slo lldCI u aaguliilel:
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N" 12, DE 1998

Acrescenta {-::rágrafo ao artigo 53 da
Constituição Federal e dá outras
providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos tennos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. }0
passa a vigorar com o parágrafo 8°:

-

O artigo 53 da Constituição Federal

"An. 53 ............................................................................. .

........................................................................................."
Não estão amparados pela imunidade
parlamentar os Deputados e Senadores que cometerem
crimes comuns ou quaisquer outros relativos a atos
estranhos à arividade parlamentar.
§

go

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor
na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Nos últimos tempos, a imagem do Congresso
Nacional têm sido sistematicamente COIJ'Oída perante à
opiDilo pública.
O resgate do verdadeiro significado de um
Poder Legjslatiw precisa ser feito com ~ia e isso só
pode ser alcançado com açOes éticas e transparentes.
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O melhor nwmento de colocar em
discusslo o problema da imuuidade parlamentar é o atual.
Sem d6vida alguma, será :necessário refwmar a
Ccmstituiçlo para que o· Congresso tenha a
resPettabilidade que o IDOIJ1CIIto poUtico exige.
Parlamcmms que houverem cometido
crimes como os aqui relaciouados,. pela p1ópria esdncia
de sua gravidade. Dlo podem absolutamente contar com
'beneplácito da imuuidade. Esta Emenda visa corrigir a
omisslo ~tucioual até aqui verificada.

o

Sala c111 Ses•a..

19 de IIIII'ÇO de um.
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(À Comismo de Constituição, Just1ça e Cidadania.)

PROPoSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N" 13, DE 1998

Dá nova redação aos § 2" e .i" do an.S5 da
Constituição Federal e dá outras
providências.

As Mesas da Câm::~ra do!i Deputado~ e do
genado Federal, nos tenuos do § 3" do art. 60 da Ccn::tituiçàc Feder:!~,

promulgam a 5eb'liinte Emenda ao texto constitucional:
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Art. I~- Os § io e 3° do artigo 55 da Constituição
Federal pas~ avigorar com as seguint~ redações:
~"Art.SS ................................................................... .

..........................................................................................
.........................................................................................••
§ 2°. Nos casos dos incisos I e VI, a perda do

. mandato será decidida pela Câmara dõs Deputados ou
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta
. dos seus membros, mediante provocação da respectiva
Mesa ou de partido politico representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa. ·
§ 3° Nos casos previstos nos incisos

n. lli a V, a

perda será declarada pela Mesa da Casa respectivu, de
oficio ou mediante provocaçi'lc de qualquer de seu::
membros ou de partido politico representado no
Congresso Nacional, assegw11da ampla defesa.
.

·Art. 2° - Esta Emenda Constitucional entra em vigor
na data de sua public:açlo.

JUS11FICAÇÃO

Uma das coisas mais graves que atinge a sociedade
brasileira- nos dias hodiemos é sem dúVida a 'sensaçlo de impunidade que
acaba 8enmdo um ressentimento de absoluta desc:rença do cidadlo honesto
em relaçlo às instituiçaes do País.
· ·
O clamor por justiça e procedimentos éticos Dlo é
de hoje que se faz sentir.. É preciso de uma vez por todas dar um basta na
'imunidade total de parlamentaaes, pois é esta, regalia que faz com que

•
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algumas pessoas mal-intencionadas procurem se eleger, buscando o mandato

' para, com ele, usarem o manto da imP'midade. Toma-se unperioso desnudar
estas vestais aos olhos da Nação, pois Dlo se pode utilizar o corporativismo

canhestro como elemento integrante do Parlamento, sob pena de ficar este
maculado no julgamento popular.
Destarte, a agilidade que se pretende dar ao
processo da perda de mandato - sobretudo nos procedimentos incompatíveis
com o decoro parlamentar - é que seja ela declarada pela Mesa da Casa
respectiva, sem prejuízo da ampla defesa, permanentemente assegu:ada.
Submetemos, assim, a presente proposta de emenda
à Constituição à apreciação dos ilustres Membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 19 de nwço de 1998.

1)
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITIJIÇÃO N" 14, DE 1998
Altera o § 1" do art. 53 da CoDStituiçlo
Federal, de modo a restringir apenas aos
aimes de calúoia, iDjúria e c:lifiuDação a
exigência de autorizaçio das respectivas
Casas para o julgamento de parlamentar
pelo STF.

1\$ Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
tennos do ~ 5" do anigo 60 da ConstitUIÇão Federal. promulgam a segumte
Emenda ii Constituição·
An. I a O § I a do an. 53 da Constituição Federal passa a ter a
seguinte redação:

··..trr Si
§ 1° Desde a e.-r:pedi,ão do d1ploma. os membros do Congnsso
.Vac1onal só poderão ser presos em flagrante de crrme 1najiançth•el e serão
processodos com pli1•ia licença de sUD Casa apenas nos crimes comuns rk
inJIÍrla. calúma e difamação.
An

:o Esta emenda consmucional entra em vigor na data de sua

publicação.

Jl'STIFICAÇ..\0
Ao restitUir aos parlamentares duas prerrogativas básicas.
in\ iolabilidade e imunidade. mantendo o pnvllégio de tbro e a isenção do
sen·1ço militar. a Constnuiç:io de 1988 diticultou o processo de Julgamento
deles. nos crimes comuns. Embora não exclua o crime. a 1munidade impede o
·.processo e a pnsão e protege os membros do Congresso Nacional durante o
penado que 'ai da diplomação ao encerramento do mandato. Assim. os
Deputados e Senadores não poder:lo ser presos por crimes comuns. n'tin
processados sem pre\·1a autonzaç:io de suas Casas Essa autom.aç:lo. nos termos
do ~ :o do an 55. deve ser concedida por cada uma das Casas. mediante \"Oto
secreto de sua ma10na ab!,luta. por provoc:aç-lo da Mesa ou de pan1do politico

361

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO DE 1998

Somente nos CDSOS de tlasrantc de crime matianç:~\·eJ os
parlamenwes podem ser presos.. sem autorizaçio da Câmara ou do Senado.
Nesses casos. os IUltOs devem ser remetidos dentro de vinte :e quatro horas à
Casa ~pectiva. ·para que. pelo voto secreto da m:Uoria de seus membros.
reso:\a .'sobre 3 prislo e autoriu c.u n!o a tormaç!o de culpa.

-

A 1mun1dade parlamentar. que nasceu no decorrer de sucessivas
conftomações entre 3 autoridade do rei ingles e a necessidade de independencia
da CAm:uu dos Comuns. deve ser entendida como salvaguarda da existencia e
da autoridade do Puder Legilllati vu, e niu de ·f011111l 11111pia e desvinWida.. Jllllll
acobenar a prática de cnmes. pois acaba por se confundir com impunidade. O
parlamentar, m:~is do que qwalquer outro cidad!o. de\'e ter sempre um condum
exemplar. pauwfa pela correç:lo e lisura em todos os momentos. pois seus atos
ler\'em de pudrao para a sociedade que aepaesenta.

Nos termos da presente proposta de emenda ao texto
consmucional. a licença para process•r o parlamentar fica restrita aos crimes de
calúnia. injúria e ditàmaç&J. concedcndcMe previa C01IIpCdncia ao Supremo
Tnbunal Federal para pave'lar o parlamentar nos demais crimes comuns. O
objeta\·o d3 proposta é impedir que o chamado ·..esprit de corps- impeça o
julgamento de parlamenwes por crimes c:ctmuns. prin&-ipabnP.nte por se
entender que a aigencia de licença nlo está pll)t:~c a atividade
parl:unentar. mas a pessoa do parlamentar.
·
·
·
TraUid3 de tàrma genérica. como um suarda-chuva 3 proteger as
mais diversas prátic:11 de ilicatos penais. a imunidade parlamentar ado pode
permanecer. pois é fonte permanente de descrédito da populaçlo em relaç4o ao

. Congresso. A paesente emenda objetiva. assim. resgatar : 3 im:~sem do
Congresso Nacional. tbnnado por cidadlos responsáveis. honestos e
comprometidos com os \"erdadeiros interesses da sociedade brasileira.
Slla du Sesllles, 19 de lllllrÇO de 1991. ~
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t::'\1 199-', FOI ..\PRESE:'iTADA A PROPOSTA DE EME:'I'DA
..\ CONSTI'f't:IÇÃO ~· 04, DE 1994, DE MINHA AUTORIA.

TRATANDO DE ASSl'NTO CORRELATO, ACRESCENTANDO
PAR..\GR.UO AO ART. 53 DA CO~STITl'IÇ.~O FEDERAL, A
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PROPOSTA DE EMENDA À CONStioiÇÃO
ND 04, DE 1994
Acraceat• p•ri~:nro •o 1rt. 53 d•
Coastitaicl., Federll, dispoado qw o Supremo
Tribaaal Federll t! compeaeate p•n process1r e
jalpr Deputldos e Snllllores por crime
pmic1do uteriormente A su• diplom•elo, nio
depeadeado, ness1 hipótese, de autoriZieAo d•

Casa i tspectiYL

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § Y do art- 60 da Constituição fo'c.'Cic:ral, promulgnm u seguinte ,.:mc:ndu
ao texto coastltucional:

Artigtt Único. O 2~

Constituição Federal passa a vigorar acrescido de um
novo§ SO, renumerando-se o anta! e os subseqüentes:
,.

.

An. 53. ............................................................................

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

§ S" A açio penal proposta contra Deputado ou
Senador, por crime praticado anteriormente ii sua
diplomação, será processada e julgada perance o STF,
não dependendo, nessa hipótese, de aucorizaçio da Casa
respectiva.

'!.••····························-·····························•.11'••······················

.
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A
foro" em processo penaL Esta consaarada prerroptiva tem por escopp a proteçlo
da instltuiçlo parlamentar e da independincla do n:ercfcio do mandato,
·
A presente Proposta de Emenda i Constltulçlo visa a explicitar que o
processo penallnstaando contn parlameatares por crime pnticado ante~ de sua
dlplomaçlo em · ~· ~as Casas d~ Çonareuo. terá · i:uno · ou prosseguimento
penate o Supremo Tribunal FederaL' Desse modo, uniformiza-se o tratamento
dlapeuado au parlamentares e o' "prlvllfllo de foro~ alcança tanto os atas
praticad01 durante o â:erdcio do mandato. quanto .1 aqueles praticados
aaterlormente.
'
.

A &nade dlfereaça de procedlmeato. todavia, consiste em que o
pron110 qae vier a ser iutaurado oa traa~ferldo pan . o· Supremo Tribunal
Federal. quando ~a dlplomaçlo do ria n_a .Cimara oa no. Senádo, ~ndepentleri de
aatorizaçlo da · Casa respec:tiYL Aalm. ao ie deslocar a matfria pan a
apreclaç.lo da Suprema Corte. e se impedir, a obstruçlo protelat6rla do processoque adviria da·necealdade de autorlzaçlo-.lmpedlr-se-li que o mandato leaislativo
se torae lastrameato a serviÇo da Impunidade.
·
Isso posto, e eonslderaado- qae a sociedade bnsllelra clama por
traaspartada e monllzaç.io da vida p6bllca • e 'da atlvldade parlamentar em
especial • conclamamàs noaos lluitres pares a concederem o lndlspenslivel apoio i
aprovaçlo desta proposlç.lo. cclnsdentei de que a eleiçlo para o Congresso
Nacional alo pode ser utilizada pan obstruir u decisles do judiciário, nem
acobertar iUcitos anteriormente pnticailos.
Sala das Sessi!es, em 26 de DII1UbiO de 1994.
Ortectr

5aues

J_.sF'agaç4
Silva
J6:Ua CaqlOS
Dirceu Cimeiro
Jonas Pinheiro
Jasl! R1cha
Múcia L8cerda
Jasaphat Mlrima
Jalb Racha
Reginaldo Duarte

J~Bata

Luc!dlo Partell•
tey M&iadilo :-

Aurea Mella

Magl;la Bacelar
Teótenia Vilela F'ilho

Aluizia Bezerra
Wilson Martins
Ranln Tito
Nelson Cimeiro
Guil.her~R Palmeira

EIUrdl:l 5&4111cy

Jutahy Magalhles.

Garibaldi Alves F'llho
01agas Rodrigues

Mauricio carrta
Meira F' ilho

Affansa C&lllarga
Dario Pereira

Clrlas Patrac!nia
"Coutinho Jorge
Mauro Benevidel

Gilberto Miranda

•
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASll..

An. SJ. Os Dcpuwios c Senadores são in\10iá\"CIS por suas op1mõc:s. pala\·ras
e \"OlOS.
§ 19 Desàc a c:ocpedição do diploma os membros do Congresso Nac1ona1
não poderão ser presos. sah.-o em flagrante de cnmc maf~anç:i\·eJ. nem
processados cnminalmcnte sem pmia licenç:1 de sua Casa.
§ 29 O indcfcnmcmo do _pedido de licença ou a ausenc1a de dehbcraç:io

sus~nde

a prcscnç:lo enquanto durar o mandato.

§ -3 9 No caso de flagrante de cnme lnaftançá\"CLos autos scr:io rcmcudos.
dcnuo de \1ntc e quauo horas. :i Casa respccu\-a. para que. pelo \"Oto secreto
da maJona de seus âaembros. rcsoi\-a sobre a pnsão c autonzc. ou n:io. a
formação de culpa.

§-''Os Deputados c Senadores scr:io submetidos a julgamento perante o
Supremo TribuDal Federal.
§ 59 Os Dcputad9s c Senador.:: !'.!io;\ ce~o obngados a testemunhar sobre
infonnaçõcs rcccbidas ou prcswias cm raz:io.4o excrcicto do mandato. nem
sobre as pessoas que lhes conii:uam ou deles receberam infonnaçõcs.
§ 61 A incorpo~o ás Forç:JS Armadas de Dcpul3dos c Sc':!3dorcs. embora
nuliwes e :11nda que cm tempo de guerra. dependera de pm1a licença da
Casa rcspccm-:o
§ 71 .~ lll!""jd:tdcs de Depurados ou Sen:1dores subSISUr:io durante o esrado
de siuo. só podando ser suspensas mediante o \"Oto de do1s terços dos membros
da Casa respccu,·a. nos CISOS de :J.tos. pratiCJdos fora do recamo do Congresso.
que seJam tncompalÍ\'CIS com a c.'CCCUÇ4o da medida.

(À Comiuão de Con&tiruiç4o. Jutiça e Cidadllllia.)

367

ANAIS DO SENADOFEDER..U

MAilÇO DE 1998

O IR. PRE81D!NTE'fGe1'81do Melo) - lain
• - . praJefo ele lei do Senado que .." Ido
pelo Ir. 11 8ecN'*Io em exen:lclo, Senador LucldloPorteiL
~ Ido o legllkllr.

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 71, DE 1998
AHera a radaçlo do art. 108 di.
Le1 n" 9.503. de 1997. que lnsblui o Código de
TltnsdO Bra11leiro. para o fim de incluir na
8XCIIPCIOI1811dade prav1sta para o transporte de
passage1ro1 em veiculo ele carga ou 1111110 a
h1pótee de aumento IIIZCNII da demanda por
transporte colatiVO de passage1ro.

O Congresso Nacaonal decreta:
Art. 1•. O art. 108 da Le1 n" 9.503 de 1997, que institUi o Cáaigo
de Trênsrto Brasileiro passa a viger com a segu1nte redaçlo:

"Art. 108 Onde nlo houver linha regular de 6nlbus ou a
eXIStente nlo for suficieme para eten~er 80 sumamo da de~
deconeme da evemos c&Jturais ou
C1rcunscr1ç4o sobre a v1a poderá autonzar.

rellg~osos.

a autoridade com

'

a titulo precãno.' o transporte de

passageii'OS em veiculo de carga ou m1sto. desde que obedecidas u
condiç6es de segurança estabelecadas neste C6d1go e no:ma especifica do
CONTRAN

§ 1•. Sempre que o percurao exigir a arculaçlo por vias de
var~as

C1rcunscr1ç6es a autoriZSÇio federal dispensara as estaduais e

muniCipais bem como a autonzaç4o estadual dispensará as mumcapa1s.

§ 2". O ato autonzador. que será mobvado. deverá conter u
cond1ç6es em que o transDOrte será realizado e em espec1al
·a) o
utilizadas:

111nerár~o.

com as especlficaç6es das v1as a serem

•
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b) a velocidade max1ma que será observada em cada v1a
que nto poderá exceder a

Bd%

(la

veloadade max1ma perm1t1da para o

veiculo e v1as a serem utilizadas
c) o número mãx1mo de passage1ros transportados e
dl

o

evento

::~.o

czrcunstãnc1a

que

determme

a

exceoc1onalidaas

Ar! 2"

Esta 1e1 entra em v1gor na data de sua publicação.

Ar! 2• Revogam-se as disposições em contráno.

JUSTIFICAÇÃO
O novo Cócligo de Trêns1to Bras1le1ro é. reconhecidamente. um
texto legal que enfrenta os problemas do d1a-a-cl1a do trãnsito brasileiro
considerando os asp.ectos cotidianos da relação existente entre pedestres •
veículos - v1as.
Dentro desta filosofia, buscou a nova le1 considerar a evoluçilo
tecnológica observada tanto na indústna automobilística quanto na engennana de
tráfego.
Temos hoJI!, uma legislação de trãns1to das mais modernas do
mundo Dizem alguns que temos um C6d1go de Trãns1to aplicável a qualquer pais
do pnme1ro mundo
Se. de um lado, essa modernidade trouxe, estatiSticamente.
resultados positiVos quarrto ao número de BCiderrtes a sua grev1dade, em espec1al
o número de mortos. de outro, nlo se pode olvidar que nos mais longínquos e
esqueodos mumcip1os ou d1stntos desse pais de d1mens6es corrt1nentais a1rida se
v1ve como em meados deste s6culo e. ês vezes. até. inicio do século
Somos

é sabido. um pais de contrastes. Temos imensas

desigualdades reg1ona1s Mesmo dentro do Estado de Sio Paulo, com toda a sua

puJança. temos mumcip1os e distri!Ds que nlo foram alcançados pelas vamagens e
faCilidades - desvantagens e dificuldades? - da v1da moderna.

---r------·,
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diferenças· verificadas - a canvivãncra de áreas de grande

modernidade com outra~ o~ a tra~çlo 1mpera - exige de nós legisladores. um
cu1dado mu1to espec1a1 ao elaborarmos normas que 1nterf1ram d1retamente nas
v1das das pessoas pr1nc1palmente quando se tratar de campetênc1a pr1vat1va do
Congresso Nac1onal ::omo é o caso !la legislação ele tràns1to - art. 22. XI da
Const1tU1çlo Federal
Po1s bem. tendo em v1sta essa Clasigualdaele regronal, consta elo
C6ct1go de Trênsrto a exceçlo ã 1rnposs1b1hdade de se transportar passage1ros em
veículos de carga ou m1sto. onde nlo houver linha rwgul11r de 6nlbus

Se tal prev1slo denota a sabedona do Congresso NaCIOnal, é
forçoso rean'1ecet'. porém. 'que essa sap1ãncra se aperfeiÇOOU ela maneira
incompleta sanlo V8Jimos
· A nqueza e diversidade da cultura e reüg1osidade nacional imp6em
ao c1dadlo. em especial ao nordestmo e nortista. peregnnaç6es e romanas a
locais especificas. Algumas dessas manlfestaç6es religrosas slo conhecidas
nacionalmente. cama a de Nossa Sen•'IDia Arlanscrda. em Slo paulo. o Clrio de
Nazaré. no Pará. a Festa do Borlf1m na Bah1a. e as de Padre Cícero e de Slo
Franc1sco do Canmdé. no Cearé
Além dessas eventos conhecidos nacronalmente. hé rnw101 OUiros.
de caniter regronal e que envolvem munlcipros que, a desperto de possuírem linha

regular de transporte caletrvo ternlstre dR passage1ro. n1o o tem em oferta
suf1crente para atender à demanda excepc:ronal que sa verifica nessas ocasiOel.
Adema1s. essas linhas regulares nem sempre alcançam o sertanejo
em suas d1versas iDealidades A realidade do

•ertanero que está nos pontos INIIS

distantes de seus d1stntos e a1nda ma1s longe da sede do seu mun1cipro. é a mais
absoluta falta de oferta de hnhas regulares de 6nlbus para essas localidades
tendo em vrsta a invrabil1dade ec:on6m1ca de manutençao das mesmas. Muitlrs
vezes. as própnas estradas nao ~m as cand1ç6es para a utd1zaçlo de flnibus

I

MARÇO DE 1998

A.-:AIS DO SE.'I;ADO FEDERAL

370

Paralelamente. exrste uma natureza cultural arrargada envolta de
densrdade relrgrosa Em resF>erto e homenagem à sua padroerra ou padroerro o
senane1o mesmo que drsponha de meros confonavers de fazer o percurso prefere
:: ·;:au-de-arara para caracterrzar o seu sacrrficro
O

pau-de-erara

por outro laao

ê componente do folclore

nordestino e. comQ..manrf&-'tação..c!JIIural oue e merece ser preservad_o. buscandose. evrdentemente. meros necessárros à sua adequaçlo às exrgênc•!ls de
segurança
A presente proposta var ao encontra dos anseros do sertaneJo, dos
peregrrnos e romerros e se coaduna com o reconheCimento das desrgualdades
observadas neste grande pais, sem se descuidar do aspecto da segurança
Com eferto. no caput do art 108, que só prevra a exceçlo para
transporte de passagerros em veicules de carga ou mrsto para as localr~ades não
servrdas por lrnha regular de õnrbus, o proJeto propõe a inclusão de expressão que
excepcrona. também, quando a oferta de transporte regular de õnrbus for anfenor ã
demanda. por força aa realrzaçlo de eventos de natDreza cultural ou rerrgrosa.
Há. arnda proposta de natureza procedrmental quando for o caso
de conflrto de competêncra de autorrdades Ou seJa, quando o percurso envolver a
utrlrzaçlo de vras federars. estaduars e munrcapais, a autorrzaçlo expedrda pelo
poder público federal abrangerá as demars esferas, enquanto que, quando for
restnto à utrlrzaçla de vras estaduais e munacapars, a autorrzaçlo estadual
drspensará a necessrdade de autonzaçlo dos drversos munrcipios por onde
passará.
Propõe, também. as intormeçOes minamas que deveria constar da
autorrzaçlo. envolvendo questões de conforto e segurança dos passagerras, tais
como lotaçlo. rtrnerário com espeaficaçlo das vras e velOCidade máxima em cada
uma delas - lrmrtada. em todos os casos a 80% da máximo pennrtida para o
veiculo e via -. e o evento ou a crrcunstãncaa que justifica a autonzaçlo.
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Dillnle desses mauvar e- 1111'1 I'IICCII".'Iecimento às carênculs do
adadlo e às desigualdades enlnl estados, mun1cipilll e regil!es. bem como em
i

I

I

respeito à d1versidac:te cultural. eiP8':8'"111 contar com o apoio dos nobres Pares ao
presente projeto.

..

.

Sala elas SessGes, 19 de IIIIJ'ÇO ~e 1998.

-~
Sena

SERGIOMACHADO

I

.

Legislaçio Citada

.

.

Lei N° 9.503, de 23 SETEMBRO DE 1997
Institui
o. Código de Trinsito Brasileiro
.

..-·----··---··-···--·--·-··--····--·--····-·..··--··-··-···

Art. 108 Onde alo houver linha regalar de 6nibas. a autoridade
com cin:unscrlçlo sobre a via podenl autorizar, a titulo
precário, o transporte ,de passageiros em velculos de carga ou
misto, desde que obedecidas as condiç6es 'de segurança
estabelecidas neste código e pelo CONTRAN•
'

•

I

··-·-·-····-...................................._..........- ...···-······-··--·-·
•
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• ' O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O proje-

to aerá poJllicaclo &llllllllllldo à Coniisslo con1)111enta.

O SR. PRES~ (Geraldo Melo) • Sobre a
mesa, raquenmemo que sará lido pelo Sr. 11 Secretário em exerclcio, Senador Lucid10 Portalla.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N.•177, DE 11198
Sanhor Presidente,
Reque1ro, nos tennos do art. 258, do Regimento lntemo do Senado Federal, a tramitaçio em conjunto da Proposta de Emenda ConstrtUCICinal n.1 43,
de 1997, de m1nha autona, e a Proposta de Emenda

Constducional n.• 63, de 1995, de alllolla do Sanador Glberto Miranda, !ando em viala va1'S1118111 sobra
matéria anéloga.
Sala das Sassões, 19 de IIIIIIÇO de 1998.- Senador L.eanel Paiva.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • O raquerimento sará publicado e posteriormente Incluído
na Ordem do D1a, na forma do Regimento lntemo.
Sobra a mesa, raquerimento quer sará lido
pelo Sr. 11 Sacretário em exercício, Sanador Lucfd10
Portella.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N" 178, DE 1!1!18
Senhor Presidente,
Reaue1ro nos termos dos alt~gos 49' 1nc"a X e 50 da
Consutu1çAo Federal carnblnaalls com o 11t1go 216 do Reg•memo tmemo do
SllnlldO Feaeral Sllam prntaaas pato M1n1stro da Fazenoa as segu•ntes
mlormac6es '
\ Qua•• as ccnvin•os ass•naaos de ~&ne•ro de 1997 ate a preseme data
pela Ca1xa Econõm•ca Federal com Estaaos e MuniCIDICS desllr.aclas ao
f•nanc~ame~to de prqe!DS De •nlra-estMura .-.memo haDitação e
outros esoecmamaa
,F.sraaos elou Muruapto benllfiCJado. dala de assmaiUIII do convtruo
dest1naçAo dos recursos valor total do convêniO valores 1a bberedDS ate o
momento crcMogra'!la de l•beraçAo futura e a fome de re:..rsos de cada um

Encam1nnar a liStagem tamoem em ma•a magnet•co
' Os Estaaos e/ou Mun•c•o•os que f1rmaram ccnvên•o cem a CEF cump111am
IODas as ex•gênaas estaoelec1das na La• de 011etr1Zes Orçamemanas
aorovada para o exerc1C1C em c:uestlo auanao cout>er? Os Estados e
Munlc•o•os re'e11cos têm deb1tos venodos ,uma a Un•io reteremes a
empres11mcs recclh•memo de FGTS INSS ou deb•tos de qualouer outra

natureza"
Justlfica~o
O oreseme reauertmento vtsa a curnprtmer:a do dtsoas;o na
an•go 49 da ConstdUoc;Ao Federal freme a 1nlormac6es d•vu~s pela
tmcrensa ae aue a Catxa Economtca Federal astana ltceranoo r&aii'SOS tOD
crttet~os eclu.ecs cqerrvandO a cooorac.to de oan.wnentares

Sala das Sessees, t9 de março de t991 _Senador Edoanlo S.,tocy.

(À MeMJ pt1ra decisão.)

.....
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O IR. PRESIDINTE (Geraldo Melo) - O ntquedmenlo lido-~·
cleciBID, IICI8 fllniiCI8 do lncllo UI do lllt. 218 do Regina,.
to lnlarno.
Sobnl a - . NqUerlmanto quer eenl Ido
pelo Sr. 11 s-rmto em 111n:lclo, Sauadm Lucfdlo

Portella.

t: Ido o llglirú:

.

REQUERJIII!NTO N.'171, DE 1 Sanhor Pnlsidenle,
Requeiro, I'ICI81armoe doa arligoa 218 e 218 do
Reg1nniD lntemo do Senado Federal, a lnlerçlo
em ata de VOID da profundo pesar pelo falecimanto
do cantor e compositor Tim Mala, oconida no dia 15
de lllllÇO lllbmo.

'

'

.lua1111ca;lo
"Se o mundo Inteiro n. pudasaa ouvir
Tenho muito plé contar
··
Dizer que aprandl
Que no mundo a gente Iam que ..._ldar
Que- nascem prll....,
Enquanto outro ri.-'
Foi 111im qua, dullllllll taniD llrqlo, Sebulllo
Rodrigues Mala cantou aue aolldlo. O homam polimico, ..tlelde, engraçado. cheio da -.gla, capaz
de fazer açDea ~ICIIII&Iài,- deixar seu
pllbllco esperando por-- .._,fez can;Dis tio
belas como esta que o povo IIIBSIIeiro gosta tanto da
cantar.
·
Um doa tlllimoa dmjos de Tim Mala foi ocupar
uma cadeira plln6rlo. Chegou a enaatar uma
campanha no Rio de Janeiro. t: clllcllmaglnar como
eerie a 111uaçlo de um pe1101111g11m que llbla conr
plftndel 11 lllgÚIIIIIII do povo e eer tio franco em
IUII palavras. Havia 81 filiado ao PIJIIdo Socialllta
Brasileiro e, ae elalto, estana lnlegrando, portanto o
bloco da opoalçlo. Cenamenta, seria um fol1e crftlco
do qua ICCII t11ce em 110111 lena e em 1101111 própria
lnlllluiçlo.
Com ceri8D, o Brul lllftllré alll"!edal da Tm
Mala. Cada vez que ouvirmoe.
'A 8llll!!nllnteira eu fiquei esperando
Pra 111 ver aolriudo
Pra lar ver CMiando
Cu!!ndo a gania am11 nlo perwa em dil•"11iro
S6 se quer amar.•
·
Duranle 01 II'ICI8 IIII que vtvw I'ICI8 EUA, Tim
Mala comp6s, lnlmeras Cllç6es, danbe elas vale
deltaclr 'Somos América'. onda can111 o seu ara1o
de paz e da diraito à clded!!llia.
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"VIm avllar
dalle jallo nlo d6 rn!!ll para ficar
Nklgu6m n. convidou pra valar
Declclr au pelo naa oplnl!r
Somos América, SOn10I Arn6rlca
Devagar
Nlo comece -~~~~~perguntar
Nlnguêm lw convidou pra valar
Decidir ou multo n.I'ICI8 opinl!r
Somos América, Somos América
~e mlaeil c:oqllicllm mr frland
Nlo vlo IICIIucionar
Somos amigos, vizll ~ ... mr frland
ao.._ mr frland 1111 Ilhal"
Passau pela terra um homem da voz rouca, poo
darosa. que 81 tomavl! IUIIWI e n.lodiola, que dizia
l!!nlll col8al que CCIII8IIpCIIIII ao SlllllilaiiD do
povo e que 'gostaria de lubir em luz'. FICO pe~an
do I'ICI8 cariocal qua quando I I I i - com vudade
de as1111r nlo 11rlo mais Tm Mala como uma de
IIUII allernallvu favarilaa. Multo axé, Tim Mala.
·
Sala du Saaa!lea, 18 da n.IÇO de 1-.- Senador Eduardo 8upl!cy - Abdlaa Na a I awiiD -

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

O SR. PRESIJENTE (Geraldo Melo) - Esea
raquerimeniD depeuda de va1aç1o para cujo •1C110111n.'wnenlo 01 Sra. Sen!!doras podem fuar U10 da
palavra.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPPI"- SP)
-Sr. Praaldanllt, peço a palavra para encammar.
O SR. PRESIJENTE (Geraldo Uelo) - Tem a
palavra Ex'.
O IR. EDUARDO IUPLICY (8locoiPPT- SP.
, _ encaminhar I'Oiaçlo. S!!m ravillo do orador.) Sr. Pntlidante,
e Srs. Ssn!!doraa, lnicillmen18,
raglllbo que se IIICGdla na tribuna lllpeCII!I, vililando o Senado Federal, o Mestra Nanato, irqlorl!!nte
1111111 plútlco bnallalro, que fiz un. expoalçlo 11111118 O Amanhecer- ~ das Conll no ~~paço
culbnl do Cougrm a N!!clon!!l, para a qual 11111o
-..Idades 11 Sr'l. e 01 Sra. Ssn!!dcns.
Neate IIICIIIIinhana1 Sr. Pnlaidanlll, goalarla da aprasentar a seguinte julbflcallva:

v.

s.-a.

Ss o mundo lnllll10 n. pudene ouvir
Tenho multo prll contar
Dizer que aprandl
Que no nuldo a genl81am que11Miidll
Que -nascem pJé salrar
Enquanto outro ri...
Fai llllm que durante leniD 1ampO Ssbulllo
Aodrlguel M!!ill carmu aua aolldk o ~~ poli-

•
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m•: ··"c>'de. e~. cheio de -rga, capaz de
fazer ....J•• õi8SCOIIC8IIanl como deixar 18U p!lblico
esperando por I8US ahows, lez cançlles lia balas
como esae que o po110 blasileiro gosta 111n1o de c:anlar.
Um dos útlimos desejos de Tim Maia lllll ocupar uma cadeira neste plenário. Clwgou a ensaiar
uma campanha no Rao da Janaoro. É dllcil Imaginar
como seria a atuaçio de um personagem que sabia
compreender as angllstias do povo, 18r lia franco
em suas palavras a de aç6as tio lnasparadas. Havoa
se foliado ao Panido Soclllllsta BrBSIIairo e, 18 elefto,
estana integrando, portanto, o Bloco da Oposição.
Certamente, sana um forte critico do que acontece
em nossa terra e em nossa instrtuiçio.
Com certeza, o BrBSIIaentirá saucfedes de Tim
Maia, cada vez que OUVIrmos:

'A s.amana inteira eu foquei esperando
Prá te ver sorrindo
Prá te ver cantando
Quando e gente ama nlo pensa em dinheiro
S6 se quer amar. •
Durante os anos em que viveu nos Estados
Unidos, Tim Maoa compOs Inúmeras canç6es; entre
elas vala destacar Somes Aménca, em que canJa o
seu anseio de paz e de direftos à cidadania·
'Vimavtsar
Desse jefto nlo dá mais para ficar
Nonguém ma convtdou prá vutar
Dec:ldor ou pelo manos opinar

Somos América, somos Améri:a
Devagar
N l o - remexer 18m perguntar
Ninguém lhe convidou pra votar
Decidir ou pelo manos opinar
Somos América, ._América
Armas e misseis complicam my trllllld
Nlo vlo IOiucionar
Somos amigos, vizinhos my frlllnd
So llalan my frlend 80 what'
Passou pela terra um homem de voz rouca, poderosa, que 18 tomava suava e melodiosa, que diZia
tantas colaes que correspondoam 80 sentimento do
povo e que gostana de subir em luz. Fico pensando
nos cariocas que, quando estiverem com vontade de
IIISistir a um lhow não terão maiS Tim Mal& como
uma da sua altemabvas favontas.
Multo axá, Tim Maia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Maio)- Em votaçio o requerimento.

As Srls. Sanadoras a os Srs. Sanadores que o
aprovam queiram permanacar sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sará cumprida a dalobaração do Plenário.
O SR. PRESIDEHTE (Geraldo Melo)- Esgota·
do o tempo destinado ao Exped18111e.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
-Item 1:
PROJETO DE RESOWçAO N" %7, DE 1998
(Em regime da urgência, nos tennos do
Requerimento n" 175, da 1998)

D.cusalo, em turno único, do Prajato
ele Rasoluçlo n• 'ZT, de 1998 (apresentado
pela Comissão ele Assuntos Econ6micos
como concluslo de seu Parecer n' 140, de
1998, Relator. Senador Waldeck Omalas).
que autonza o Governo do Estado do Ceará
a contratar operaçlo de créddo junto à Cai·
xa Econ6mica Fadara! - CEF, no valor de
vinte a quatro mHhões de reais, no lmbdo do
Programa da Apoio à R-truturaçlo e ao
Ajuste Fiscal dos Estados, pera financiar o
programa de &Juste do quadro de pessoal do
Estado.
A Mesa esclarece aos Srs. Senadores que podarão ser oferecidas emendas até o ancarramento
da diSCUSsão.
Em diSCussão o proJeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavnl, encano a
dlscusslo. Encarrada a discusslo 18m apresentaçlo da emendas.
Emvotaçio.
Os Srs. Sanadonls que o aprovam queiram
permanacar sentados. (Pausa.)
Aprovado. (Pausa.)
A matéria vai à Comissão Diretora para a nldaçio final.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, parecer olaracando a radaçlo final, que 18rá
lodo pelo Sr. 11 Secretário em exardcio, Sanador LucldiO Portalla.
É lido o seguinte:
PARECER N.•141, DE 11118
(Da Com"

ão Diretora)

Rlld1191o final do Projeto de Re801u~bn.•%7,cle11188.

A Comisslo Diretora &pi-nta a radaçlo final
do Prujeto de Resoluçlo n.• 27, de 1898, que alltDII-
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Silva, IIObcdando, nos tennos ragimentais, a
retrrada do ProJIIIo de Lei do Sanado n" 270,
de 1996, de sua autona, que altera a Lei n•
9.279, de 14 dê maia de i996, que railula direitas • Obrigações 18lallvoa il propriedade
lnduslrial, IICI8ICIIIIIand anigo que drapõe
sobnt drl8ilos ~alativos c:or-.llecimentos

tradicionara.
Em votaçlo o ~aquarimento, em turno único.
Os Sra. Sanadol8s que o aprovam queiram
permanecer santados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Sanado n• 270, de 1996,
vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 4:
Votaçio, em tumo único, do Requerimento n• 136, de 1996, do Sanador Jader
Barbalho, solicdando, nos tennos regimen·
tais, a tramitaçlo conjunta dos Projelos de
Ler do Sanado n's 306. da 1995.269 e 270,
de 1996. por varsarem sobre os instrumentos de controle de acesso - recursos genéticos do Pais.
O ~aquenmento lx:a prejudicado, em virtude da
aprovação dos Requenmentos n"s 141 e 142, de
1998, em que a autora solicita a retrrada dos Projetas de Lei do Sanado n's 269 e 270. de 1996.
O Projeto de Lei do Senado n• 306. de 1995.
vai il Comissio IIII Educação, nos temroa do Requerimento n1 114, de 1996, aprovado em 26-3-96.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 5:
D"-rssão, em turno único, ela Recfa.
çlo Frnal (ap1818ntada pela Comissão Drretora como concluslo de seu Parac:er n• 115,
de 1998", 'Relalora: Sanadora Júnia Marise),
do Projeto de Resoluçlo n• 8, de 1998, que
autorila a República Federatrva do Braail a
corrbatar openaçio -: · ···':!~o externo junto
ao Banco lnterame•.:.
e-nvolvi·
mento - 810, no valor e. • ente a crnqQenta e sete rndh6ea de dólares n-,rte-ame·
ricanos, de principal, deatrnacla .. ~ frnanciamento, parcial, ela Primeira Etapa do Programe da Modenização do Poder Executrvo
Federal, de intei8SI8 do Mrnialjrio ela Admi· •
nistraçio Federal e Reforma do Estado.

• 'A Pl8lldlncia IIICianlce ao Pllm6rio que, llfli o
encanamento da dilcul'lo, poderio ser aferacidaa
emendas il proposiçlo, desde que nlo envolvam o
mêrilll.

, Em djen•a'o a nrclaçio final. (P11111111.)
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Não havendo quem peça a palavra, enceno a
discl,rssão.
Encenada a diacus&lo, aern ap18S81118(:1o de
emendas, a l8daçlo final é considerada definitivamente aprovada, nos tennoa do disposto no art. 324
do Regimento Interno.
O projeto vai il promulgaçio.
É a seguinte a l8daçlo final aprovada:
REDAÇAo FINAL DO PROJETO DE RESOLUçAo
N.1 8, DE 1998.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, Item
28, do Regimento Interno, promulgo a segumte:
RESOLUÇÃO N.• , DE 1998
Autoriza a RepiUIUca Fedeiatlva do
BnraU a coub atar opera;lo de lriciiiD atamo junto ao Banco lnl8ramarlcano de
Da•nvolvlmento - 810, no valar equlvalllnlll a USI57,000,1100.00 (~ a
sete mllh6aa de d61arM norta -rca_ , de principal, daatlnad& a llnanclamento, parcial, da Prlmalnr Etapa do Pra-

811111111 de Modamlza-o do Podar Eucuttvo Federal, de lnta- do Mlnlal*lo da
Admlnlatnrqio Fadenrl a Rafonna do Eao
lado.
.'
O Sanado Federal resolve:
Art. 11 É a República Federativa do Bnrailautorizacla a contratar operaçlo de crédito exllmO junto
ao Banco lnteramericano da Desenvalvlrnanto BID, no valor equrvalente a USI57,000,000.00 (cinqOenta e sete milhees da dólaraa norte-amencenos)•.
Parágrafo únrco. Os IIICursos de que trata este
artrgo serão destrnados ao financiamento pan:ial ela
Primeira Etapa do Prognrma da Modarnllaçlo do
Podar Executivo Federal, da interaBR do Minlatério
da Admrnistração Federal a Reforma do Eatado.
,
An. 21 A operaçio de cn!c:lito .externo Jerá as
seguintes canu:tarlstrcas:
. I - elevador: Reprlbtrca F8derativa do B!Úii/Miniatjrio da Adminiltraçlo Federal e Reforma .do Es·
t&dc;
.
11- cl8dor: Banco lnteramencano de e-nvol-

vimento - BID;
.
III- valor da operaçlo: USI57,000,000.00 (cinqOenl& e Ria nilh&ll de d61a181 norte-americanos);
IV - deltrnaçio dos recursos: financiamento

pan:ial da Primeinr Etapa do Programa de Modemlzaçlo do Podar Executivo Federal;
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A SRA. EMIUA FERNANDES {Bioca/PDT·RS)
-Ouço v. Ex". com prazer.0 Sr. UUro Campos (BiocG'PT·OF) - Nobre
Senadora Enilla Femandes, quero, de IniCio, pera·
ben1zar V. Ex" por estar tratando de desemprego,
tema que 18 reveste de grande importinciB. Hoje, ao
tigar a televislo após o almoço, au~preendi-me de
ver o Senhor Prau:tente da RepúbiiCII dizer que, ao
contráno do que ae afmnava, o desemprego no Bra·
sil era ~nle e que as indústnas que estavam
se rel1rando de Silo Paulo, como, por exemplo, as
automobdisbcas, e fechando opollunidades de em·
p~ego, estavam abrindo novas oportunidades no Rio
Grand.t do Sul. De modo que me parece que, além
de queda, coice: S. Ex", além de fechar as oportulll·
dadas de emprago, além de deseqmlgar luncionános
e tl8blll1adorw, agora eslll afinnando que BXI&Iem
oportuiWdades de empego no Rio Grande do Sul, la·
vando aqueles que arncilam em Sua Exoelência a
COIJ1Ir&r uma pe&SIIQiBIII de 6nibus, com IOdos os sa·
crificlos, a fim de 1e delllocalem àquele Estado. A GM,
por ~. sequer abriu vagas de -.ngo. Seu
contrato foi apenas unilaleral. de ad·'q Ganhou ter·
1800, iaençla lnbulária e 8111riSiinÍo& a jllllll budssi·
mos. mas nlo 1e compomeleu a abrir oporiLI'Iodade
de •11111890· IBndo Ulda o d118i1o de imporlar caii"DS
pmntos. 1:. realmente lamentável o uso dos meios de
comunicaçlo pera desorientar aqueles que 18 en·
contram dasempragados. Agradeço a opor1un1dade
deste aparte e feliCito V. Ex' por tratar do tema.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/POT·RS)
-Agradeço o aperte de V. Ex'. Faço muito mais do
que uma simples critica. Trouxe dados que compro·
vam que, neste Pais, onde se fala 1an1o em econo·
mia, o lado IOCieJ fiCOU esquecido. Mas, pera que
haja ~nto. é pn!CISO equlibno enll8 o
captai e o emprego, enlnl a produção e a geraçio
de empragos.
O Plllllidenle nio se lembrou de falar, na sua
manHestaçio no Rio Grande do Sul, dos mlh6es de
desempl8glldos que existem naquele Estado, das
inúmeras empresas do 1810r calçadiSta que fecha·
mm as suas portas e desemp~egaram. Nlo se rele·
riu também aos inilmeros pequenos, méd1os e grandes produtoras rurais, que, se não fosse por sua de·
lenniii&Ção e amor à terra - caiBCieristiCBS propnas
do povo do nosao Estado ·, do ponto da villa econ6mco, a produçio tena sofrido uma grande queda.
Não foi pelo IISifmulc do Govemo, não foi pelo cnidi·
lo na hora certa, nem pelo d1nhe11o que chega ao
produtor rural mullo mais em propaganda do que
realmente pera atender às neeessidades.
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Vamos ver 18 o Govemo vai alender o R10
Gmnde do Sul no momento em que os ~
produtores asilo trazendo um piOjelo de racursos
pera investimento. Isso, sim, é uma açlo conc:ra1a e
objeiiVal
Sr. PI8Sidante, conlinua~eltrazendo os dados,
análises de economiStas, que apontam, assim como
nós, a miz do problema do desemp~ego, no que se
refere a taxas da juros, abertura indiscriminada do
coméiCIO e da indúSina ao capllal estrangeiro.
De falo, é urgente enf~entar o clasen1!1eg0,
que, segundos dados ofiCiais, pode atingir 2.2% nas·
te pnme1ro semesll8 na ragião metropoldana de Silo
Paulo e 19% no conjunto do Pais, balando lodos os
recordes dos lllbmos 13 anos da História bnlsileira.
Tal realidade tenda a se agravar, oonsidelando
os indll:adol8s econ6miCOS, que apontem a queda
de 3,5% na produção industnal bi8Sileilll, anunciada
nesta 18rnana, em relação a janeiro de r11, com destaque peJa o setor de eletroelelr6nicos, que leve as
vendas reduzidas em 27%, segundo dados do IBGE.
A mesma pesquisa rno...ra que a produçlo ln·
dustnal medida em janeiro caiu 6,7% em compara·
çio a outubro da 1997- ou seja, antes da Implanta·
~o do pacole acon6mico e da dupliCaÇão das taxas
de JUros, que vieram anochar ainda mais a vida do
povo brasilairo, da classe médiB. De certa fonna, o
aumento dos juros evidencia os efeitos traunllliiCOS
daquelas medidas na produção nacional.
Por outro lado, é fundemerllal invesllr em setores que ge~em emp~egos, como anuncia o Govemo,
mas isso não oconeni com as alUaiS taxas da juros,
totelmente impraticáveis, não apenas para os peque·
nos e médiOs produtores e emp~esários, mas Iam·
bém pera os grandes empresános deste Pais. Além
d1sso, peJa dar conseqiiêi1CIII à Intenção anunciBda
da promover investunentos, o Govemo deve acelerar
a queda das taxas da juros e pun1r os bancos que
nio ~espeilam sequer a mínima redução efetuada
pelo Banco Central.
•
Já o anúnciO de uma nova politica Industrial,
com incentiVo às exportações e priondade à emp18·
sa naciOnal, deveria ser festejado, não fosse das·
mentido pela poliiiCB econ6mica do atual Govemo e
suas consequências pniticas: recessão, lalênc1as,
concordatas, lnad11nplência e desempn~go cada vez
1111115 crescente.
A entradà descontrolada da produtos estrangeiros, a concorrência desleal e as altas taxas de ju·
ros estio levando a indústria nacional a enf~entar
grandes ddiculdades, ou mesmo a extinção, em importentes 18gmelitos, como o setor têxtil, por exem-
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IJID,apravando ~IIICIIIOdll-clalnllclandDçle D
GUUI!plllgD.

Por DUIJV lado, a n.me allueçlo. a:Diq)8llhe·
da da falia de apoio, c:rálla ~. piUII8 fiMri.
vala e lllllllblldede do Govamo, 8llnge o I8IDr prlnário lnlilelro, o que Jé I'8IIUIIou ... 8XIInçlo de,
pelo IIIIIIDI, -1 ,5 mllhlo de pc11101 de trebllho no
melo nnl, 181ullando M descapllellzaçlo doi produtcnle no CIMCimeniD dei ~de pJVdu·
IDI que D 11D11D povo Ilibe planlar e pnxluzJr.
Srls. e SJS. Senadores,'o GCMtmo, com o dis·
CIIISD de rnodemizar a leglsfaçlo trabllhlllla, até D
momento 16 tem fragilzado u n~laçlln de tlabalho
no Pais, do que ê
o COI JIJato temponlrlo, eliminando dln~IIDI 1DCA11s e trabalhistas históricos,
sem quelquerI eleito
nu taxas
de delemp111g0. ·
I
I'
Hoje mesmo, Informam DI jornais, o Govamo
dá Inicio • lrqllementaçlo deau llnidu medldel
IIJ1III1Ciadas na n~unilo da llllllla.felra pasaade mela ume raunllol ·, e o faz enviando ao Caugn~IIIID
Nacionel dois prajelol dri lei volladol a fragilizar einda mais DI diralloe dOI trabalhadoras bruleiiVI. Foi
IIIIIIIICiado lambllm que um dOI piJiia!DI vila aumenlar o prazo de CDioloalai;:lo'lemponlria- que hoJe ê
ele três mesas -e outJV visa ragulamenlllr u emprases ptllllladoras de IIIIYil;io. ·porque atuilmente 16 aigumes têm regras jé declarada. Conleuo que nlo
conheço o projiiiD, niD sei se raalmenle chagou i
Cesa, mu VIIIIIDI analisai-lo. Mas o que mais me
aurpltllnde ê que u maemea IJ11118AB nlo praco·
aerlo mais ser ragislradlls no Milislêlio do Traba·
lho. Com esse anlncic) fello pelos ]omala, esse
quesllo fica mais complicada.
'
·
Em ralaçla a outraa medidas pontuais Jé em
CUISD, D pJÓpriD Govamci Federal H viu obrlglldo a
reCDi "-r, na mesma raunilo, que DI PJV11111111118
ele garaçlo da llllplllgD' e renda 8111 lnelicazaa, e
que a buJIICIBCII dlliculla'o IICIIIIIID alinencllmentol

-••!pio

.

.

.

a01 micJV e pequenos~.
Diante disso • elaS lnfomoaç6el conjunlurais
mais niCIIJiea, ê no mlrimo estranhe a alinnaçlo do
Prasidente Fernando ·Henrique Caldolo ele que,
1111111mo assim, estamos no rumo certo. Ora, ê brfn.
cadeira. SJS. Senadoraa! Vamos anallaart Se e dadDI niD 8111 p!8DCL1psides e se ll8lllmDa no rumo

certo, enlio nlo sei onde chegaremos. Na ninhe
avaliaçlo, o Brasil, lnf81ozmente, nlo estll. no rumo
certo. O delemprago, o dac:llnlo da llllvidada Industrial e coman:ial, a quede na pJVduçlo agrlcola e a
inadlloplêucil significam enopobniCirneulo do povo,
que nlo consegue c:urnPrir •- compram'nre. E
nlo poderia ser dlleranlll. ~ conseqOêncla da polfti.

o
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cs -oOmlca de dlpelidllda do capllallldamo, de
priwll ;Coe• ele lalonle lllliiMglcoa, de .... de~
lVI 811ion6mlcu, do Balodono ela agricullura e de
pecuMa e da .............. biobiiicle.
C1111IDIIIII cllvulgau o Jarnal Nacional no lllllmo
dia 1•• ~ eles lamlla lllbelhldaras lllll8licsnu

puam rama. Elle laiD dsmallllla c:l8lamenlll que
o modelo -o6mlco lnlernacianal nlo nem
para DI lnibdJidllnll dOI EsladDI Unidos e nullo
111111101 para Dlllabaihldonll do Elralll.
' o Sr........ c.mpoe (BiacoiPT-DF) - v.....
me pennlle mala um IPI!IB. nobre Senadora Emlla

Femandel?
A IA• Ellll IA FERNANDES (BiocoiPDT-RS)
-Um IPIIIB ele V. &e êsemp~• ~r. Por·
lanto, ouço-o com nu1ta udslaçiD.
O Sr. Lauro Ca111paa (BiacoiPT-DF) - Sena·
dora Emllia Femanclea, ~ nullo mela .....
ClpDIIunldade. ' Gostaria de ler ume IICIIIcla do '1118
New York nm., pois. 11 o pJaiiiiiiCiamen de V.
1111' e o mau madesiD IPIIIB puderam ser Inquina·
dOI de pen:lals ponpt aomos do Bloco de Opollçlo. o '1118 Naw York TIIMa n1o poda. Diz o Jame1
lmerlcsno que 11 pcMI brallleiJV • quem pega 11 preço mela alio na guem1 lançada pelo GoVIImo para
salvar o iaale IIVIIar que 11 Bnosl 11 lome a pn!adma
pe;a de dol•dnó na cr11e do Sudslla da ÁIIL Aa
medidu adCIIadu pelo GCMtmD para 111var a moeda brullelra estilo CISIIglndo DI pob181 e U dasIIS rnêcllaa baixai. Conlmua O Jornal: 111181 taxas de
)UIVI e demialllel, IJêm do que dez8nal da nilha181 de lunc:iondrlol81111111aloram demllldos e milha·
1a1 da lrlbelhadoras do se1or aulaiJJDIOr 811111 desempragadoe. (TIIe Naw York nn., do dia 6 de
leveraliv dllllll ano). De modo que V. &e foi, em
parta, lli1ltiCipe.tl - nlo com o billhlnlllmo que V.
Ex' 1CU1e 11141111118i'ID lama- pelo '1118 New York
'"'-· que perace que ê um 6iglo, a - raspello,
!ora de qualquer 1111peb
A IRA. EIIILIA FERNANDES (BiacaiPDT-RS)
- Nobre Senador LIUIO CampDI. agradeço e lncor·
pDJV D lrnportanle aparta de V.&-.
Por illo disse no Inicio do meu pnnmclamenID que IIIUilal"llamalivu sempiB se apiiUJIIaram
ao Pala. Muilu V11ZW I Opoelçlo ê ICIIBP+ de pra·
bcar demagoglll; de impedir o delleiMIW..-oto do
Pala. Esu ê uma lorme equlvac:ada. 6 ana 1orme
meWnllnocialoada de lnlarmar ao povo braih"JV a
VBIIIadelra hinçlo doa Partidos de Opoalçlo, qual
Hja, a de ltsca'im,, I de crillcar. Nlo se lrala de
Cillicar por crlllcar, mu de fundamentar a crftlcs
com dadoa, · l'lllrneiVI e opinilles isenllll como a

I
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que V. Ex' acaba de ler. É Importante também CO·
lher 1IX8!Tiplos de loJa, analisando o que ocorreu em
outros países da América Latina, como Argenhna e
México, por exemplo, onde o neoliberaliSmo foi im·
plantado e as conseqQ~nc•as foram desastrosas.
A raumão realizada com o Prasidente Fernan·
do Henrique foi Importante e ocupou as manchetes.
Os lrabalhadoi8S e os sem-terra são acusados de
dernagDg18. POIS pai8CII-me que essa raunião também teve esse espínto. Ela ocupou manchetes e
serviu para lazer dernagogl8. Não esqueçam que es·
tamos num ano elertoral e, neste ano elaborai, vão
tantar convencer lodos os que empobreceram e todos os que l1caram desempregados de que este Governo preciSa se manter no poder.
Multa co•sa a1nda está por acontecer. Aguardem'
É preciso que o povo se esclareça e rell1ta
constantemente. Por estarmos comprometidos com
a vaidade, ela VIII aparecer de forme constante na
tribuna deste Plenáno. É essa a nossa obrigação. É
esse o nosso dever.
A reumio não demonstrou ,objetnridade alguma. Estamos agualdando uma atrtude, para que os
m1lhões de brasileiros hoje condenados ao desespero e ao desencanto tenham uma expectativa. Med•·
das pontuaiS, tópicas e acessórias sio InsufiCientes,
pois o mal do desemprego tem que ser atacado em
sua ra1z, que é a falta de crescimento econ6mico,
que, no caso do Bras11, está previsto em apenas 1%
ao ano, segundo dados oi1C1a1s.
O Brasil prec1sa e a soc•edade ex1ge medidas
objellvas, concretas e sinceras para enfrentar essas
srtuações, al•nnando um novo Nmo para a economa naciOnal que combine desenvolv•mento com soberania, que valorize quem produz e trabalha, que
promova a inclusio social e que estimule a produção
do campo e da cidade.
É preciso, portant~ ..,'T'per com esse modelo
de submiSsão ao caprta••• :.~:~ ~11110 extemo e inVestir na produção, na agropecu
na indústna naClonai, na construção cnr1l, no IL
.c; enf1m, em todos os setores que promovam empregos e absorvam os m•lhões de brasileiros hoJe excluídos.
Nesse sentido, é fundamental que não se trate
de polítiCB econõmiCa diSSOCiada da questão sOCial
como até agora tem sido farto poiS, embora possam
ser v•stas sob prismas diferentes, as duas estão intl·
mamente ligadas por uma 1nd•ssolúvel relaçio de
causa e elerto.
Já d1sse neste plenáno que, na minha aval~&·
ção, a pnncipal condiÇão para a vigêiiCia de d•rebos
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humanos em qualquer sOCiedade é a garantl8 do d•·
rabo ao emprego, ao trabalho, ou seJa, à existência,
à sobleviwéncia, à p!Ópn8 VIda.
É preaso, urgentamente, elevar a questão do
d1rebo ao trabalho a um patamar superior de diSCUS·
sio no Bras•l e em lodo o mundo, superando o aluai
estág•o de resignação ou mesmo de connrênc1a
dl8nte do creSCimento vert1g1noso do desemprego.
É inaceitável que a evolução da Ciência, da tec·
nologl8, enfim, do conhecimento, seJa patrimõn1o de
alguns países, de algumas poucas corporações ou
famílias em detrimento do avanço, da melhona das
cond•ções de vida e do desenvolvimento do conJunto
da humanidade.
É tio fundamental quanto possível enfrentar e
reverter esse quadro, que, por 1ncompetêllCIII ou co·
n•vência, está condenando o Bras•l ao atraso, ao
subdesenvolvimento e à pob~eza, e dar ao nosso
Pais e ao nosso pbvo um outro dest•no. o do pro·
gresso, da valonzação socl81 e da igualdade.
Era o que tinha a d•zer, Sr. Pres•dente, Sr's. e
Srs. SeMdores, deseJando que o Govemo bras•leiro
parta da teoria para a pnit•ca, tomando med•das concretas para combater o desemprego que assola nosso povo.
O Sr. Eduardo Suplicy (BiocoiPT·SP)- Senadora Emília Fernandes, V. Ex' me concede um aparte?
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT·RS)
- Concluo ouvindo o aparte do nobre Senador
Edualdo Supllcy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bioco/PT-SP)- Cumpnmento V. Ex', Senadora Em•lla Fernandes, pelo
tema que trouxe. Gostana de Informar-lhe que vou
comentar o pronunciamento de V. Ex1 , po1s vou tratar do mesmo assunto.
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT-RS)
- Muito obngada, Sr. Senador Eduardo Supllcy, pelo
seu aparte.
Era o que eu t1nha a d1zer, Sr. Pres•denle.
Muno obngada.
Durante o d•scurso elo Sra Em~/18 Fernandes, o Sr. Gera/elo Melo, t• VICe-PreSI·
ciente, cleDta a cacle•ra ela presidênCia, que é
ocupada pelo Sr. LucldiO Ponel/a, 4° Secretdrio.
O SR. PRESIDENTE (Lucíd•o Portella) - Tem
a palavra a nobre SeMdora Marluce P1nto.
A SRA. IIARLUCE PINTO (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte d•scuiSO. Sem revisão da orado·
ra.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, é do
conhecimento de todos o drama que se alastra em
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Rora1ma, tl8duzldo nu chamu que d8vanl gT8IIde
pane da ftonl, da fauna e 111111mo ele pan:ela c:o~~~l
delável da rabenho bovino e da praduçlo agrfcala e
hortifrullgr&J111Ü8 da Estada.
O princlpalrasponsável até agora apontado é o
fen6meno El Nllio, que, n08 llltimoa maus, causou
o aquaamanto anormal das éguas da PacífiCO e alterou o clima da planeta inteiro.
Em R01airna, há quase três nwses nlo chove,
a umidade da ar psrmanace &banco do normal e o
excessiVo calor, somado aos ventos folies, contri·
buem para a propagaçlo desse incêndio que já ceifou tanta vida vegetal e animal.
Sofra a populaçio 1ndíg- como sofram todos
os que em Roraima habitam, pnnc!plllmanla as comunidades dos Municlpioa de Bonlm, Normandl8,
A•o Alegra, Cantá, Mucajaí e todo o sul da Estada
que até o momento já psrderam suas lavouras e
grande parte do rabanho bovino.
Solldéria ao sofnmento da povo, que, além dos
prejuízos matenais, sofra a angllst18 de nlo ver açies enélgle&S que ponham 11111 ao lnctnd10, condeno
aqu1 a atrtude da Govemadar NIIUIIO Campos que de
objel1vo e pni.IICo 116 fez até agora raclamar a fah de
ajuda f1nance1ra da Govemo Federal.
Fez por amda quando, no ali de justificar a astron6miC8 cHra da R$20 milhlles que aleatonanwnte
decld1u ser necesséria para apagar as chamas, afirmou que 25% do' Estada já estava queimado. Esqueceu o Govemador que· 25% de nosso Estada
equ1vale à soma de todo o Estada do R10 de Jan•ro
ma• duas vezes o 018lnto Feclaral. Essa COII!pllra·
çio, al1és, está nu péginai da revista VeJa de ontem, inclulda al1 a critiCa da CooltlenedOIB da Programa de Monitoramento por Salélne do INPE - lnsbtuto NaciOIIIII de Pesquisas Espaciais, Dr.1 Teima
Kruge, que lneralmente qualif'ICOU as contas da Govemedor como elaboradas na bale do ach6metro.
Na veltlede, essa afirmaçio do Govemedor só ser·
viu para ac1rrar o rnado e a angllsba da povo. Foi um
~8NÇO.
,
S. Ex', antes de acusar a Secretana de Políti·
cas Reg~onais na psssoa do Dr. Femando C&llo,
davena formalizar ações ni.pldas, próprias de um governador da Estada, para coibir, no inicio, o que agora u transfounou num infamo. No mímmo, essa atitude do Governador nos - injusta e llljurioaa, para
não d1zer II'IIIIIPCIIIÚvel.
O Sr. Fernando C8llo - dou meu lllltamunho,
porque lá esbve com ele e com 08 PrafiRoa do intenor de Roraima por duas - cump~a~ mu11o
além de suas obrigaç6es. Nlo ~ utolldanzou
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com o povo ro181111111118 por maio de aç6as ni.pldas e

coerentes, como u deslocou até o mau Estado
para, da ps110, verificar e coordenar aç6es objetlvas
e pnillcas que lllfllslem o aleno desejado.
De 111181 aç6es elaboradas em conjunto com o
Departamento de Defesa Civil advieram rasuhdos
concretas clelllle 08 quais destaco :
1 - As prasenças dos Drs. Sanguinelti, Sacra·
lário AdJunto, e Man:oa França. Dnetor da Defesa
ClvU, que, durante todo o dl8 14, próximo passado fi.
caram no mau Estado, para a verificaçio ele exten·
do dos 1ncêud101 e providências, além do próprio
Dr. Catlo, que ornem esteve em 8os Vista, acompanhado :do Diretor da Defesa Civil e de rapreuntantes do Ministério do Meio Ambiente e do lba·
ma;
2 - O lrar18porte pala Força Aérae Brasileira ele
86 honwrl8 ela Brigada Espsc~&llzada de Combate
ao Fogo na Selva do Corpo de Bombeiros do Distnto
Federal, que j6 se encamam em solo roraimanse.:
3 - Na tarde de hqe, outros 86 llonmeiros es·
pecializadoa embarc:arlo em avi6es da FAB para a
ragilo;
4- J6 foram deelocados para Roraima também
grupos de especialistas em 1iluaçio de emargência
de Incêndio do Rio ele Jane1ro e da Slo Paulo para
orientar a opsraç&la, além da garantia de que, nu
próximas horas, para lá S8glllrlo brigadas esp&Cializadas da Slo Paulo, Parané e R•? de Janeiro;
5 - Apoio aérao, com helicópteros e avi6es da
FAB. para monnoramanto de toda a regilo e transporte de equipemento e psssoal. Dois helicópteros já
se encontravam no local;
6 - Açlles junto ao MUiislério do Planejamento
para conseguir recursos para execuçlo de barra·
geriS, açudes, poços, 1istemas de bombeamanlo de
6gua e aquisiçlo de caixas d6gua;
7 - A llberaçio, pela pn!pria Sec:rataria ele Pollbcas Regionais, de RS2 milhlles já disponíveis ao
Estado;
8 - A llberaçio, pelo Presidente ela Repllblica,
por maio de medida provisória, de mais R$2 milhllas
também já dlsponlveis;
.
9 - A mobillzaçio, com a ajuda do Exéll:ito, de
200 honwns que já se eu:out1am em trabalho de
combate e;
1O - Açlles junto ao INPA para um I!Bbalho ele
mapsamento de focos de Incêndio para a adoçlo ele
medidas dirigidas aos locoa principais e ataque a no-

-focos.
Todas -

aç6es, Sr. PAISidenle, foram des-

prwzadas pslo Sr. Governador, que pNferiu psrsona-

I
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• ~::~o exp~atóno para isentar a si nwsmo de
quaiSquer responsabilidades.
Desta tribuna, portanto. repud1o 'O ataqoe do
Governador de Rorauna à pessoa do Qr. Fernando
Catão e louvo as·açóes"deste, que em momento algum furtou-se às suas responsabilidades. Ao contrário, delas extrapolou em lavor de todos nós.
Agradeço ao Presidente Fernando Hennque
sua pronta solldanedade à causa e também agradeço a todos que, mesmo que fazendo uma oração,
prestam sua contnbuiÇio para apagar as chamas
que consomem o meu Estado.
Aproveito a oportunidade, Sr. Pres1dente, para
SOliCitar ao Presidente Fernando Hennque Cardoso
a autorizar os Bancos do Brasil e Amazónia a diS·
pensarem os pagamentos por parte dos produtores
rurais, que estio locaiiZildos nas áreas ating1das
pelo logo, CUJOS emprést1mos foram contraídos para
serem resgatados com a colheda e a comercialização dos produtos, que ora foram danilados na sua
totalidade, em decorrência das queimadas.
Ta1s produtores não d1spõem de outras receitas que lhes dêem condiÇ6es de resgatar suas dividas. Portanto, se não houver por parte do Governo
,I Federal, o perdia das diVIdas, aqueles produtores
poderão vir a perder seus própnos lotes, seus únicos
patnmómos, uma YISZ que, para conseguirem os IJ.
nanclllmentos, colocaram seus 1móve1s como garantia.
Já solicbei eud1ênc1as aos Presidentes das instituiÇões financeiras, a IIm de reforçar a m1nha solicitação, e tenho certeza de que o Governo Federal
será bastante sensível à causa daqueles sofredores
produtores, que hore se encontram em estado de calamidade púbiiC8 no meu Estado.
Fosse Rora1ma administrado senamente, re·
cursos não seriam problemas. Em 1994, um dlll antes de o aluai Govemador assum1r, nossas contas
estavam em dia, e o nosso caixa, com superávit.
E, hOJS, Sr. Presidente, levando-se em consideração a proporcionaHdade habdac:aonal de Roraima, este passou a ser um dos Estados que se encontram com a maior diVIda
Ainda recentemente, o jornal Folhll de S.Paulo
nobciou que o Amapá um dos temtónos llanslorma·
dos em Estado na nwsma época em que o foi Roraima , apenas com três meses de arrecadação, liquidana todo o seu débdO. No nosso Estado, PI8CIS8·
riamos de c1nco anos e cinco meses de arrecadaçio
para llqii1darmos as dividas, div1das essas contraidas no deconer de pouco rna1s de três anos, poiS,
nos idos de 1991, quando o Estado foi cnado, existia
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urna divida de 85 rmlhiies de dólares do ex-Temtório
Feder- •, absorVIda, em sua totalidade, pelo Tesouro
.Nac:onal. F'IZ8rnos um tAibalho naquela 'lipoca, comprovando que o novo Estado não tinha condlçlles de
assu:Trir aquela divida, e assim conseguimos repas·
sá-la totalmente.
Depois d1sso, o GOYISmador de Roraima, no
período de jane1ro de 1991 até o final de 1994, não
real1zou qualquer empréstimo seja 1ntemo ou exter·
no , e fez um trabalho muito ma10r do que o do atual
Governo. Para exempllllcar, -cdO a BR-174, asfaltada
em 300 quilõmetros, sem receber um centavo de
aruda do Governo federal, constru1u uma hidrelétrica
na região sul do Estado, também com recuiiiCIS apenas daquele Estado; em reg1me de mubrio, construiu ma1s de seis mil casas de alvenana e distribuiu·
as à população carente daquele Estado; construiu
a1nda todos os préd1os necessários à instalação do
Estado, nio deixando nenhum débho.
Hoje, vemos o nosso Estado pegando logo,
sendo que desde o inicio podenam ter sido tomadas
as devidas providências, com os recuiiiCIS do própno
Estado; mas deixaram que as chamas se alastras·
sem, a 11m de tentar conseguir somas a~fssimas que
servissem a l1ns d1versos do atual.
Desta tnbuna, solx:ho ao Governo Federal que
encaminhe àquele Estado ma1s especllll1stas para
combaterem aquelas chamas, porque, se apenas lorem env1ados recursos, tenho certeza de que o povo
ainda va1 fiCar por mudO tempo sendo preJudiCildo
pelo 1ncênd10. SoiiCdo deste Senado que também os
Srs. Senadores, que são Senadores da RepúbliCa,
possam nos ajudar a combater as mazelas que estão exiStindO no Estado de Rora1ma.
Era o que eu t1nha a d1zer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (lucid1o Portella) - Tem
a palavra a nobre Senadora Júnia Marise, por permuta com o Senador Sebastião Rocha.
A SRA. JÚNIA MARISE (BiocoiPDT-MG. Pronuncia o seguinte d1scurso. Sem rev1são da oradora.) - Sr. Presidente, SI"$. e Srs. Senadores, estamos VIvendo um momento de grande dificuldade na
região norte do meu Estado, M1nas Gera1s. Hoje, a
situação chegou a tal ponto, assolada pela seca que
invade todos os MuniclpiOS do norte mneiro, parte
da região noroeste e do Vale do Jequbinhonha, que
está provocando a expulsão de lamnias inteiras da·
quela região, por não terem condiÇ6es de suportar a
seca desses ú~1mos meses.
Estamos em contato com os prefeitos municipais, que têm telefonado com lreqüência para o nos-
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so gabinete aqui no Senado Federal. Wormando .,...
bre 8: llluaçlo que, pelo IBvanlamenlo, • calllln'llca. As lavauraa de toda aquela Ngllo estilo l8l1dD
profundamente aletadal; 01 rabanllae 8llllo l8l1dD
prabcamente diZimadOI; 01 c:aminhDas-plpa, para
socomir 01 MuricipiOI, ellllo pen:orrendo dlstênclls
supenoras a 50 qull6metlos em 88ll8das de terraa,
para buscar égua, porque 01 nos eBilo pralleernente
secos. Isso se deve, 18111 dllvlda algLIIIII, à omillslo
do Govemo, que prometeu construir rninibarragens
para atender e essa ragilo no perfodo de secas,
mas até hoje nenhuma delas foi Iniciada. ·
Sr. Presidente." a siluaçlo de miséria que j6
ocorreu principalmente nos anos anteriores, fraqüentemente denunciadas com ranrindica911es e pedidos
de socorro so Govemo Federal, tem-se rapetido
agora, com uma agravante: aquela regilo inlá sendo tanmém atacada pcir doenças endlrntcas, que
eram do passado, mas que estiei racrudascendo
agora, atingindo toda aquela populaçlo. A dengue,
por exemplo, tomou... a doença do ngnento, numa
epidemia que está altngindo 'nlo apenas as populaç6es rurais como também as das ,grandes cidades e
a da capilal do Eslado. 'As Cidades de Montes Claros. Pedra Azul, TurmaBna, Salinas e muitas outras
de toda aquela ragilo norte,' integrada à Sudene, j6
se encontram em estado de calamidade ptlblica.
Ponanto, esse é uma siluaçio que certamente preocupa a lodos, principalmente a01 nossos prefetloS,
que estio ai• convMitldci dia a d18 com a seca e com
a pobreza da ragilo,'vendo aob seus olhos as lavouras 18C8ndo e, mais do que isso, tentando mln1m1zar
uma srtuação por meio de clll!llnh6es·ppa 1para o
atendimento da populaçlo, que nlo tsm uma gota
dégua sequer em suas torneiras.
Portanto, volto 'a fazer um apelo dasla tnbuna
do Senado so Governo Federal para que, por lrUrmédio da Dafesa Civil, possa Íllocar racursoa emergenciaJS Imediatamente para atender às populaç6es
da ragiio norte, noroeste e do Vale do Jequllinhonha, acomel1das pela I8C8 nesta ngnento, que provoca uma grave siluaçio de calamidade pública naqueles Municípios.
·
· '

Sr. Presidente, um outro assunto traz-me também a esta tribuna: todos 01 Senadores ttm lido a
oponunidade de .-ber, pelos nos- oorraios eletr6nioos e pelo programa Voz do Cidadlo, as manifesteç6es de lodo o Pais. Slo 01 telespectad0111s da
TV Senado e 01 ouvintes da FWdlD Senado, que se
manifestam alravés da Voz do Cidadio. Certamente
este é um canal I111J01111nte: é um canal vivo, pan1 o
qual a populaçlo pode telefonar. Aquelas que IIm a
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Internet nas suas l8lldlnciu podam acessar o Ser.do Federal e mandar meneagene - Senadoras.
Se~ra pracuro rasponcler a IOdas que do enviadas ao meu Gablneta pelo programa Voz do Cidadlo do Senado Federal, além da analslloles.
Gostaria de falar sobra algumas quest6es que
estio sendo levantadas pelos telespectadoras da TV
Senado, a qual está ptáxima doe cldadios, fazendoos sentir efativamenla interligados a esta casa do
Congresso Nacional, para mandar as suas mensa-

g-. llllgiiSI6es,voto, pelos pronunc:iameniOI
e
pelas
feiloll da
Pioteslos

cu~mentos

posiUIBI, pelo

tribuna do Senado Federal.
Sr. Praaldente, racebi uma oonnponclência
sobra o COIIII da verbal da Co~hia Vala do Rio
Doce, que, oomo IDdos Ilibem, foi privatizada. TodOI os temores levantados, pnncipalrnente por esta
Senadora que ocupa a tribuna, por ocaslio da venda
da Co~hla Vala do Rio Doce, estio ooncratizando-se. O Cldadlo da nome Leonanlo Vagner da Sdva me encaminhou a seguinte lnformaçlo:
I

i

'

'

•

",corte da verbas na Vala prejudica 50

mil. A -ls*lcla social prastada - trabalhadoras aposentlidos e da abva da Vala do
R10 Doce esté ameaçada de extinçio, haja
vista o inexplc6vel corta de recursoa que, hé
décadas, _,.,,..,.•• adoe pela ~ so
Serviço ;Social das Estradas de Ferro (SESEF) através do qual, em oonvln10 com o
'sindicato, rnanbnhaJn.se senriços essenciais
nas 6raas 'da Educaçlo, SIWde, PnMdêncla
e l.aDr: A medida, sem dOvida, causanl um
impacto sOcai de graves coneeqiiêncial e
sem p.-danles em Iodas as ragilles da lnfluência de Vala. Num pnmeiro levanlamen. lo, o ;SINDFER já constatou que na sua
base tenilonaiiiiiJB de 50 mil PIIIDBiserlo
prejudicailaa em I8U8 direitos.
'Para' se tar um exe~. mais da 2.200
alunos corram o naco de perder o ano lellvo,
em razio da 1a1ta de pagamento da professores e 'do peuoal aUXIliar(...). Da mesma
fonna esté ameaqado o atendimento médJoo

e oclclntológlco dOitrabalhadOIIIs e I8U8 dependailtes (..~). a exemplo da rade de -•no

compostB pelos Colég101 Elezer Balista (Vitória), Joio Unhares (Valaderes) • Anibel

Simões (Nova Era) "
Ellli ·é
quelllo, Sr. Praaldente,
que lraz8mol como uma denllncla às pniticas cjue estio sendo aplicadas pelos novos
p!oprietélios 'da Companhia Vala do Rio

:urna'

..

•
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..m ~elaçio ao .atena1manto IOCIIII aos
tunCIOilili)De '8' seu& dependentes. Busc:alemos Informações sobl8 1ssa. Se, atualmante, a Corq~~~nh1a Vale do Rio Doce estiver
adotando essas medidas, isso causará impaclo e pn1juizo pnnc1palmante aos alunos
das escolas que semp~e foram por ela manlldas.

Relatarei outro casa, do qual toma1 conhecimento por meio da Voz elo Cidadão. Uma senhora
da c1dade de Manngá fala sobre o problema dos mutuá nos do S1stema F1nance1ro de HabitaÇão, que já
levantei da tnbuna do Senado. Cada vez ma1s, recebemos informações de todo o Bras1l que demonstram, claramente, as ações da Ca1xa Econ6mica Federal no que toca a essa quesliio. Elas dão conta,
por exemplo, dos aumentos das prestaç6es da casa
própna financiBda pela CEF.
A Caixa EconOmica Federal anunc10u que encaminhará o nome dos 1nad1mplentes, dos mutuános
que estão com prestações em atrasa, para a nsta
negra do Serviço de Proteção ao Créd1to. Certamente, Sr. Presidente, não será uma, medida adequada
por parte da Ca1xa EconómiCa, que, por sinal, está liberando recursos para lazer com que Parlamentares, na Câmara dos Deputados. aprovem a reforma
da Previdência. São do1s pesos e duas med1das no
tratamento dispensado aos mutuános do S1stema Financeiro de Habitação, neste momento em que o
Governo pretende, a todo custo, aprovar a relorma
da Previdência na Câmara dos Deputados
Outro fato, Sr. Pres1dente: uma senhora de
Belo Honzonte, D. Terez1nha Bamosa. fez um apelo
no sentido de defendermos, nesta Casa, os aposentados e os servidores. Nossa pos1ção tem sido sempre, corno ocorreu no pro1ato da Reforma da Prev1dêncl8, a de lutarmos' pela paridade dos aposentados, por compreendermos que, nessa etapa de sua
vida, elas não poderiam ser penalizados por uma
proposta equiVOCada e ver os seus d1re1tos confiSCados.
Tenho certeza de que as mamlestações e sugestões d1rig1das a m1m por aqueles que utll1zam a
Voz do Cidadão ou mesmo o corre1o eletrOn1co, Vl8
Internet, também o são a todos os Senadores. Isso
demonstra, mais uma vez, a importãnc1a dessa sintoma, dessa identidade do Senado Federal com a
OJ)Imão públiCa de lodo o Pais
Gostaríamos que essas man1fastaçOes lerias
por me1o da Voz do C1dadão fossem ouvidas por todos os Senadores, pnnc1palmente no momento em
que estamos aqui d1scut1ndo matanas de tamanha
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tmportâncla. Foram milhares e mtlhares de manifestações de lodo o Brasil, não apenas do meu Estado,
Mtnas Gerais, TIO momento em que diSCutíamos a ~e
forma admtnistraliva.
Por várias vezes, conclamamos os Senadores
para a necessidade de aperfe.çoarrnos o projeto, debatermos a reforma adm1nislrattva, de maneira a que
o Senado não ag1sse apenas como Casa canmbadora do projeto aprovado pela Cãmara dos Deputa-

dos.
Lamentavelmente, Sr. P~esidente, essa oportunidade não ttvemos. Lamentavelmente os seMdores
públiCOS do Pais, na reforma adm1mstrat1va, foram
colocados como bodes exptatór~os Mais que isso,
com a quebra da estabilidade proposta, o Govemo e
o MtnistéfiO da Admtnistração Federal e Reforma do
Estado de1xaram de reahzar uma reforma do Estado
e;n consonãncta com os verdadeiros tnteresses do
Pais e com um plano de cargos e salános para os
seMdores públiCOS, est1mulando os que trabalham,
fornecendo as cond1ções para que possam cont1nuar
p~estando o melhor serviço à população e à optmão
públtea.
Concluindo, ma1s uma vez, queremos aqUI renovar nosso apelo ao Governo e ao Presidente Fernando Hennque Cardoso. Vamos olhar, neste momento, para aquela população do nort!l, do ooroeste
do nosso Estado e do nosso Vale do Jequtllnhonha.
Aquela reg1ão está assolada pela seca. A população
está detxando as ctdades por não suportar mats a
seca que attnge prolurdamente todos os Mumciptos
do norte, do noroeste de M1nas Gera1s e do Vale do
Jequ1t1nhonha
É o momento de o Presidente atender ao gnto
de socorro, nessa emergênc1a, e alocar os recursos
emergenciats para atender àqueles Mun1cfpios que
estão passando por essas necessidades.
Era o que eu linha a dtzer, Sr. Prestdente.
O SR. PRESIDENTE (lucidlo Portella) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supl1cy.
S. Ex' d1spõe de 15 mtnutos para o seu pronunctamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-5P.
Pronunc1a o segumte d1scurso Sem rev1são do orador.) - Sr. Pres1dente, Sr's. e Srs. Senadores, na
sexta-letra da semana passada, depo1s de ter declarado guerra ao desemprego em seu programa semanal de rádro, o Prestdente da RepúbliCa pres1d1u UrriB
reumão de seu M1msténo para uma troca de idé1as
sobre o problema do desemprego crescente. Todos
perceberam que a reumiio fo1 um fracassa Não só
do ponto de vista substantivo, mas mesmo do ponto
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de VISta do lllm'DIIIIg, que paniCe ter Uto o aeu abjellva caniiBI. llladl de importante foi MUIICiado.
Apenu lllldldai genérlcaa. 11111111 u quais uma rnoh!Qnç.lo pela gençlo de llqlflgCII, • I8VIslo das
programa iiXIstelltes, lnstruçeel u agências ele fomento no Hlllldo de =n~ertr pliondade a pRijalas in. , . _ em mio da-obra a aulrU dlllllllzes dene

tipo.
FICOU para a opinilo pllbla, mesmo para os
que aimpahzam com o GCMimo, 1 impi'ISIIo de que
ele nlo llbe o que fuer diante do delemprago
cniiiCIInte. O PnAeuor Roberto Macedo, da USP,
por exemplo, em aeu arugo no jornal O Eatlldo de
S.PIIulo, concluiu que aquela 1111111iio anunciou medldallnóc:uu senlo ~nte acess6riu.
A temporada de desculpas e evulvas parece
1111ar esgotada. Até I'IICIIntemente, os porta-vozes
oficiais ou aarni-ollclals ainda tentavam ~Wg~U a gravidada do ptllblema. Dizia-se que o de18mp1ago era
--=ielmante um plllblema para Slo Paulo ou
rea1n1o ao ae1or lnduatrial. Hll pouco mail ele duu
semana, o Pralidente da Repllbla, em um rnomenlo ele espec:laJ allenaçlo, che,gou a al11mar que
u taxas ele clellmprago braalailu llriam cansideradaa, em qualquer lugar do mundo, texu de pleno
emprago. E dillll que a 1-.çlo de clell~go
era IIIUir do que o próprio daa&mp18go. •
Ontem, durante a raunilo anual do Banco lnte-ncano ele Delenvolwnanlo - BID ·, foi divulgada pesquisa que ravela dadol praocupantes ICibra a
economia latino-americana. O crescimento mlidlo da
econom111 da ragilo subiu de 2,7%, na década ele
80, para 4%, entre 1991 e 1997, ao meamo tempo
em que o amp18go, neãse úlhmo parlado, craaceu
apenu 2,8% e o nlwll illlkl10 de IICOiandade da força ele trabalho aumentou 1omente 0,8%. A principal
priiCICUIIIÇio, para 20% doa trabelhadcns latlnoIU1181icaa 101, é o medo de perder o amprago. No Braal,
pan:entual é IJês vezes ii'Bor, ou l8ja, ele 64%.
08 dada8 dO IBGE, I'IICém dlvulgadoa, Jé n1o
aopalil'lnrnlwtatam maia teigMIIIBÇÕIS. O del~go aumentou em tadaa u • • ragi&ls metiapOIIIanu
paquudu pelo IBGE.'Aumantou, também, em todoa os IIIOras da atividada acon6mica: na indilstne,
na construçio, no comércio a nos de1111111 11rviços.
A tendêiiCIB do man:ado de trabalho, segundo Márcio Pochmann, dntor--=uliVO do CaiiiiO ele &tudoa Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual ele Cainplnu, é ele llduçlo do usalanamento COIII r&giBtiO I da apanalo do clellmprago a de ocupeçtles nlo-olganlzlldu. Em aeu estudo, TIBÇOII Garalil do Movmanto de Daeallliutura-
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çlo do Man:ado de Ti8bello Brasileiro,
distingue dois parfodos .._.,... no que tanga l
evoluçlo do IIIIIICIIdo ele llabalho. De 1940 a 1880,
houve um movimento ele aalnlluraçlo do men:ado
que ocorrau 11m.illaneamenbt ao procesao da indUBIIIa•~ a lnstftucionallzaçlo du i8laç(lala con:!lç6ea da li8bello, lindo man:ado pala axpanalo do
amprago usalarlado. No parfodo pól 111110, houve
uma ravallllo na trajat6ria com piDgralllva dal88truturaçlo do mell:lldo da trabalho. Segundo Pochmann, o daaaualanamento ele paiCIIa - * ' da
Populaçlo Economicamente Aliva e a expando du
CiCIIJI8ÇGes riOS ~egmentos nlcMirganizados e do
d11amprago têm ocorndo paralalamenta ao abandono do pi'Ojeto da indultrlallzaçl-a a l adoçlo
de pallbcu na:IOICOIII'Ina. ele iaii•IÇio inl8macianel e anlraquacinanto do Eatatuto do Ti8bello.
Fica cada vez maia 1111idente que 111am01 diante ele um p!Oblema iiiiCI'OICOII6mico, criado, em
grande medida, pela pollllca ac:on6mk:a do Gavemo
Federal.
·
Nlo 11 dige, anlr8lanto, que o daaamprago
__,.. é o praça inevit4wll do conilate llnllaçlo.
Elll tale a6 pode ter validade em ~
aapaclficas, vala dizar, quando a pl'8lllão inllacionérla, au o rflco ele lnllaçla, eatá aasMado a um
aquacinalto - I v o da economia, a uma conjunto em que a demanda agrageda prassiore exageradamente a 1ililzaçlo dos racu,_ produbvos diiPOnlveiS, faVOIICII ido I alta doa praços I llll6rios.
Eua nlo é o caso atual da economia bralilei... Depoil de ter pulado um longo perfodo eategreda ou em i8C ralo, daede 1887 alá 1992, a economia braaleira pa11011 a apr&Mntar taxas da erasemento um pouco lll8iS llgnllicativu da 1993 em
diante. Mas nos llltlmol5 - · 116 em 19941iwimos
uma taxa ele CIUCIIMIIIO ele 11% ao ano, ainda
aquém do 110110 potencial. De 1995 a 1997, o B...U
vem Ci8ICIIIdo re faixa da 3% a 4% ao ano, bem
menos do que Hrfa ''* nallrio para evitar um aumento du 11111111 da de8lmprago e IUbemprago. Em
1898, como conaaqlllncia da tultiultncla no 1esta da
.A.ia I doi IIUI afeiiOIICibra economias WlnenlVIIis
como a brasileira, a taxa de crascimento do PIB bra·
sleao ..,. ainda mais beixa.
'
Em oUtras palavla, a economia brudeira -...
mumou a conlinua acUmulando conaideillVIII capacidade piOdutlva oc:iosli. Hll um grande rulmeio da trabalhadonoa clell~ ou 8II1JI8IIBdos de forma parcial ou prac:llria: u arllpr88811êm capacidade
lnllalada que nlo lllllllllndo Inteiramente apnMtda·
da. A econonlia bralilelra poderia, duninte alguns

I
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anos, crescer até ma1• do que a sue taxa média de
longo prazo sem pressiOnar 11 taxa as lmtaçio por
a~cesso da demanda agregada.
A restnçio macroecon6mica ao crescimento é
de outra natureza. A e~CP~~nência recente tem mostrado que toda vez que a economia cresce ou ameaça crescer num ritmo compatível com uma geração
adequada de empregos, isto é, a taxas anua1s da ordem de 6% a 7%, aparecem dasequil1brios preocupantes na balança come~eial a no balanço de pagamentos em conta corrente. Não precisaria ser ass1m
necessariamente. Os ma~eados financeiros extamos
e lntemos acendem s1nais de advellênc1a, o Governo se assusta e o Banco Central refreia o crescimento com medidas de aperto monetário ou cred1ticio.
Mesmo quando a economia cresce pouco, o desequllibno externo permanece em nível elevado. Além
d1sso, ·toda vez que se produz alguma turbulência
ma•s grave, como aconteceu com a crise do MéxiCO
em 1994195 ou, mais recentemente, com a cnse no
leste da Ás1a, o Brasil aparece como economta vul·
nerável, parbculannenta sujeita às repe~eussões 1n·
temac1ona1& de colapsos cembia1s e linance•ros em
outras economias periléncas.
Essas dificuldades não sio, ev•dantemente,
produto de alguma lei da natureza ou da alguma la·
talldade macroecon61T11Cil. Trata-se do resultado das
polit1cas econ6m1eas seguidas pelo Brasil nos anos
rece:1tes. Nesta década, o Brasil abnu de forma pouco prudente e pouco cntariosa a sua economia às
Importações. Dascuidou também da promoção de
exportaçOes. E, desde 1994, permrt1u uma sobrevalonzação cambial signlficai1Va. Em consaqüénc1a, a
economia adquiriu uma propensão ao dasaqUIIibno
extemo e se tomou altamente wlnerável às llutuaçll·
es financeiras intamac1onais.
Para recuperar as condiÇÕes de crescimento e
de geração da empregos, é fundamental mod~•car
em profundidade as politiCas econ6m1cas intemac10·
na1s do Brasil. Enquanto o desequ•libno extemo não
for enfrentado, a econom•a brasileira cont1nuará crescendo a taicas insuiK:ientas, com ele1tos 'ldversos
em termos da aumento do número de pessoas sem
emprego ou empregadas em condições precánas.
Como o desemprego at1nge mais intensamente os
setores de ba•xe renda e como não existe uma rede
de proteção SOCII!I adequada em nosso Pais, o re·
sunado serã o aumento dos jã elevados níveis de
m1séna e de concentração' da renda neste Pais.
Mu1to embora seta d1licll, é perlartamente pos·
slvel, Sr. Presldante, alcançar-se Simultaneamente
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os obje!IYOS de aslabolldade da precos, da crase•·
menta acon6mic:o acalaraao a cornpetivel com a
nossa potBncllllidada em vista elos recwsos exislen·
tas, com taxas da desemprego redUZidas, maior
aqüidade na distnbuição da renda e de riqueza, to·
mando-se sempre o cuidado para manter-se o equili·
brio das contas externas. Obviamente, quando não
se torna cuidado com o que acontece no setor exter·
no da economia - a nossa expenência e a de outros
países nos diZBm ·, acaba-se preJudicando a canse·
cução dos demais objet1vos. mas é ·perfeitamente
possível, a1nda que essa sara a arte daqueles que
sio responsáveiS pela politica macroecon6miC8. E
esse é o grande desaliO a ser alcançado. É prec1so,
entretanto, que haja vontade politiCa para ag•r na d•·
ração da alcançar essas metas.
A d•scussio da questão do desemprego pare·
ce g1rar em tomo de apenas duas anemat•vas no
seio do Governo: a desregulamentação da economia
com crescimento, segundo o modelo amenceno e in·
glês; ou a estagnação. seguida da neceSSidade de
proteção social. No pnme•ro modelo que estamos
seguindo, o d1lerna do desemprego sena resolvido,
como num passe de mágica, por meio da llex•billza·
çiio do me~eado de trabalho e a ehm1nação de d1rei·
tos trabalhistas, que tio arduamente foram conquis·
lados O trabalhador, d•ante desse quadro, davena
res1gnar-se e, até mesmo, agradecer a possibilidade
de manter seu emprego, mesmo que às custas da
perda de seu poder aqU1Srt1vo e da ret1rada de seus
d1rertos.
O mrto de que a úmca saída para o trabalhador
sena a de trabalhar rna1s com menos d1rertos não se
jusi~ICB. O Govemo de esquerda francês, como for·
ma de d•minuir as anas taxas de desemprego que
assolam o pais, levou ao Congresso vánas propostas. dentre elas a reduçiio da jomade de trabalho
para 35 horas sem redução dos salários, dando
oportunidade, ass1m, para que JOVens possam ingressar no meiC8do de trabalho. Graças à sua Implementação, os índ1ces de desemprego na França
já começam a apresentar um pequeno recuo.
Portanto, é urna lalác1a al1rmar que o trabalhador deve optar entre el•rmnação de d11mtos trabalhistas ou desemprego.
É necessáno que a inserção •ntemac•onal da
economia bras•leira seja compatível com os obre~·
vos de maior creSCimento e, ao mesmo tempo, com
o desenvolvimento de polit•cas que garantam o crescimento das oportumdades de emprego.
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A pn;pria demDCiatizaçio 11111 relllp!lel de 118·

blllto entre empres4rias e trabalhadonls cansllluem

pauo fundamental para que a preocupaçlo =rn o
e1111rago esteja no canllo das afanÇIIea.
·
Ainda hoje o Dleele organizou um samlll6rlo,
no qual ae 1n110u da quesllo da modamizaçlo das
re~ de trabalho. ~ fundamenlal que trabalhaclo,.. e empresános po~~~m estar cllsc:ulindo II111Jra
qual a melhor fomll de paniclpaçlo de todoll na
cnaçio de riquezas. Inclusive com atençio para a
criaçlo de oportunidaclel de emprego.
A reforma tributária COIIIIiderando 1118C8111Smos
mais COIIIIIIentes =rn a expanslo do 1111118110· O
estímulo b formas legitimas de cooperativas de produçlo. na cidade e no C8111J0, consbiUi caminho
c:oqllementar. Também a expanslo dos programas
de cnldi!O popular, de mc•ocnldilo, que pi'OJIOIÇionem oporlunidades de kliclallvas para pessoas cria·
rem cond•ç6ea de alll0-8obnmvência. Cer!amente, Iii
irnplantaçio de uma randa garantida, relacionada Iii
educaçio, contribuinl para a arradicaçlo do trabllho
infantil e o aumento de ofertas de ti8balho para adul·
tos. A lnjeçio de recu1101 nas 1J!1o1 daqueles que
rac:ebem menos acablnl8lbllllllailclo a demanda de
bana de primeira 1180111Sidada, resultando em aumento da llbVidada eco~ e em crasclmento de
en!plegol, .abretudo naa lilreas Cllll!nlel e naa pequenas e médias e1111rasas. Eis, portanto, algumas
proposiçees; o qua falta é delenninaçio para if1111e~ln.
. .
Sr. Pralaclenta, b 12 horas de hoje, houwt um
e•'"i1COI....,.ii"'IO antre o MiniStro Pedro Malan, o Minilltro
Raul JungrMnn, o Pntlidenta do Incra, Sr. MDion
Sellgman, o Secret4rio Exacubvo, Sr. Pedro Parente, =rn o Senador Robeno Aaquiio, 01 Deputados
Luiz Eduaido Graenhalgh, Adio Pnttto e mala dez
Deputados Federu que acornpanllaram os entenál1111111101. Foi rnan:ada para lllgllnda..feira próxima, b
7 horas e 30 nirAJIDII, uma raunllo entra a coordenaçlo do MCM1118i110 dos Trabalhadores Sem Terra,
oe paquenos agrlcultDraa, o Secret6rio ExeciiiMI Pedro Parente, do Mlnisljrio da Fazenda, e o Praslden·
te do incra, Milton Sallgman, para analisar as questões III'ICIIIIIinha ao M1111stro Pedro Malan. Digo
isao como uma continuaçio da inlonnaçlo que ha·
via prastado aqui ontem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdlo Porlella) - N1o
há maia oradoras ~ IICillol.
O Sr. S8nador Lllcio Alclntara erMOU dllcurso
à Mesa para sar p!Ãbllcado na forma do dlaposto no
an. 203 do Flegimllnlo lntemo.

'
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S. Ex" llnl atendido.
O SR. WCIO Al.CANTARA (PSDS- CE. Pronuncia o sagulnte diiCUIIIo.) - Sr. Praaidente, s..-.. e
S~a. Senadoras, ao inaugurar, em 1873, a Unlve~ai
dade de FOitaleza ·UNIFOR, o caa- EDSON
QUEIROZ concnlbZOU seu aonho de gerar um centro 1111Julsionador da pesquisa e da educação superici no Ellado do Ceanl.
.
Manhda pela Fundaçio Edson Queiroz - enb·
dada sem fms lucraliVOI cnada em 1871 ·, a UNIFOR jé formou mais de 25 rml proli11ionais am IIUI
dezoitO CUIIOI das aireas de ciências tecnológicas,
IIÜde, adrnlllillrahva e humanidades, o que a posiciona entra as mais importantes instHuiç6u unlve18ilánas do Pala.

.

A UNIFOR conta hoje com 650 profes10181 entra gflduedos, espaaal181111, IMIIIH e doutores ·,
e um total de 12 mil alu1101, que convivam num campus de 150 hactaras e 244 salas de aula. além de 98
llboralóilos. A Bllliclteca Central poesui um IOIMI
de aproximadamente 33 mU titulas e 80 mil wlullllil.
Sistamallcamente, a UNIFOR 1'1811ZB curaoe
de especializaçlo destinados a proli1110nàia graduados, contando com um total de 800 alunos e
144 docentes- anlra coordenadores, professoras
elelivos e convidados de outrallnslltui911es. Incrementando e111 1e1or, existe a politica de IIMIII1r
na capacllaçio do corpo d001nte, para mestrado e
doutorado. · ·
A UniveiBidade de FOI!alaza é um grande
..
_...,11miplolll de lrd8graçlo aiCAIII-comunidade. Com a
c:riaçlo do Nllcllo de Allllllncia Jurídica 11 itegrada
- NAJI, do Nilclao de A8lillência U6dica lnteglada
- NAMI e da Elcola D. Yolanda Queiroz, a Unive~aidade abra oporlunidades de l8l4gio para alunos de
divarlos CUIIOI, 10 le"1JJ em que piOpoldoi III IBM•
ços búlcos e oleraca condiç6es de aprendizado aos
moradoras da oomunktede manoslavoiacida.
Convém ragislar o exemplo do BIY4Heslillio Edson Oueiroz, que guarda o traço vanguanlisla do inASIIII&\10 em ciência elaei IOiogla.
~ com esta 1ntenç1o que lembro o d111 22 de
llllllÇO de 1898, quando 11 comemora o Jubileu de
Prata da Univeraidade de Fortaleza.

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Nada
havendo a lndar, a Pntlidêncfa vai encanar os
trabalhua, lembrando b Senhoras e Senho181 Senadoras qua c:onstanl da 111111o dellbarativa ordmé.ria da p!ÓXima terça..fllfra, dia 24, a realizar..• às 14
horas e 30 mnutos, a sagulllla:
lliBII

I
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ORDEM DO DIA
Sessio delibrrativa ordinária

Dia 24.3.98,leffa·feira, is l4h 30min:

a:.r.s•l lallruçlo

Propo!IIÇio
(Aalo..m- Onscaal
I
Rcqucrnnento
n"
IJ7,dei99B

Sohal:l.

IDfonuçila

dos
!h 251 e 258, de 1997, por

VlllaÇio,

AOS ICIJDOS JqlrDCniiiS. lr.IDUiaÇio CGnJUAia

l'lojclOS de La do Senado

vasamn sobre altcraçDcs na Lea que 1nsutu1 o S1Siema
NaCJOIIal de Armas • SINARM

Romeu T \1111.1
2
Projeto de La da
32, de
1997

em turno Ülua>.

D--. cm

Allera d!SpOSaU\"CIS do Da:r«o-Lca n" 2 848, de 7 de dczemlm>de 1940-Códar,oPcnal

a..... ...

turno Wuco.

Ponlczr n" 858197-cc:J, Jlelator Settaclor Romeu Tuma,
, fl\w.ivcl, com Emendas !h I a 6-CCJ

2 684196, r.a
Casa de ongem)
(n"

Presidente da R<pú-

bbc:a

Daopllc sobre a cnaçlo da Escola Supenor do Manistcno
Pliblaco da Vualo c cJ' autru P"'"dilaaas

3

Lea da
Clmar:a n" 33, de

Plo)CIO de

DaSCISio, cm 1111110 únaco

Parecoaes

1997

• n" 6611197-cE, Relator Senador LIÍCIO AJcinlan, favo.
(n"

1.124195,

nw(e

aa

Casadeonp)

• n" 669197.CCI, Relator Senador los/; lpaiao Fcmaaa,

J'a•vriv<l

MaiiiSh!no Nblaco
claVaalo
PIOJCio de Doemo
Legaslauvo o" 71,
de 1997

(n" 394197, aa C·
dos Depura·

mad

Apnwa o 1110 qao """""' ~
da IUdao Manunby
Uda. Para cxplonr semço de mdlod•0 sfo IDDDI'8 em
onda cuna aa Cidade de I'Jonanopolas, Esudo de Santa
Caranaa

Panar o"

121197-CE,

Relator

Senadcrr Vrllaa

Kleiniibtna. r.-..... com a~~s~enç~o c1a Senadora Beno1
dlrada Salva

dos)

5
Plajdo de Ilocftlo
l..opslarMJ .. 77,'
de 1997

•
da IUdao """'
Bnocol.lda. Pon aplrnr- de ............ em OIMia Ddaa na Cidade de Curnll Novas, Eslado do
Rio Oraodc do None

(n" 406197, aa Cl·
dos Deporta-

Panar rf 738197-CE, _ , Senadcrr -...

dos)

0

Apnwa

o ... qao -

•
i ......,
deApo~KmUda. pu:aaplonr-de
ndaodafil'lo ,IDIII!Ill cm onda m6daa aa Cidade de
cada, Estado de Slo Paulo

(n" 400197, aa Cl·

........... 599197· C E , - Seaadrrr ClaJbeno Manada, l.iMJmd, cam I
;' do s-lor Lama Campos.

de Ilocftlo
l.qlslauvo n" 79,
de 1997

dos l.lcpula·

Apnwa

o 1110 qao -

-

O SR. PRESIDENTE (Lucldto Portalla) - Está
encenada a sessaa.

b, . . hnDiaico

~

'

l'n>Jcto

dos)

(VDIIÇio aomural)

D

• aalllrDD 'limco.

A-

{Uifllnfll...- •
40 m/rrUtriS.}

...ao és 18 horas.
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Ata da 15• Sessio Nio Dellberatlva
em 20 de março de 1998
41 Sesslo Legislativa Ordinária da 501 legislatura
. Pretlkllncla do Sr. Gerú» Melo
(ln/ciiHe . . . . .o ... 9 hora)

o IR. PIIEIIDINI'E (Geraldo MIJo) - Decllra
artaua rio

i! Ido o aegulnle:

Sob a ........ de Deus, ......IIII IIOIICia 118balhaa.
O 11 Sec:nll*lo am -rcfc:lo. a Sla. Senadora
Junta Mlllse, pn!Cidar6llall&n do Elpeclelllll.

EXPEDIENTE

.

PARECERES

PARECER N! 142, DE 1998
COMISSÃO DE CONS'ITI'UIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre ar Emendar
a-. 2 a 8, de PJeamo ofaecidas em 1• tumo l
Paopwra de Ewn nd•l Caastillliçlo ri' 19, de
Da

1996, do Senwlor Wlldec:k Omc1as e 0111n1s
Senbares SCIIIdcns. que displle sobre os
beaeflcios fiiCiis n:fc:aeutes 10 ICMS.

RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA
Proferido o Pa&eC:er n• 274, de 7 de maio transato, desta Comisslo, a
Proposta de Emenda à Constituiçlo rf 19, de 1996, foi submetida ao Plenário,
cmdc recebeu as seguintes emendas:

EMENDA N" 2 - PLEN, ao § 6° do art. ISO da Constituiçlo,
ccmtido no art. 2• da PEC, suprimindo a expresslo "anistia ou remisslo.., emn:
os beneficios molidos;
·
•

.

EMENDA N" 3 - PLEN, ao inciso VI do § 2• do art. 1SS, da
Constituiçlo, c:cmstaDte do art. ~ da PEC, iaelaindo a cxpresslo "na forma
definida pelo Senado. Federal", cm substituiçlo à expaesslo "nos tcnnos .do
disposto no inciso XII, g", eliminada pela PEC, sobre deliberaçlo quanto à
reduçlo de aliquotas internas, que n1o poderio ser inferiores às interestaduais;

•
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EMENDA N" 4 - ·PLEN, ao inciso IV do § 2• do art. 155 da
Constituiçio, constante do art. 1° da PEC, incluindo a expressão "empréstimos
a qualquer titulo, subscri~o e integnliza~o de capital social", após
"ampliação do prazo de recolhimento", e excluindo a expressão "anistia,
remissllo e moratória";
EMENDA N"'S- PLEN, aos seguintes dispositivos:
-ao inciso IV do § 2° do art. 155 da Constituiçio, constante do
art. 1° da PEC, desdobrando-o em alíneas, sendo que na alínea a é exigida a
maioria absoluta dos membros do Senado Federal para estabelecer as aliquotas
às operações e prestações interestaduais; na alínea b é exigida a aprovação de
dois terços dos membros do Senado Federal para definir, em relação às
operaç6es internas, os limites para os Estados e o Distrito Federal concederem
qualquer espécie de subsidio, beneficio ou incentivo de natureza (geai,
crediticia ou financeira, inclusive a devolução total ou parcial, direta ou
indireta, condicionada ou não, do imposto ao contribuinte, a responsável ou a
terceiros e a concesSão de financiamentos, direta ou indiretamentc, com
condições privilegiadas em relação aos praticados em mercado; e na alínea c é
exigida a aprovação por dois terços dos Senadores de cada Estado e do
Distrito Federal para definir os limites de que trata a alínea anterior aplicados no
caso de operações interestaduais;
- ao § 6° do art. 150 da Constituiçio, contido no art. 2° da PEC,
incluindo a expressão "de iniciativa exclusiva do Poder Executivo", 'após "lei
específica, federal, estadual ou municipal"; e a expressão "sem prejuízo do
disposto no artigo 155, § 2•, IV, b e c", após "tnbuto ou contribuição";
:,:\4 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
acrescent;:;,.:~u-ahe § 13, para que sejam mantidas as isençiies, os

- a:. :-..

(ADCT),
incentivos e os benefícios (geais, creditfcios e financeiros do ICMS, pelo
prazo detenninado originalmente, até que resolução do Senado disponha na fonna
do art. 155, § 2°, IV, b e c, desde que concedidos até 30.06.97 e em estrita
observância ao disposto na Lei Complementar n° 24, de 07 .10.75.
EMENDA N" 6 - PLEN, ao inciso IV do § 2° do art. 155 da
Constituiçio, contido no art. 1o a PEC, suprimindo a expressão "anistia,
remissio, moratória";

----,r-------.-·--- - - - -
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EMENDA N" 7 :-· PLEN, acrescentando utigo ao AOCT, para
estipular que o disposto Do art. ISS, I 2•, inciso IV, na forma da PEC, aplica-se
imccliatamente, •salvo Do que respeita aos compromissos asumidos pelos
e que
Estados
.
. envolvam a coDcesslo de lnceatiws. que ficam mantidos";
EMENDA N" 8 - PLEN, 'acmcentando inciso xm ao I 2" do art.
ISS, pelo qual resolução do SeDado Federal de iniciativa exclusiva do Presidente
da ~lica, aprovada por, oo minimo, dois dos trfs Senadora de cada
•
Estado
e do Distrito Federal,· definirá os parAmetros dentro dos quais as
unidades da Federaçlo poderio conceder qualquer espécie de subsidio, beOeftcio
ou iDceDtivo fiscal, creditfcio ou financeiro, seado IS espécies nomeadas
cxemplificativamente e por alfneas, em 'níunero riuüor do que DO inciso IV da
PEC.
·
2. É o relatório.
3. Vejamos, entlo, quauto aos dispositivos afetados, como foram
consideradas IS emendas, na fonna do SÜbstitutiw alfim redigido.
'

•

c

. · 4. Na n:daçlo do art. JSS, I 2", inciso IV, lt, foram acolhidas as
Emendas a"s 4, S e 8, parcialmente. C~derou-se idil listar mais amplamente.
como sugerido, exemplos . de dcsotJeraçlo fiscal, realizada direta ou
indiietamente, visfveis ou mCdiante subterfúgios, como 'empréstimos subsidiados
e outros. Preservou-se, contudo, a iniciativa de wn terço dos Senadores para a
piopOsi~lo de resoluçlo atini:nte à matéria (erri'contraPosiçlo à Emenda n• 8, que
a suprime); e manteve-se o qimn~m, para tanto; da maioria absoluta dos membros
do Senado (diferentemente do que é pioposto nas Emendas n"s S e 8).
Acn:scentou-se a expiesslo "e condiç6es" 10 iermo ~etros" para desigaarse com maior precislo o papel do 8enado: na matáia, defluente tanto das
emendas apresentadas em Plenário quanto do Parecei" e respectiva emenda desta
Comisslo. Trata-se, portanto, de &epaio tamb6m redacional.

S. Na redaçlo do art. ISO, § 6°, foi rejeitada a Emenda ri' S, por
restriagir 10 Poder Executivo a iniciativa de lei concessiva dos beaeficios
enumerados. Julgou-se ainda despicienda a reanisslo a alfneãS do inciso IV ~
I 2" êlo art. 1ss.
6. Na redaçlo do art. ISS, § 2", inciso VI, acolheu-se pan:ia1mente a
Eaneada D0 3, substituindo-se a expressiO.: "na forma dejimdo pelo Senado
Federal" por "na forma definida por lei comp/emtmtar".
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7.. Na redação do § 13, II, do art. 34 do ADCT, acolheram-se as
Emendas n•s S e 7.
8. Foram rejeitadas as Emendas n•s 2 e 6 por restnng~rem o conceito
de beneficio ou renúncia fiscal e financeira, que, nos tennos do inciso IV, b, do §
2•, do art. ISS, do Substitutivo, é, ao contrário, ampliado.
9. Anote-se, ain~. que à ementa foi feito acréscimo, meramente
redacional, do tenno "credttícios ", para compatibilizá-la com o novo teor da
proposta.

Em resumo, acolho as emendas n•s 3, 4, S, 7 e 8 todas na forma do
Substitutivo a seguir e rejeito, pelas razões acima expostas, as emendas n°s 2 e 6.

EMENDA N" 9-ccJ (SUBS1111ITIVA
'
(Art. 133 § 6")

DispiJe sobre isenções r: outros bt:nr:jtcio:s, jillt:tlis.
credttkio.f 011Jitlaltceiro:s, rt:/r:rt:lllt::S QO /CMS.

As Mesas da Câmara dos DePutados e do Senado Federal, nos
termos do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. t• O inciso IV do § 2° do art. ISS da Constituição passa a
vigorar com a seguinte redação:
··An. 155 ......................•..................................................•........
§ 20 ...........................................................................................

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

IV - resolução do Senado Fede'ral; de -iniciativa do Presidente da
República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus
membros:
a) estabelecerá as aliquotas aplicáveis às operações e prestações
interestaduais e de exportação;
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b) definirá, para cada regilo do Pais, parâmetros e condiçlles
mediante os quais. observados os inciSos II em do art. 3•, ÕS Estados e o Distrito
Federal poderio conceder isençlo. ou qualQuer· outra espécie de beneficio,
subsidio ou incentivo de natUreza fiScal ou financeira, de que resulte redução ou
eliminaçio, clireta ou indireta, do respectivo ônus, tais como: reduçio da base de
cálculo, crédito preswnido, devoluçlo total ou parcial, direta ou indireta,
condicionada ou não, do imposto ao contn"buinte, a responsável ou a terceiro;
anistia, remisslo, transação, moratória, ampliaçlo do prazo para.recolhimento ou
parcelamento de créditos fiscais; participação em capital social ou financiamento,
pelo Estado ou por instituição financeira por ele controlada ou por qu8lquer outro
ente por ele suprido, com encargos inferiores aos mfnimos praticados pelo
mercado ou prazos superiores aos nonnais em empréstimos bancários."

Art. 2• O § 6° do art. ISO e o inciso VI do § 2• do art. lSS da
Constituiçlo passamt a vigorar coin as seguintes redações:
".Art. 150................:..................................................................

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

§ 6• Qualquer subsidio ou isençlo, reduÇão de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas
ou contribuiçGes. só poderá ser concedido mediante lei especifica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas
ou o correspondente tribu~ ou contribuiçlo." ·

"Art. 155. ................................................................................
§ 2• ··························································································
.................................................................................................
VI • Salvo deb"beraçlo em contrário dos Estados e do Distrito
Federal, na forma definida por lei complementar, as aliquotas internas, 1ms
operaç6es relativas à cin:nlaçlo de mercadorias e nas prestaçOes de serviços. nlo

poderio ser inferiores is previstas para as operaç(les interestaduais."

Art. 3• Fica revogada a allnea 1 do inciso XII do§ 2" J!o art. lSS,
da Constituição.
'
Art. 4• O art. 34 do Ato das Disposiç&:s Constitucionais
Tnmsitórias passa a vigorar acrescido do seguinte§ 13:
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''Art. 34 ···············································································

····································:························································
§ 13: Até que resolução do Senado Federal, na forma da alínea b

do inciso IV do§ 2° do art. 155, disponha sobre a matéria:

I - continuam em vigor as normas a ela pertinentes;
II - ficam mantidas as isenções, os incentivos e os beneficias
fiscais, creditícios e financeiros, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II,
pelo prazo determinado originalmente, desde que concedidos até a promulgaçeo
................ fonuadal.oi

•

Sala ci.., Comissão, em

~~~~
18 de março de 19911

MARÇO DE 19118

ANAIS DO SENADO I'BDERAL

COMISSÃO DE CONS11T1Jiç.\O, .rust'IÇA E CID.\DANIA
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL

395

I

396

A.'IAIS DO SENADO fEDERAL

MARÇO DE 1998

PARECER No 143, DE 1998
Da
COMISSÃO
DE
RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
sobre o Proje10 de Decreto Legislativo n•
131, de 1997 (n" 573, de 1997, na Câmara
dos Deputados) que "Apmvu rJ te:xw do
Acordo de Parcena e de Cooperação em
Maténa de Segura11ça Púhllcu. ,-e/ebrado
entre o Governo da Repúhlzca Federativa
do Bra.'ll. e o GtJverno da llepúhllca
Francesa, em Brasília, em 12 de março de
/997...

RELATOR: SENADOR ROMEU TUMA
I- RELATÓRIO

Conlorme determinação constitucional, o Senhor Presidente da
República submeteu à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo
de Parceria e de Cooperação em Matéria de Segurança Pública, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Francesa. em Brasilia, em 12 de março de 1997.

O referido texto chega à Comissão de Relações Exteriores do
Senado Federal depois do Acordo franco-brasileiro de CooperaçiiD para a
Modernização e o Reaparelhamento do Departamento de Policia Federal do
Ministério da Justiça da República 'Federativa do Brasil, quando, a rigor,
devena tê-lo precedido tendo em vista que é um documento de tipo geral c
abrangente. capaz de originar uma série de outros acordos bilaterais.
As comissões temáticas da Câmara dos Deputados, que o
apreciaram, aprovaram os seus objetivos, mas tal não se deu de modo pacifico
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, e algumas de suas cláusulas ·foram objeto ·de raerva, expressa de fonna
fundamentada e clara pela ilustre Deputada Slllldra Starling.
É inegável que o presenté Acordo contém disposições rotineiras e

comuns, sugeridas pela prática intemacianal e várias convenções multilaterais,
ao mesmo Lempo em que alude a uma questlo, nonnalmente não mencionada
em tratados semelhantes que o Bras.il tem negociado coin outras nações.
Refiro-me à imigraçlo irregular, citada no art. 1.0 do Acordo
COiolO matéria de cooperaçio técnica e operacional entre os dois países e
tratada de modo mais detalhado no 'seu art. 4°, 1 pelo qual, as Panes
Contratantes comprometem-se a tomar medidas para prevenir e reprimir a
imigraçlo ilegal e irregular em seus respectivos tériitórios, a cooperar na
identificaçlo, na interpelaçio e no reencaminhamento dos imigrantes ilegais
provenientes de seus territórios e a trocar infonnaçôes sobre redes de
rarnificaçlo de imigraçlo ilegal e sobre a fi'aude documental.

..

!

Segundo a Deputada Sandra Starling. "alravés dessa cláusula. o
guverno brustleiro está se obrigando a cooperar attvamente com eventuais
açDes persecutórtas que as autoridades francesas possam desenvolver contra
cidadilos brasileiros que estejam em situação nlJo regulari=ada naquele pais •·
A ilustre parlamentar indaga:

"Isto fa:: parte do interesse ·nacional? Será que a nossa
embaixada e os nossos consuladoá nti França serilo convertidos em uma
espécie de es~ritórios de delação de imigrantes brastleiros em situação
irregular? Tal 'cooj:Jeração' não PcxJerd, · eventualmente. entrar em conflito
com a tilo propalada política de proteçilo aos cidadilos brasileiros residentes
no exterior que o ltamaraty deseja implementar? "
No tocante aos outros objetivos do Acordo ànalisado>que não
tOram objeto de polêmica na CAlDara dos Oeputados por serem sempre
elcncados em atos bilaterais desses tipo, valho-me da exposição de motivos do
ltamaraty :
.
.
.

I

J
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"O referido documento \'isa a desenvolver a cooperação técnica
e operacional em matéria de segurança pública nas áreas do crmre
transnacional orgaru:ado, tráfico de substâncias entorpecemes ou
psicotrópicas e de seus precursores, imigração irregular e terrorismo.
Enseja, também, oportunidade de cooperação no combate à lavagem de
dmheiro e trófico de armas, promoção da segurança em portos, aeroportos ~
jrollleiras, manutenção da ordem pública, po/íc1a técmca e Cientifica e
gestão, recrutamento, seleção.jormação c especiall:ação de pessoal. "

Acrescente-se ainda que, além da troca de informações e de
experiências profissionais, nas áreas mencionadas, o Acordo prevê o
compromisso das Panes para identificar, definir e estabelecer conjuntamente
projetas complementares técnicos, científicos e de equipamento que permitam
atingir os objetivos propostos.
Nenhwna Pane aceitara solicitação da outra. se a considerar
contrária à segurança, à ordem pública ou a seus interesses essenciais e ambas
garantirão o sigilo das informações confidenciais intercambiadas e não
poderão, sem autorização prévia, repassar a terceiros países amostras c
informações técnicas transmitidas no âmbito desse Acordo.
É o relatório.

II-VOTO

Não considero que seja incorreto ou injusto incluir nwn acordo
semelhante ao analisado, tópicos relativos à imigração irregular. É bem
verdade que a questão tem preocupado, recentemente, mais a França que o
Brasil, em razio da politica imigratória restritiva que os paises europeus têm
adotado nos últimos anos.
Faz pouco tempo, passou por esta Comissão o Acordo relativo à
Readmissilo de Pessoas em Situação Irregular, que Brasil i:.França celebraram.
em Paris, em 28 de maio de 1996.
Na exposição de motivos que acompanhava u mensagem
presidencial relativa àquele acordo, nosso Chanceler explicava que a França
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' tem negociado tratados sobre pessoas em situação irregular com todos os
países com os quais mantém isençlo·de visto.

em

Tendo
vista a grande e tradicional afluência de brasileiros à
França, creio que é preferível trabalhar para facilitar tais viagens que temer
"eventuais açôes persecutórias que as autoridades francesas possam~
desenvolver contra cidadlos brasileiros que estejam em sib.Jaçlo nlo
regularizada naquele pais."
O Brasil hoje é uma república democrática e nenhum cidadlo
brasileiro necessita permanecer no exterior irregularmente, sujeito a situaç6cs
vexatórias e humilhantes, ~ nlo ser que seja um criminoso.

É precisQ levar também em consideraçlo que os dois palses tem
. ftonteiras comWJS em, virtude da. Ouiana Francesa e pode icontecer que
franceses· indesejàveis ou em situaçlo irregular venham viver em nosso
território.

Logo, é politica de boa vizinhança pensar na imigraçlo im:gular
em mio dupla, do mesmo modo que é usual. recomendável e imprescindivel
negociar com outras naçOes acordos que visem à colaboraçlo bilateral em
matéria de crime transnacional organizado, tráfico de drogas e de àrmas,
IBV~F,D de dinheiro e terrorismo.
O Acordo de Parceria e de Cooperaçlo em Matéria de Segurança
Pública se preocupa com todas estas qucstGes, atende requisitos juridicos de
forma e de fundo, n1o ofende à soberania nacional, à ordem pública nem à
Constituiçlo federal
o

Opino, porllnto, pela sua aprovaç1o nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo n° 131, de 1997.
'
'
Sala da Comisslo. eni

11 ele

março

de 19. .
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I -HUGO NAPOLEÃO. PRESIDENTE CE•cntuall

8-LEVYDIAS

2 ·ROMEU TUMA. RELATOR

9- EMitiA FERNANDES

3 ·BERNARDO CABML

10- BELLO PAROA

4 • OTONIEL MACHADO

li· JOSÉ AORJPINO

S • BENEDITA DA SILVA. com V010 cm ..parado

12 -LEONEL PAIVA

6 • LÚDIO COEUIO

13 - ARTIJR DA TAVOLA
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7 • ABDIAS NASCIMENTO

VOTO EM SEPARADO
(IJa Senadora Bcnedita da Silva)

Na Comissão de R.ela9ões Exteriores e
Defesa Nacional sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 131, de 1997 (n. 0 573/97, na
Câmara dos Deputados), que "aprova o texto
do Acordo de Parceria e de Cooperação em
Matéria de Segurança Pública, celebrado
entre o rTOvelüO da República Fedeerativa do
Brasil e o Governo da República Francesa,
em Brasília, 12 de março de 1997"
Ao Projeto de Decreto Legislativ~ No. 131, de 1997, de autoria do Poder
Executivo, foi apresentado Relatório favorável, da lavra do ilustre Senador
RomcuTuma.
Tal Acordo visa o desenvolvimento de cooperação técmca c operacional
em matéria de segurança pública, onde as Partes Contratantes comprometem-se ,
mutuamente, à prestação de assistência nas áreas do cnme transnacional
organizado; do tráfico de substâncias cntmpccentcs ou psicotrópicas c de seus
precursores; da imigração irregular e do terrorismo.
Esta cooperação poderá ser estendida as áreas de lavagem de dinheiro;
tráfico de anr.as; segurança de:. portos, aeroportos e das fronteiras; manutenção
da ordem pública; policia técnica e cientifica ; e gestão, recrutameDto. seleção,
fOillUlÇio e especialização de pessoal.
A cooperação será executada através da troca de informações; execução,
desde que solicitado pela outra Parte, de medidas de ordem policial prcvistac na
sua lcgislaçlo nacional; e intercâmbio de especialistas.

MARÇO DE 19911

ANAIS DO SENADO F1!DE11AL

~
Embora concorde com o voto do iusigne Re1aior no que diz respeito ao
tratamento dado ao crime e ao terrorismo internacional, só poderia apoiá-lo
integralmente caso seja retirãdo do Artigo I do Acordo .a expresslo "imigra91o
iiregular", assim como mshl o Artigo 4, referente à imigraçlo ilegal. Explico o
porque: é inadmissivel para a sociedade brasileira colocar a imigraçlo ilegal
como crime da mesma gravidade que o trifico de drogas e o terrorismo
internacional! Em seu parecer, o nobre Senador Romeu Twna nlo pensa assim,
defendendo a idéia de que este é um acordo de. "mio dupla". Ou seja, que
deveríamos estar atentos à possfveis entradas de ftanceses indesejáveis via o
território ultramarino da Guiana Francesa!
Ora, seilhores Senadores e Senadoras, é nftido e gritante o maior interesSe
fiancês no Acordo, tendo em vistas que breve o País receberá· um grande
contingente de latino-americanos, quando· (la realizaçlo da Copa do Mundo. O
Itamaraty calcula que vivem na Guiana Francesa IS.212 cidadlos brasileiros. fora
aqueles que sazonalmente cruzam suas mmteiras em busca de traball1o. Temos,
de fato, ID1l intenso trânsito fronteiriço com a Guiana Francesa, para onde
acorrem centenas de 'famílias de trabalhadores brasileiros. a maior parte
proveniente do Pará e do Amapá•. Estes, arriscaudo suas vidas em frágeis
embarcaç6es que descem o rio Oyapoque e, pelo mar, buscam atinsir as
cercanias da capital, Caieua, procurando nesta cidade desenvolver atividades
ligadas principallllCDte à CODStruçlo civil. Quanto aos g11iancscs, estes desfrutam
amplos beneficias previdênciarios enquanto cidadlos franceses, nlo lhes
interessando de forma algwna a situaçlo de ilegalidade no norte do Brasil!

A situaçio social destes brasileiros, os motivos que os fazem sair do pais. e
as dificuldades encontradas na ilegalidade, alo slo um fato isolado. Seguodo
dados do Ministério das Relações Exteriores, seria de 1.567.000 o número de
cidadlos brasileiros vivendo no exterior, resultado de um processo de emigraçlo
brasileira em larga escala, . inciementado a partir de 1980. Os brasileiros
concentram-se, principalrncute, nos Estados Unidos (39%), Paraguai (25%) e
Japio (16%), havendo registros sipificativos de emigrantes de nosso País em
Portugal, no Canadá, na França. na Itália, na Suíça. na Espanha, na Alemanha,
entre outros países da Cmmmidade Européia, assim como em todos os najn
limítrofes, em continente latino-americano.
•..
Estes brasileiros e suas familias migram basicamente porque nlo vêem
mais condiç6es de sobrevivenc:ia em seus locais de origem. Ainda nlo existem
informaçOes precisas sobre quem slo, quantos slo, onde estio e os mobvos
concretos desta emigraçlo, exatamente porque muitos estio em situaçlo de .
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ilegalidade. Sabe-se, no entanto, que - em sua maiÔria- não 5e" percebem enqiWltO
imigrantes em paises estrangeiros, mas sim como indivíduos que buscam trabalho
temporário, para poupar quantias consideradas suficientes para uma retomada
digna de suas vidas, no retomo ao Brasil.
Recentemente, em Lisboa, durante a realização do I Simpósio
Internacional sobre Emigração Brasileira, o Ministto Lúcio Amorim, Chefe do
Departamento Jurídico e Consular do ltamaraty, afirmou a determinação daquela
Chancelaria em mudar sua cultura organizacional em quatro grandes áreas: a
valorização do imigrante, garantindo aos brasileiros a dupla cidadania; uma
politica de bom atendimento consular, que percebe os brasileiros no exterior
como cidadãos, contribuintes e clientes, passiveis de serem atendidos por
consulados itinerantes e escritórios sazonais; uma politica de proteção consular e
diplomática; uma politica supletiva de prestação de serviços básicos, através do
Conselho de Cidadãos, onde autoridades diploliláticas e representantes da
comunidade de brasileiros discutem questões referentes à educação, segurança do
trabalho e saúde.
O Projeto ora em discussão foi dimunciado pela representante da Comissão

de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Dep. Sandra Starling, durante
a realização do Simpósio. Foi Resolução Final do mesmo evento o repúdio ao
mesmo, uma vez que a nova politica do ltamaraty não combina com a assinatura
de acordos internacionais do teor do que estamos examinando, na medida em que
o mesmo significará um instrumento a mais pãra controlar, perseguir, e expulsar
cidadãos brasileiros que, por motivos certamente alheios à sua vontade, vêem-se
em situação de ilegalidade em território francês.
Não é mera coincidencia que o projeto de decreto legislativo em discussão,
assim como o de N .0 62197, sobre o Acordo relativo à readmissão de Pessoas em
Situação Irregular, estejam ttamitando no Senado Federal, após ter sido aprovado
nesta Casa o PDS 129/97, que prevê o reaparelhamento da PF do Brasil pelo
Governo francês! Em troca dos francos franceses, o Governo Brasileiro não
parece ter hesitado em cumprir um papel pequeno: ajudar a identificar, delatar ,
perseguir e expulsar cidadãos brasileiros que estão irregularmente em território
francês.
Questionado, o Embaixador Lúcio .Amorim comprometeu-se a rever o
Acordo que estamos discutindo nesta Comissão. Chegou, mesmo, a enviar à Casa
do Brasil, em Lisboa (promotora do Simpósio), a seguinte mensagem:
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"Tenho a satrsfaç~JD tk wmunictlr que, [XII' iniciDiiwl do lllllllaTaly. atá sendo
retndti do CC»JB~ e:ao Nacional o Ac:ordo de ·Parcena entre o Brrml e a Frtlllftl
em ~na de Sepwa;a Priblica. A ~do artlgo 4 do reforido Ac:mio
pc;tk1la dar 1lllliPIII a llrlnpiYttlflJu e prot:edl_,. que niJo • coar~u,..,; i:an
a ciDra e 11111,.twx:a detr/111111111Çi1o do &Ilhar PruidDrle do RepriblictJ iam a
tmUtlncla tunpla e ""' f'C"Ü""'!H' IIIU em;gianra lmmt.lrOJ no Ula'tOr."

É pois, com pesar que vemos este Projeto na Pauta desta Comisslo, no dia
de hoje. Demonstra o pouco caso como estio seudo tratados nossos ccmcidadlos
pelo órglo que deveria mais lutar pela sua proteçlo, o Minist6rio das Relaç6es
..........: ores.I
........
~

Preocupados com esta situaçlo, a Casa do Brasil, de Lisboa, enviou à
todos os Senadores da República conhmden~ mensagem, da qual lerei os trechos
mais importantes:
"&mo &1"- ParlamentDr:
(. ••)Na qualit!r,cl• de elllidade ff1111'116enfQblla de Imigrantes bmslt.iro.s em
Pf1l ragal e print:Jpal orgriiiiZQIIora do I SIMpó.rlo Internacional mbre Emigr-aç&
/ln&rll#im 110 qual a CGrRURJo rk ReltlçiJu E1aerloru do Cdmaru de Depul/ldal
aiM pre.wn~e, u Ca.w do /JrriSII tk Li.fboa enlentk que o firado Bra.slklfrl niJo
dew coltzbomr em fiiiiiÚIW' forma, com E.stDdo.s terr:e1ro.s, IIIJ repre.s.siJo ao
crtlml,lo bra.s1le1ro lmlgrrDite que e.ste}Q em .Jituaçilo Irregular.
Pelo COIItnino o Estado Bra.slle1ro, all'tiiiÚ do.r CDn.slllado.s e
Embmmrlcz•, tem o dever tk tkfonder e t:tpoiar Os rufadl!o• lnv.slkii'OII ruid#nlU
110 e:lltUIOr, mamo quando e.slu po.smm e.sltiT residindo IIIJS pai.se.s terceiros no
Ulerior ama'~ 111110t'IZIIÇilo de I'UitJIIICIQ
A em'lfYlÇIJo tk mtll.s de 1,5 milhllo rk brti.Jikiro.s i """' qaulllo .soc1D1,
-.dmlctJ e politictJ tia mais aiiD relelldncia para a .soci«JatJe lnv.sikinl,
Cllbmdo a e.sltl e a 6eii.J tirgtJo.s repre#llltlliVO.J' IIJIIIIMIDr todos o.s t1po.s de laço~
com e.sta part:ela tia populat;iJo btYJ.silell'tl.
(. ..)&mi prq/í111Jamenu chtx ante para o.s lllfliiYIIIIU bnl.slk1ro.s no
Frtlllftl• em toJa a üropa COircluir que no~ com o e.siDtlo jivnt:l.s. a
ctJiaborrJç4u IIIJ reptUJilo clo.s emigralltU em .viiiiJÇIJo llftlll/ar pode . , aldo
como "moeúu de ti'OCIJ" para obler apoia.r.
F..tiDmo.f 111mhém m.n10.s ao dupo.sto no PDS JJJ/97, 110 qual, IIIJ re d ; .,
ongr11tl1 (urt•.r') o.s lmlgr'llllle.S a quDa q11t1 ,.,.., GO niwt_l de c n , _ ,
E.siD qlll!.stélo foi objeiD de mo npridio : 110 I SlmpMio llllemaaot~al .~rJbre a
Em1graçilo Bnmle1ro, rmi1ZIIÚo 110 par* O.IJtbro.
Soiii:IIUIÜI

,'IIIQ

cordlm.s Sllllt/açüe.f,
Carlos f 'iai1111J
l're.sukllle"

aleiiÇilu

para

U.S flll!lllik.S /e11r11111aJa.s ellllfQIIKIS

' ·

IIOatlll
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emarntes brasileiros, wn milhão e meio de pessoas espalhados pelo
mundo, iniciaram, neste Simpósio em Lisboa, uma ampla mobilização pela defesa
de seus direitos. Não pedem para que o Governo brasileiro apoie a irregularidade
migratória, e sim que auxilie aqueles que estio circunstancialmente vivendo como
ilegais, a resolver sua situação.

Ao assinar este tipo de Acordo que hora examinamos, o Govemo
Brasileiro se contradiz, falta com a palavra e asswne, infelizmente e mais wna
vez, wn papel de subserviência em nível intcmacional. Os cidadãos brasileiros,
com o aval de seus governantes, poderão ser tratados como não-cidadãos, toda
vez que as dificuldades inerentes à vida de emigrante lhes forçarem à ilegalidade.
Repito: não sou contra o Acordo quando ele se restringe ao tratamento do
crime e do terrorismo internacional, mas discordo que a imigração ilegal seja
tratada no mesmo nível.
•

Diante do exposto, sou pela REJEIÇÃO do Parecer do Senador Romeu
Tuma, a não ser que o mosmo acate e proponha as alterações explicitadas no
parágrafo anterior.
Sala da Comissão, em

11 de março de 1998 •

. . -..

:--=r=-=·~~
Senadora Benedita da Silva
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I - rcsoh-cr dcfiruu'11111CIIIC sobre 1r:11ados. acordos ou :1105 1atcrnaciCinms
que: acarretem
encargos ou compromissos gr:I\OSOS
ao p.11rnnõnio n.1c1ou:tl.
.
.
~

PARECER N• 144, DE 1998
Da Comissão de · Relações Exteriores e
Defesa Nacional sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.0 143, de 1997 (n. 0 562/97, na
Câmara dos Deputados), que "aprova o texto
do Acordo de Cooperaçlo na Luta Contra o ·
.Crime :Organizado e · o ·Tráfico de
Entorix:c:Cntes e Substâncias Psicotrópicas,
ce_le'?rado entre o Governo da República
FederatiVa. do Brasil e o Governo da
República ~taliana, em Roma, 12 de fevereiro
de 1997"
RELATOR: Senador ROMEU TUMA

.

I -: RELATÓRIO
.
Nos tennos do art. 49, inciso l,'da Constituição Federal, o Senhor
Presidente da · República submeteu ao Congresso Nacional, devidamente
acompanhado de exposiçio de motivos do Ministro das Relações Exteriores, o
Projeto de Decreto Legislativo 11° 143,'de 1997 (n° 562, de 1997, na origem),
que "uprrn•u " tcxw do Acordo de Ctmperaçüo 110 l.ula C'tmtrd-ll C'nmc
Or~:um:udll c rJ 1'r4fic:ll de /;'ntrJrpecef.rte.~ e Suh.\tÜirctwi '/'.~"'cJtrriptcu.~.
ce/chrudll entre li Cio11emo da Uepúhltcu FederuiiiiU do BraMI e li CitJIIemcJ da
República ltultunu. em llcmru, em 12 de.fi!verctrrJ de 1997."

I

406

A.'1AIS DO SE.'1ADO FEDERAL

MARÇO DE 1998

Da expos1ção de motivos do Senhor Ministro das Relações
Exteriores. que acoJnpanha o texto· do Acordo em epígrafe, cabe destacar o
seguinte
""(} uumlo 1.:111 o ohjl!l/l'tl Jo: fircrluar " UNIJII!raçcio e/111'1! r~Y
Cim'L'IIIO\ ucr/11mo e hnLillerro 110 comlxlle "" crmre trrgfllll:aJu e, em
e.vrecw/, cro IIUI cmmfico e úelllcM cc»II!XtAY. O texto '''·'" IIÜ<J upeiiUJo proprcrar
u 11 o•u de mfí•rmcrçék.l, "'"·' /amhém crgrlr:ar ,~, nre,~llll.lllrtA\ Je tL't.\1.\/e/lcla
Jllri.bur re"prt"" lgllcrlmellte 1111pcrrlullll!, l!.ltcrhc!leu! m.\11'111111!111<~1 C·,,, \lio Afi.1/U e Uem11cio úe Alltl.\ FlmcWIIIiru~\ -pcrm Jur n~t~wr tmpiii\YI à
coopemçüo hllcueml. •·

A cooperação internacional é, modernamente, uma atitude
indispensável á luta contra o crime organizado e o tráfico de drogas. A natureza
insidiosa de tais práticas, altamente les1vas à própria sociedade internacional,
requer cada vez mais a aproximação e a interação das soberanias
O presente acordo celebrado com a República Italiana, nos moldes
de acordos celebrados com outros países, prevê, em seus dez artigos, toda uma
dinâmica de aproximação em busca de harmonização legislatiVa, intercâmbio
técnico e operaciOnal. bem como mais estreita colaboração interpartes em
maténa de extrad1ção e expulsão, valendo salientar, desde logo, a tradição
mant1da por Brasil e Itália. quanto à concessão de extradições.
Cumpre salientar, por outro lado, a grande experiência do Estado
italiano na luta contra o crime organizado, haja vista a grande experiência devida
não somente aos fenômenos de crimes das organizações ditas genericamente
mafiosas, bem como em relação aos crimes de colarinho branco, a emblemática
operação "mane pullte" e a luta contra as organizações terroristas "Brigate
Rm.1e" e "l'rtma J.mea"", dos anos 70 e 80.
Encontram-se. no acordo sob exame, algumas previsões some ••.:
;:~'"~L'l'amáticas. no sent1do de exortar as partes à efetiva cooperação, como a
''busca de posições comuns" (art. VI), "as partes envidarão esforços, com vistas

MARÇO DE 1998

'"à hannonizaç.lo legislativa" (art. IV). P~m. considerada a natureza da matéria,
trata-se de encaminhamento normal, destacando-se o fato de que o próprio
acordo preve reuniões sistemàticas daS autoridades en\tolvidas na matéria (art.
1°), o que seguramente poderá levar ao seu próprio aperfeiçoamento.

II-VOTO

O presente "A,YJrdtJ de CouperaçiJtJ Jla l.uta C'tJntra ,, C'nme

Orxum::udtJ c tJ Trqfico de EnttJrpeccntc.\ c Suh.çtánciU.\ l'.w,·tJtnÍplcu.ç,
cclehrodcJ entre tJ C;,,itemn da República Federativa dcJ BraMI c o C;ovcmtJ da
Repúh/i,·u ltaliallu, cm RtJmcr, cm 12 defevercmJ de /997", não connita com o
•
ordenamento jurídico brasileiro, pelo que é constitucional e legal. versado em
boa técnica legislativa.
À vista das I"IIZÕes expostas, o acordo examinado é oportw1o e
conveniente aos jntcresses nacionais, pelo que somos pela sua aprovaç.lo. na
torma do presente Projeto de Decaetu Legisiadvo n• 143197.

Sala da Comisslo, em li de 1111rco de 1998.

os-w>

I • HUOO NAPOLEÃO, PRESIDENTE
' ..
2 ·ROMEU TUMA. RELATOR

6 • OTONIEL MACHAOO

3 • BERNAROO CABRAL

8-LEVYDIAS

4·ARTURDATÁVOLA

9- CASILOO MALDANER

5 • EDUARDO SUPLICY

lO- PEDRO SIMON.

7 • BELLO PAROA

•
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Art. -19. É <'.a compcu:ncm c'clusl\ a do Congresso Nacaonal
1- rcsoh-crdcfiruth-:~ntclllc sobre tratados. acordos ou mos 1111crnacionms
que ac:arrctem encargos ou compromissos gra\osos ao patrnnõnio nacaon:ll.

PARECERES N!S 145 e 146, DE 1998
Sobre o Projelb cfe·Decreto Legislativo n•
S9, de 1997 (n" 386, de 1997, na Câmara
dos Deputados). que aprova o texto do
Acordo por Troca de Notas relativo ao
ingresso do Brasil na qualidade de
membro pleno, no Comitê do Aço da
Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econõmico - OCDE •
Celebrado entre o Governo da Repilblica
Federauva do
Brasa!
e
aquela
Organização, em Pans. em 17 de junho de
1996
PARECE~ N° 145, DE.1998
(Da Comisslo de Relaeões Exteriores e Defesa Nacional- Preliminar)

RELATOR: Senador CASILDO MALDANER
De confonnidade com o art. 49, inciso I, da CODStituição

Federal, o Senhor Presidente da República submeteu à apreciação do
Congresso Nacional o texto do Acordo por Troca de Notas, em epigrafe.
A exposição de motivos do Itamaraty, que acompanha a
mensagem presidencial, mostra o interesse do Brasil em participar do referido

Comitê do Aço, que reúne outros 26 países, na qualidade de membros plenos.

MARÇO DE 19911
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Relata aiDda ·que a 'resposta poSitiva Cio Brasil ao ccmite

founnlado pela OCDE, em 1993, é ccmsoqOencia ele recomendaçlo fiMrivel
ele vários 6rglos do actor p6b1ico e entidades do actor privado c:om&-=teutes Da
matéria, inclusive o Ministério ~ MiDas e ~ o MiDistério do
Turismo, o MiDistério da Fmmda e o IDstituto Brasileiro ele Siderurgia (IBS).
eatre outros.

A leitura da carta-convite eoviada ao Embaixador brasileiro em
Paris pelo Secre1mio-Gcra1 da OCDE explicita que 'o Brasil é convidado a

Jllllllicipar dos trabalhos do Cmrit! do At;O em coudiçGes ele igualdade com os
pafses membros da OÇDE e quO, caso aceite o couvite, deveria coopea&l DaS

atividadcs descDvolvidas pelo ICfcrido Comit! e COidribuir

Da

medida

apropriada para o financiamento ele suas atMdades bem como CODO-.Adar com

as liDbas diretrizcs multilaterais coo"""'es do padgrafo 6 do ADt:m à Decido
do CoDseJho .c (78) 171 (fiDal).

.

'

..

O mesmo dchi+"••••o a6noa que •o montante da cáatribuiçlo
da Rep6bJic:a Feclendiva do Brasil ao Camile sai cak:nlado de acordo com as
regras da OCDE, tal como fixada• pela Resoluçlo do Coaselho mlaliva ao .
estabelecimento do peroc•nlual ele COIIIribui9lo dos pafses membros ao
W?mento da Orpnizaçlo [C(63)155), assim como suas modificaçGes
pertincates".

Por sua

wz. a DOia enviada ~ FmbPiudor Carlos Alberto

Leite Barbosa ao Seabor Doaald Jobnstm COJitáu um padgrafo impollaate, a
saber:

I
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"Tenho a honra de informar Vossa Excelência de que meu

Governo aceita os compromissos e liDhas cüretrizes mencionadas na carta

-

acima transcrita, assim com o convite para participar nos tiabalhos do Comitê
de Aço. Em conseqüência, a cana de Vossa Excelência datada de 17 de junho

e a presente carta constituem o texto de um acordo concluído entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a OCDE, o qual entrará em vigor na data

em que o Governo Brasileiro infonnar a Organização do cumprimento das
formalidades constitucionais necessárias à sua entrada em vigor."
Nio há no processado nenhuma indicação dos textos referentes

à Decisão do Conselho C(78) 171 (filial) e à Resolução do mesmo Conselho

[C(63)155].

Desse modo, fica dificil, se Dão impossivcl, avaliar os
.
.
compromissos serem asswnidos peiO nossO Pais Caso vCilha a tomar-se

a

membro pleno do Comit6 do Aço da OCDE.
A Câmara dos Deputados apro~u o aco~o. que analisamos, e,

na sua Comissão de Relações Exteriores, o relator da matéria foi o Deputado
Antônio Ueno que afirmou ter proferido o seu· voto favorável Com. base na

OOa!!Dentaçlo, material e relatórios a Cle fomecidós pelo Miuist6rio das
R.eiaçaes Exteriores. Seu parecer fàz referência aos documentos de que carece

o processado, mas de maneira indireta e sem mençlo precisa das fontes de
informação.

É o que nos leva a afirmar que a matéria, ora sob

mnne,

Dão

está perfeitamente instrufda uan atende ao disposto no art. 376, a, do

Regimento lutemo do Senado Federal.
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Nosso voto é, portanto, no scotido de que seja apresentado, por

.·

.

. .

.

.

esta Comi•slo, requerimento de documcntos complementares para iDstruçlo da
~ ao MiDistério das Relaç&:s Exteriores, ua forma proposta em anexo.

Sala das ComissOcs, em 04 de fever •• ro de 1998.
I ·ROMEU TIIMA, PRESmENTE (Em aaâcio)

7 • JOSE BIANCO

2 • CASn.DO MALDANER, RELATOR

8 ·GUILHERME PALMEIItA

3 • EMiLIA FERNANDES

9- LEVYDIAS

4 ·HUGO NAPOLEÃO

10. ROMEU TUMA

S• MÁRLUCE PINTO

11· JOSÉ ALVES

6-HUMBERTOLUCENA

REQUERIMENTO~

,DE1997

Nos tcnDos do art. 216, inciso I, do Rc.gimento Intemo do Sc:n•do
Fcdcral, requeiro seja solicitada ao Excclentfssimo Senhor MiDistro de Estado
das Rçlaç&:s Exteriores doonmegtaçlo. complementar para iDstruçlo de mati:ria
submetida à apreciaçlo da Conri•+
. de Relaç&:s
. .Extericns c Defesa Nacicm•l o PDS 59 de 1997, que aprova o texto do Acordo por Troca de Notas re1atiw ao
iDgresso do Brasil, Da qnalidade de membro plc:no, DO Comitt de At;o da
'
Orpni:raçlo para a Coopcnçlo 'e o DcscawMmc:nto Ecou&m;co - OCDE -.
c:e1cbrado eâtre o Gowmo da República Federativa do Bmsil e aquela_
Orpni:raçlo, em Paris, em 17 de juubo de 1996. -

A Comisslo de RolaçGes Emricns e Defesa Nacimal necessita
dos segnintcs clocnmentos para clelibeaçlo fiual:
· 1) cópia •"""tticacla do texto, em poltiiSIIfa. da Decido do
Conselho da· OCDE que criou o Cnnrite :(R, ~ [C(78)171(fiual) e suas
altaaçGes;

I
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,
2) cópia autenticada do texto em português, do par;íVolfo 6 do
Anexo à mencionada Dccisio do Cobselho C(78)17l(final) e toi<3) cópia autenticada do texto, em português, da Resolução do
Conselho da OCDE [C(63)155] e suas modificações.

Sala das Sessões, em

PARECER N• 146, DE 1998
(Da Comisslo de Relaçles Ellteriores e Defesa Nacional)

Relator: Senador Casildo Maldaner

··sariCito ao tienador Qlsildo Maldaner, se possível•••
. ÔSR. CASILDO MAl DANER ·É bem rápido.
•
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) • Trouxe aqui
uma série de docUmentos que precisam ser ratifiC8dos, pois o
BrasU vem sofrendo prejuízo no aoo!do do aço.

O SR. CASILDO MALDANER • Exato.

Sr. Presidente, nobres colegas, é apenas uma
o ltamaraty Complementou nosso parecer, pois
reápondeu o que indagávamos sobre o Projeto de Decreto
Leglslallvo rf- 59, de 1997, que aprova o texto do aco!do por troca
de no1as, ralalivo ao ingresso do Brasn na q•uilldade de membro
pleno do Comitê do h;o da OrganizaçJCI para Coopelaçio e
Desenvolvimento Econ6mico, celebrado entre o GcM!mo da
~-

Rep(ibllca Federativa do Brasil e a Organização, em Paris, em
julho de 1996.
Como havia algumas indagações e o ltamaraty as
respondeu, esclarecendo nossas dúvidas, nlo hã por que nio
culminar o P!lft!CIIr com o voto pela aprovaçio.

Éopareoer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) • Pergunto aos
Srs. Senadores se oonco!dam com a complementaçlo do
relatório"do Senador Casildo Maldaner.
Em votaçio. (Pausa)
Aprovado.
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Sala de ReuniOes da Comisslo, em 4 de fevereiro de 1998.

RELATOR.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE q PARE~ER N•J46 DA CRE:

.

.

Paris, 17 de junho de 'f996
Senhor Embaixador,

Tenho
~Conselho

1

holn, em

virtude do mandato que me foi conferido pelo

da OCDE, de convidar 1 República Federativa do Brlsil

1

participar

dos trabalhos do Comil! do Aço, em confonnidade com as concliç&:s indicadas 1

seguir:
O Comi!! do ·Aço funciona com base nas disposiçGes 1plic:neis da
Convençlo

relaliw i

Desenvolvimento

cri1çlo da Orpnizaçlo de Cooperaçlo e

Ec:o.u&nico

(OCDE)

e · na

Decido

do

de

Conselho

I
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[C(78)17l(Final), incluindo emendaS) sobre o estabelecimento de wn Comitê do
Aço. A Repiablica Federativa do Brasil é convidada a participar dos trabalhos do
Comitê do Aço em condições de igualdade com os países membros da OCDE, e:
(i)

aceita cooperar 11as atividades desenvolvidas pelo Comitê do Aço na

execução de seu mandato, em particular no que se refere infonnar os outros
participantes, fomecer ao Comitê as infonnações necessárias para o cumprimento
de suas tarefas e contribuir na medida apropriada para o financiamento das
atividades do Comitê, e
(ii)

está de acordo com as linhas diretrizes multilaterais constantes do

parágrafo 6 do Anexo à Decisão do conselho C(78)17l(Final)
O montante da contnbuiçio da Repi1blica Federativa do Brasil ao Comitê
•será calculado de acordo com as regras da OCDE, tal como fixadas pela
Resolução do Conselho relativa ao estabelecimento do percentual de contribuição
dos países membros ao oreçamento da Organização [C(63)1SSJ, assim com9 suas
modificações pertinentes
Caso o Govemo do Brasil concorde com o que precede, proponho que o
texto da presente cana e o da resposta afimiBtiva de Vossa Excelência constituam
um Acordo entre a OCDE e a Repúbli~a Federativa do Brasil, o qual entrará em
vigor na data em que o governo brasileiro infonnar a Organização do
cumprimento das fonll81idades constitucionais necessárias para sua entrada em
vigor. Esse Acordo poderá ser denunciado, por uma ou outra parte, com uma
aviso prévio, por escrito, de 12 meses

MARÇO DE 1998
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Aproveito a opor1unidade, Seabor Embaixador, para apresentar a
Vossa Excelancia os protestos da minha mais alia consideraçlo.
Donald Johnston

À Saia Exceleancia o
Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa
Embaixador do Brasil

Senhor Secretario Geral,

Tenlw a honra de acusar recebimento de carta de Vossa Excelertcia datada
do dia 17 de jw1lw, do seguinte teor:
"Tenho a honra, em virtude do mandato que me foi conferido pelo
Consellw da OCDE, de convidar a República Fecleratiw do Brasil a participar
dos trabalhos do Comite do Aço, em c:onfonnidade com a

concli9Ges indicada• a

seguir:
O Comita do Aço fimciona com base

II8S

disposi(:Ges apliciveis da

Convençlo relativa à criaçlo da Orpnizllçlo de Cooperaçlo e de
Desenvolvimento

Econc'lmico

(OCDE)

e

na

Decido

do

Conselho

fC(78)171(Final), incluindo emendas) sobre o estabelecimento de um Comite dJ
Aço. A RepUblica Federativa do Brasil é CCJ!Ividada a participar dos trabalhos do
Comite do Aço em condiçGes de igualdade com os palses membros da OCDE, e:

•
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(i)

aceita

~ooperar
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nas atividades desenvolvidas pelo Comitê do Aço na

execução de seu mandato, em particular no que se refere infonnar os outros
participantes, fomecer ao Comitê as infonnações necessárias para o cwnprimento
de suas tarefas e contribuir na medida apropriada para o financiamento das
ath·idades do Comitê, e
(it) . está de acordo com as linhas direllizes mullilaterais constantes do
parágrafo 6 do Anexo à Decisão do conselho C(78)17l(Final).
O montanle da contribuiçilo da República Federativa do Brasil ao Çomitê
será calculado de acordo com as regras da OCDE, tal como fixadas pela
Resolução do Conselhb relativa ao estabelecimento do percentual de contribuição
'dos países membros ao oreçamento da Organização (C(63)155], assim como suas
modificações pertinentes.
Caso o Governo do Brasil concorde com o que precede, proponho que o
texto da presente carta e o da resposta afinnativa de Vossa Excelência constituam
um Acordo entre a OCDE e a República Federativa do Brasil, o qual entrará em
vigor na data em que o governo brasileiro infonnar a Organização do
C:!lmprimento das fonnalidades constitucionais necessárias para sua entrada em
vigor. Esse Acordo poderá ser deJtwtciado, por wna ou outra parte, com uma
aviso prévio, por escrito, de 12 meses".
Tenho a honra de i11fonnar Vossa Excel&tcia.de ~

ineir Governo aceita

os compromissos e linhas diretrizes mencionadas na carta acima transcrita, assim
como o convite para participar nos trabalhos do Comitê do Aço. Em

- '
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consequência,
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carta de Vossa Excelancia datada de 17 de junho e a presente
l

i •

o

I

carta coritituem o texto de um acordo concluldo entre o Ocwemo. da Republica
Federativa do Brasil e a OCDE, o qual entrará em vigor na data eai que
o
'
;
OcMmo brasileiro infomJar orpnin~o do c:umprimento das fonnalidades ·

a

conslitucicmais necesáriu a sua entrada em YiJor.
o

I

t

I

r

'

I

Aproveito a oportunidade. Scahor Secret6rio-Oeral, para apreseaw a
"Vossa Excellncia os pro1e1tos da minha mais alta c:aasideraçlo.

.

-

Paris. 17 de juabo de 1996

. Senhor Donald Johaston
Secretario Geral
Orpninçlo de Cooper89IO e
de DesenwiYimento Ecooamic:o
'

··

'J

r

1

~

I

RESOLÚÇAO DO CIOOifl HO
IMIIn • Dllmaiaaclo da l!clla de c:a.ribulçlla clal ,.._li •• 10110 01, a• 1 da Ofpninçlo
"rode 1963

IOded
(cF. CJM (63) 22 (1 iDII),
O CONSEUIO
.•

.

n- 223 (a) e (b) , Doe N • C

(63) ISS (liiiii))J

-

.
.
.• ·
~oR'I'd ·.;, n"-lli'nto~O<a · ;~e, •1111• '!,o Aniao"l2 do~
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I. APRDVA .OIJNiueli*w•• tperaadlla ' ;lo datalldeCUIIIIaiGDiadoa ..... Meailnl
1001, -adaO<p' ;111,111-1 •w•da Se;loldo~ lJN"
•-+ç~o
" " "

•

I

•

"

D. APROVA.al~pall;llll Ir' I ada
I l•dalle;loDdoADIIDlJN" 1 l.PuaJat.
'ç~o.
- .
.

A.'I;AIS DO SENADO FEDERAL

418

MARÇO DE 1998

Anexo
PRINCÍPIOS E NORMAS PARA A DETERMINAÇÃO DA ESCALA DE CONT1UBUIÇ0ES DOS
PAÍSES MEMBROS AO ORÇAMENTO DA ORGANIZAÇÃO.
I Princípios e Nonnu Aplicbeis
A escala de conuibuiçOes dos Plises Membros ao Orçamemo da OrpniZIÇio seri determinada
anualmente,COIISOIIItll DI seguintes princípios 1 1101'111118.
I. AI contribuiçaes dos Palses Membros serlo calculadu sepKio III& caJ*idade de pllllllleiiCO, 1 qual sed
detenninada por referincia à lll&llltatlstic:as de renda lleíoaal
2 A Renda Interna será calculada com base no produto intemo brulo a custo de f'alor, menos uma deduçlo
de Io por cento por coma de depreciaçlo. Nos CUOI de palsel que nlo disponbam de dadoa sobre o produto
1n1emo bruto, será feita 1 ulilizaçlo diretl dos dados sobre a reada inrcma.

3
A Renda Interna e o produto interno bruto sesuirlo u ~publicadas pela O.E.EC em "A
StandartiZIIII System ofNational Accounts" . A Secretaria ,selllpR que aecessirio, ~ DI dados oficiais
de forma I adequá-los I ISIU clefiniçGes padrlo
4 Com este prop6sito, será determinada I renda iDterna médir dos ues liltimos anos-calendário daqueles
dados disponíveis para todos os•Paises Membros
S A converdo dos dados sobre a renda interna e produto intemo bruto seri Ceita com base numa unidade de
moeda comum. conslllllte a media du tiXU de cAmbio oficiais correntes pua esses anos.

Uma escala de "renda tributjveis" reri delenninada mediante 1 dedUÇio de um 11101111nte de S 100 per
capita da renda interna de cada pais Sujeito a ajUIIes decorrentes da apliclçlo du Normas
7 e 8 desta Seçio. a contribuiçlo percentual de um país será isual i propoç1o existente entre a 111a " renda
tnbutavel" e a "renda lributi"'l" 10111 de todos os Plises MembroL

6

7
Nenhum pais pagará mais de 25 por cemo ou menos de O, 10 por cento do Orçamento 10111 da
Organizaçlo
8
Pelas presentes normu, a taxa de contnbuiçlo de cada pais nlo podai ser aumentada em mais de lO
por cento de um ano para outro.

11

DisposiçBes Transitóriu

A nova fórmula para a delenninaçlo da escala de contribuiçi!es entrará
I
e o Japlo se tomar Membro da ~zaçlo

1111 vigor

a partir da data em

3
Os aastDI de capital com a construçlo de um novo predio para sede da Organizaçlo serlo cobertos
segundo a escala de contribuiç6es linal &dotada a panir da data de lnsresso do J1plo.
4
A detenninaçlo du conlribuiçGes para o Orçamento de 196411ri por bue a escala de 1963, mas siri
ajus1ada para o resran1e do ano, confOrme apropriado. depois do insr- do Japlo.
S
Se o Japlo n1o 111 tomar Membro da Orpnizaçlo alé lo de jllllho de 1964, o Conselhd ravalilri a
questlo
AIJ adotar esta Resoluçlo, o Coalelho DECmru que a mesma 1111plicui 111110 i Parte II quanto i
Pane I do Orçuneato.
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Péis.. mimlwlo em 16 101.1987
distribuído em 16 sct.l 987
c (87) 63 (Final)
Ell:llas.

CONSEUIO
RE$0l.UÇA.o DO CONSEUIO

aditando o Arle#J i lesoluçlo do Coaselho IObte a Delerminaçlo da Escala de CoalribuiçOa dos Palscs
Membros ao Orçamelllo da Orpaizlçlo.
[ C(63) lSS (6nal) de 10 de dezembro de 1963]
(&dotada pelo Coaselbo em I de setembro de 19117 sob o proceuo por escrito (c(l7) 136,
Adeudos l e 2; CIM(I7)(S)}.
O CONSElHO

Considerando o Jtesullmento F'UIIIICeito ela OrpniZiçlo e, em apec:ial. o Aniso li do mesmo;

DECIDE.

Que o pmgrúb I. I do Arle#J i ResoJw;lo do Ccmselho 10l11e 1 4etenaiDaçlo ela eala de eonuibuiçGes dos
Palia Membn1s ao Orçamea!O da Ospnizaçlo (c(63) ISS( F'lllll)}, de 10 de dezembro de 1963, lll'i adiwlo
conf'orme ICJPWo
.... Pelas pnRIIIIIIIOIIIIIS , I taxa de eonlribulçlo de Cicia Pais Membro
a1o podcri III' IIIIIICIIIIIII11111111i1 de 10 por cento de um 1110 para o DUIJD em aermos relalivol; ou em mais
de O,75 por cento em lennosllblolutos".

Dec:islo do Conselho [c (78) 171 (Fula!)) conf'onne aditada pelos documcn1os [CJM (79) 22 (FIIIII)
Item 231 (b) e CIM (13) 6 (FIIIII) ,Item SI (b)]
OCONSEUIO

Considerando 1 Convençio da Orpnizaçla pela Cooperaçlo e Desenvolvimento Econ&nieo, de 14 de
dezembro de 1960 (doraYUIIeaqul dcaomiada "COIIVeiiÇio") 1,1111 espacill, 01 Anip5 a), 6, 12, 13 e 20
ela mesma;
Coasideraado u Nonnas de Proceclimemo ela Olpnizlçlo;

Ccmsiclaudo o Resulamenlo F'IIIIIICeiro da Orpnizaçlo e, em especial, os llliaos 5 e 14 (b) do mesmo;
Considerando o COIIIIIIIicado aprovado pela Reunilo do COIIIelbo a N1wl Ministerial de IS de jullho de I 978
e, em especill o Altexo D ao IIICIIIIO (e (78) 96 (FUIII))
Tendo - vllllqu. o Gnlpo de Tnbllho Ad Hoc: pan1 alnd6Siria do Al;o eoac:luiu cru. um Comiti do Al;o
deve Hl' erUdo ao lmbilo da Olpnizaglo e - a Parte U do Orçlmenlo • que Yirios Palies Membro~,
bem como a CODIIIIIidada EllfiiJJ&s, llllllitltstaru -~menç~o de paniciperem do 111e11110;

Observudo que os l'lisa Membrvl panic:ipanles do Comitf proposto e u COIIIIIIIidades Européia
com:ordam, COIIIpiCioiliSSO Jnicill, COID 11 cliretrizes dispostas ao Pujglafo 6 do Allrxo i presellle;
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DECIDE

Aniso I
Objetivando buscar soluç6es para os problemas enhnladOI pela llldústria do Aço e l1c:ançlr IS
exposta no AnasJ i presente , fica criado, ao lmbito da OCDE, um Comilf do Aço (dcnvute ~qui
denominado o "Comit~). com IS lbiiÇ6es e o prosnma lnic:ial ellabelecidos no Anexo
metas

Artigo :Z
a) Os paniciplnles do Comite serlo:

i) Ausrilia, Àustria,Bélgica. CIIWii. Dinamarc:a,Fin!Jnclia, França. AICIIIIIIIra, On!c:ia, Irlanda, ldlia,
Japlo, Luxemburso. Plises Baixos. Noruega, Ponupi,Eip'nha, Suécia, Suiça, Turquia, Reino Uaido
Eslados Urüdos e IS Comunidades Européias.
i i) Qualquer outro Pais Membro da Organinç1 o que decida panicipar do Comiti auma etapa posterior; e
i.i i) Qualquer pais nlo membro que venha a ser panicipante do Comite COJISOIIIIe o disposlll no plrisnfo
b)

b ) O Comite , desde que os P~ses Membros da OCDE que dele panic:ipam assim o decidam proporá ao
Conselho que um pais alo Membro com im-.llllbslu!ciais aa ina licleniqpc:u leja coavidado a ta.
pute do Comile. Ao ta. III proposta, o Comita d - ' CCIIMIIddo de que o pais n1o ~
c:oncordou em e é capaz de ISIIIIIIir os mesmo c:ompromissol , COJif'onae CC!Uber, relativamente aos nbllhos
do Comite, da mesma rorma que os Plises Membros da OCDE que dele panicipam,e que sua panic:ipaçlo no
Comite conlribuiri pan a mlinçlo dos objetivos do Comite. Til proposta especificará IS condiçOes
relevantes rela!ivllllellle à panicipaçlo do pais nlo membro nos trabalhos do Comite

Anigol
Os gastos necessirios ao filncionamenlo do Comiti serio cobertos pelas reservas IUIOrizldas pan esse &m
consoante 6 Pane U do Orçamento da Organizaçlo. O Comill! prepanri, a cada 1110, um prognma de
Trabllho que, jUIIIanlenle com IS proposiiS O~IS conespoadenles, seri submetido i SecreiUÜI GenJ
do Conselho

Artigo4

O Comilf podai apresentar proposta ao Conselho ,relativamente qualquer usunto dentro dos seus temms de
rererência e, a pedido do Conselho ou seguiado iniciativa deste, poderi apresentar ao Conselho outros
comunicados. o Comite lanlbem elaborad um relat6rio anual sabreu aJ~Siniciadvu pano Conselho.
Anigo 5
a) As disposiçiles das Normas de Proeedimealo da Organizaçio aplicar-se-lo ao Comitê, salvo qualquer
ressalva constante da presente Decisio

b)

o Comitl! poderá razer recomcndaçiles aos seus participames, ao imbito de 11e111 tennos de nferfllc:ia.
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c) OAacxoiiNCIIIIIIIdel'n-'izen• ,llcalllllldocama~ dlaia-pa6pllb.-..-·
"26. Comlta do Aço. s - I&IIIICII'da ...lacio& ~ dellnldgt u D1~hlodo C a h que ......,_
um Camid do Aço (c (71) 171 ( flall) ].•

Arliao6
• A preiCIIII Decido e IIII Aacxo 111111111 IIII visor 11D 26 de lllllllln de 1971.

PllOBLEMAS
I. · A iadílstria dG aço eahu 11111111111116du d!findd•da, 1111110 de 111111nZa c:lclk:a lplllllO estrutunl. Tlis
~ llo pneralizldu e • ClriCieliziiD par:
-Gip&Cidade _._. pl.'lilleiU;
-n1ve1 da d
•cJ• excepc:iaalln 1 n baixo;
..... ~balxoiiiDIIIIm:ldoa•mcfi· 1 •:
-lda;a llplllcldvu doa Jlllldlllwclab Indicia ••:
1lfiiiCics dala a nuf!• de mia de ::Jwa,cam hqOfacla 1m lnu que já eaharlm alio alwl de
desaup;ep;

d11 upenho IIIP'Ícriro depaeulvo ll!ln os produrora, o que" n•áa büaJI os m..;neceaúlolliiiOdendzl;lo du aslnu;
.
-llllior illlerwn;PD .,........ u ofilrta e demanda de ~ÇD,CI'p"Ci•'mente no Cdll6rcio

2
..
Em quue llldol os~ paiRI pn!dutoris de aço. o aço des ae!ba um papel centrlla
economia nac:ionll. Em riria úell la!ponlnla, a llllpilude doi pl'able!a• lllllllllnil ealtenrados pelo
setor siclaúr&ico e u COIIIIIIplellle implic:lçtla IOcials e ecoa6micu doi ajustei lllniii!IIÍII!ICIIIáriolllo
subslanciail.
. ..

N. inle;liaçOesennosnlvelsdldea:IMiivlmcnto dolllll0nllider6ralicos- diwrms jlllla
e a possibilidade de que açOel e polilicu uaiialenis wahlm a qravar os problemu doi demlis llo boje
cvidt11111. A Cllmferjtlp doi prahiema1 clclicoiiiD IIIUitu açOeswm jmemjljCIJ' os problemu que eada
uma enli'enla Existe um~ aeanJiDdo e tlivez exislam diferaçu dclicu RWIIIIIIII.
•

3.

OBJETIVOS
4.

Diante~ diJn!ldada, os.,.._ pnclam lrÜIDIII' .ia~ para:

.

•AI ;pnr que o
ln:lo
1911 • ~ IIII lnWiiko 'e livre de . .çllellplllllO
poulwi Medida !Wiillivu deVIID • llllldu e, quaado 1 1: 'rta. ...,, qUIIilo 10 .Jcua e dunçlo,
obed1~1ndo, lldenllll, u-.doOA'M';(I)
-lnaealivlr I Rduçio du lluRáll-c:ilil;
.
-Poslllllilitv que .. . , _ , _ .,....,...e pua eallllllli liaalçOes de crile,c:om -aza
hncu- pucci!os_... iMr hleiiD c:aalbra 'dacle cam os ii' 'fiol-.lldos;
-Facilirar u adapllçOII WliUIUrlla,. 'du ·pua nduzlr u jlftllllei por açOII-a.il e
pmno-..- aloc:I;Poradonai d a - jiRidullvQI, com Yillill'lllllar~
·''"cu- dequeuwrllc!atquedaalaindúllria"do!IÇOIIIfa CCAI'P 'tlllel, ailitllida
do "poalfti, CCID U poiJdcu' 11Dn0mlcu . . . . I que levliiiiiD co;•Hnrglo U lqlliclçlla p111 indullriu
inclulhe ~----de!IÇO;
''
I'
'
'

do

.a...
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-Evitar o inl:anivo a iDw:slimenlos ec:oa6nücameale qustilic:iwis ,sem deixar de recoahecer u
necessidades le&ftimas de desenvolvi-ao;
-FIICilitlr uma cooperaçlo multilateral consistenle com a necessidade de concorrincia, prever e,
na medida do possível. evilar os problemu.

(I)
Ressalta-se que u referências is normas e disposiçaes do GATT, aeste Anexo, alo úelam os direitos
e obripçC!es, ao amparo do GATT, dos participantes individlllis que sejam lignatários do GATT aem
conferem, por imp6caçlo, direitos e obripç6es equivllenta aos partic:iplllla alo lipalúios do GATT.
RJNÇOES DO COMITE

S.

O Comitê do Aço reuniar-se-á reauJaru-!e e excepcionllmeal se DeC

stm para;

I. Acompanhar ininlerruplalllade u condiço6es IIIUIIdiais de aCena e demuda na indúslria do IÇO
e indústria estreiwnenle lipdas a esta, inc:lusive indústrias ccma•aridoru de IÇO , com o propcisito de
idenlificar problemas e implicaçiles potenciais e fazer aYIIi•çaes e prajeçllel ac I...U • todas u putes
inleressadu,

2. Acomp8llbar ininlerruplllllellle a evoluçlo das iDdústrias de aço IIICionais. regioaais • sloblis
no que se refere a nível de empn'IO, lucros, iDvestimentos, c:a."'dd•de, pstos encrgéticos.produtividade e
ouuos upcctoslipdos i Yilbilid.,Je e cotDpetilividade;

3 • Desenwlver perspectiva COIIIIIIII para problemas ou questlla emergeates no setor sic1enUJico
e estabelecer, quando couber, objetivos ou direlrizes multilaterais para u politicas de ao-;
4. Jleeuminar e aYI6ar com regularidade as politicu e &çaes de a - no selar sideriqico, à
luz du circunstiDciu Yiaeates, dos objetiYos e diretrizes aconlados lllllllilateralmenle e dos acordos do
:;.-.n e outros mm1os petiÍnenla;

S. Identificar de&ciincias e lacunas nos dados clisponiYeis e nec:euirios ao Comilê, com o
propósito de aperfeiçoar os PlbsidJos IIIICion•is ao Comita e posa'bililar a c:ompuaçlo IIUmiCional dos
dados

COMPROMISSOS INICIAIS
6.

Os puticiplmes do Comiti do Al;o coiiCOI'dam com u seguiales dirdrizes multilaleriu·

A:

Relativamente is 1Ç6es diaate da c:rise comercial da siderúrgia·

I. Nenhuma medida deveri ser Inconsciente com u dispoaçaes do GATT;
2. Qualquer medida aec s+ria deverá ser llo limitada e tentporiria quanto poaivel • indicado

para • caua que 11101iYou sua impleia

u~o;

-•aicad•

3. Toda medida (I) tomada !Idos paniciputes deveri ser imediatamente
ao
Comitê do Al;o e,~ a - do GATT, ao GATT. A jultllicaliYI da llllllllteiiÇib de llil medidas
dcveri ser -.aicada pcriodic:IIM'I'e ao Coadd do Al;o. Os pllliciiJIIItes -.Iam em efetaar -u.
relaiMs. qaalquer
de ...._de outros pncipates;
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PARECERES N!5 147 e 148, DE 1998
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0
74, de 1997 (n.0 397/97, na Câmara dos
Deputados), que "aprova o texto da
Convenção Relativa, à Proteção das Crianças
e à Cooperação em Matéria de Adição
Intemacional, concluída em Haia, em 29 de
maio de 1993".

•

PARECER N° 147, DE 1998
(Da Comissio de Rl!laeies Esteriores e Defesa Naeiooal- Prelimiur)

RELATORA: SENADORA BENEDITA DA SILVA

1- RELATÓRIO
Esta comissio é chamada a pronunciar-se sobre o Projeto de Decreto Legislativo No
74 (No 397, de 1997, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto da Convenção Relativa
à Proteçio das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, concluída em
Haia, em 29 de maio de 1993".
•

,..

r

~

Em cuniprinoento áó' ãisposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal o
Presideme da Repüblica submete à apreciaçlo parlamentar o texto deste ato internacional
O diploma legal em apreço foi aprovado pela Cãmara dos Deputados em 2l.de agosto
de 1997, tendo naquela Casa passado pelo crivo das Comissões de Relações Exteriores. de
Seguridade Social e Famalia e de Constituiçio e Justiça e de Redação
Esclarece a Exposiçio de Motivos encaminhada a esta Casa pelo Ministério das
• Relações Exteriores, que o presente texto substitui a versão, para o idioma ponugues, sobre o
mesmo assunto, encaminhada ao Congresso Nacional' pela Mensagem do Poder Executivo no
865, de 22 de novembro de 1993, uma vez que a citada versão continha imperfeições de ordem
material

MARÇO DE 1998
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'
· Cabe usinalar que a Mensagem n.'86S, de 1993, tendo tramitado nas duas CISIS do
Congresso Nacional, fora aprovada e promulgada na forma do Decreto Legislativo no. 63 de
1995. No entanto, dados os problemas verificados no que conceme à tradução da Convenção,
a 'qual omitiu os ll'lip r .. 9"., ter.. 11". e 12"., além de apresentar imperfeiçCies quanto ao
titulo, n1o foi possivel.ao Governo brasileiro depositar o instrumento de ratificaçio Diga-se de
passagem que nem a Cimara dos Deputados; e nem o Senado Federal. por cujo crivo passara a
Mensagem no. 865 de 1993, trwfonnada no PDL no 427 de 1994, lograram detectar as
incorreções contidas na tradução do texto da Con\'ençio em apreço
Note-se que enquanto o Senado apreciava o PDL no 427/94 da Cimara dos
Deputados. encaminhou o Presidente da República a esta Caa.. mediante a mensagem no
286194. nova venlo do texto da Cbnvençlo. o qual deveria trazer corrigidas as imperfeições
constantes do texto inicialmente submetido ao Congresso Nacional Ao dirigir a Mensagem no
286/94 ao Senado Federal. a iniciativa presidencial entretanto contrariou a Constituição
fedeftl. segundq I! qual "os proje~os de lei de inicialiva do Pl;csidente da República. do
Supremo Tnbunal Federal e dos Tnbunais Superiores terlo inicio na Câmara dos Deputados".
Tal equivoco foi corrigido mediante a retirada, pelo Poder Executivo. da supracitada
Mensagem, e o ~enio da Mensagem no 1035196. que agora vem ter ao Senado
Federal
Para sanar defillitivamente quaisquer dúvidas que poderiam vir a ser suscitadas pela
exist&c:ia do Decnto Legi•larivo no. 63, de 1995, versando sobre a mesma matéria, a
Comisslo de Seguridade Social e Famllia da Clmara dos Deputados, ao aprovar o Projeto de
Decnto Legislativo no 397 de 1997, acolheu a emenda da relatora, Deputada Rita Camata, a
qual revoga o referido Decreto Legislativo no. 63 de 1995.

É o Relatório.

O-VOTO
A Ccmvençlo Relativa á Proteçlo das Crianças e à Cooperaçlo em Matéria de Adoçlo
laternacional busca fomec:er iDStJumentos lepis clestinados a promover a represslo do tráfico
iaternacional de crianças. Para tanto, estabelece mecanismos de cooperaçlo e controle dos
pro- essos de adoçlo, operacion&lizados mediallte a clesignaçlo de Autoridades Centrais, que
cooperariam entre si para asRgurar a proteçlo das crianças e alcançar os objetivos da
Convençio Tomariam ademais todas as liaedidas para proporcionar informações sobre a
legislaçlo de seus Estados em miuéria de adoçlo intemac:ional e outras informações gerais, tais
como estatísticas e formulários; infonnando..se iamban mutuameale sobre o fbncioaamento da
'

I

•
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"Convençio com vistas à supressio dos eventuais obstáculos à sua apbc:açio (Capítu)g III
Anigos 6 e 7).
A designaçio por c:ada Estado Comratante de uma Autoridade Central encarregada de
dar cumprimento às obrigações impostas pela presente Convenção é, de falo, a grande
inovação apresentada pelo instrumemo internacional em apreço. As pessoas com residência
habitual em um Estado Contr~~e, que desejarem adotar uma criança cuja residãncia habitual
seja em outro Estado Contratante, deverão dirigir-se à Autoridade Central do Estado de sua
residência habitual
Dada a importância de que se reveste o tema para nosso pais, frequentemente abal:ulo
por denúncias de tràfico de crianças, e tendo em vista que a. presente Convençio não conflita
com o Estatuto da Criança e do Adolesceme (lei no 8 069 de 13 de julho de 1990) adotando
ademais uma abordagem fundame..-tada nos direitos lwmanos e no direito
lwmanitàrio,
constitui ela, a nosso ver, relevanl~ avanço jurltlico no que diz respeito à legislaçio
internacioiw em matéria de adoçio e pro. 'Cio de menores
Não podemos, no entamo, deixar de clJamar a atenção para um problema técnico que
persiste na atual traduçiQ Conforme Nota Técnica No 746, de 1997, elaborada pela
Consultora Legislativa Maria Claudia Drummond, a leitura do novo texto encaminhado ao
Congresso Nacional à luz dos originais em ingÍês e em francês, revela que este omitiu todo o
inciso no 2 do artigo 21, o qual figurava no texto anterior
Trata-se de norma substantiva, a qual atribui à criança o direito de ser consultada,
tendo em vista a sua idade e o seu grau de maturidade, no intuito de se obter o seu
consentimento quanto a medidas a serem tomadas nos casos em que a Autoridade Central do
Estado de Acolhida considerar que a manutençio da criança na família de acolhida nio
corresponde ao seu interesse superior
·
Em face de todo o exposto, embora concordando com texto da Convençio Relativa à
Proteção das Crianças e à Cooperaçio em Matéria de Adoçio Internacional. no qual não vejo
nenhum problema de ordem politica, a cautela me leva a solicitar o sobrestamento temporàrio
do Projeto de Decreto ~slativo No 74, de1997, a fim de que seja solicitado ao ltamaraty
esclarecimentos sobre o• problema técnico identificado, pela omissio do inciso 1 ., 2 do artigo
no 21 na versio em apreço
SaladaComissio, em04de fevereiro de 1998.

I -ROMEU ruMA, PRESIDENTE (Em exercício)
2 - BENEDITA SA SILVA, REI.:ATORA
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3 • EMfuA FERNANDES

8 ~ ARnJR DA TÁVOLA

4- ABDIAS NASCIMENTO

9- BEJIOPARGA

S • LÚDIO COELHO

10- BERNARDO CABRAL

6 ·JOSÉ AGRIPINO

11- HUGO NAPOLEÃO

7 • OTONIEL MACHADO

PARECER N" 148, DE 1998
(0. Comlulo de Rela~ Emrlora e~ Nacioul)

Relatara: Senadora Benedita da Silva
A SR1 BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, Srls

Senadoras, diante da declsio do ltamaraty de esclarecer o
problema Identificado na omlssio do Inciso 11 do art. 21 1 , na
wrsio em apreço, concordo com o texto da Convençlo relatNO à
proteçlo das crianças e à coOperação em ~ria de adoçio
lntemacional. Meu voto é favorével. Esse é o relatório.
' '

'

O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Multo obrigado,
Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Multo obrigado,
Senadora.
'
Diante dos três relatórios apresentados, consulto aos
Sra. Senadoras se há alguém que queira fazer uso da palavra.
(Pausa)
.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
coloco os relatórios em votação, em globo.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa)
Aprovados, por unanimidade.
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Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de fevereiro de
1998.

- PRESIDENTE,
RELATOR,

)
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, VOCUMENTO A QUE SE REFERE O PARECER No 148 DA COMISSÃO
DE RELAÇOES EXTERIORES E DEFESA 'NACIONAL:
I

•

Os Estados signatários da presente Convcnçio,
Reconhecendo que, J111rB o clcscnvolvimcnto harmonioso de sua
personalidade, a criança deve crescer em' meio familiar, em clima de felicidade, de
amor c de compreensilo;
Recordando que cada pais deveria IOmar, com caráler prioritário,
medidas adequadas J111rB pennidr a manlllalÇio da criança em sua famllia de
origem;
.

.

Reconhecendo que

11 adoçilo

internac:ional pode apresentar a vantaacm

de dar uma timilia pennaneate i criança para quem nlo se possa encontrar uma
família adequada em seu p~ de oiigcm;

Convencidos da necessidade de prever medidas para garantir que as
adoçees internacionais sejam feitas no inlelnse superior da criança e com respeito a
seus direiiOS fundamentais, assim como para prevenir o seqllestro, a venda ou o
tréfJCO de crianças; e
Desejando estabelecer J111rB esse tim 'disposiçOes comuns que levem em
cónsideraçlo os princlpios reconhecidos por · instrumentos internacionais, em
particular a Cgnvcnçln d" NaçOa l.iniclas sobn: os Direitos da Criança, de 20 de
novembro de 1989, e pela Decl1111çlo elas Naçaes Unidas sobre os Princípios
Sociais e Jurldicos Aplicéveis à Prulcçlo e ao Dan-estar das Crianças, com Espcc:ial
Referencia is Práticas em Matéria de Adoçlo e ile ColociiÇio Familiar nos Planos
Nacional e Internacional (Resoluçlo da Assembk!ia OeraJ 41/BS, de 3 de dezembro
de 1986),
.
Acordam nas seguinlcs disposiçaes:

CAP I TUI. O I
Âmbito ele Aplicaçlo da ConvaiÇio

ART!QO I
A ~ Convençlo tem por ob,ieliw: .

I
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a) estabelecer garantias p11111 que 119- adoçOes internacionais sejam feitas
segundo o interesse suJ!Crior da criança e com respeito aos direitos
fundamentais que lhe rec:onhece o direito internacional;
b) instaurar um sistema de cooperaçlo entre os Estados Contratantes
que assegure o respeito às mencionadas garantias e, em
conseqüencia, previna o seqllestro, a venda ou o tráfico de crianças;
c) assegurar o reconhecimento nos Estados Contralantes das adoções
realizadas segundo a Convençlo.
ARTIG02
I.
A Convençlo será aplicada quando uma criança com residência
habitual em um Estado Contralante ("o F.stado de origem") tiver sido, for, ou deva
ser deslocada p11r11 outro Estado Conlnllante ("o Estado de acolhida"), quer após sua
adoçlo no Estado de origem por cônjuges ou por uma pessoa residente
habitualmente no Estad9 de acolhida, quer p11r11 que essa adoçio seja realizada, no
Estado de acolhida ou no Estado de origem.

A Convençlo somente abrange as Adoções que estabeleçam um
vinculo de filiaçlo.

2.

ARTIG03

A Convençlo deixani de ser aplicável se as aprovaçêlcs previstas no
anigo 17, alínea "c", nlo forem concedidas antes que a criança atinja a idade de 18
(dezoito) anos.
CAPITULO 11
Requisitos para as Adoçacs lnlenlal:ionais
ARTIG04

As adoções abrangidas por esta Convençlo só poderio ocorrer quando
as autoridades competenteS do Estado de origem:
a) tiverem cletenninado que a criança eadotãvel;
b) tiverem verificado, depois de haver

examinado adequadamente as
possibilidades de colocaçlo da criança em seu Estado de origem, que •
uma adoçlo internacional atende ao interesse superior da criança;
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c) tiverem-se ~~~egurado de:
I ) que IS pessoas, instituiçGes e autoridades c:qjo cunsentimento se
requeira .,.... a adoçlo h!VIID sido convenientemente orientadas e
devidamente intànnadas das couscqO!ncias de seu
consentimento, ein panic:ular em relaçlo à manutençlo ou 6
ruptura, 'em virtude da ·ac~oç~o; dos vlncul01 jurídicos entre a
criança e sua fiiDUia de origem;
2)

que ata pessoas, instituiçGa e autoridades tenham manifestado
seu consendmento llv•a•aente, na tbnna legal prevista, e que este
consentimento se tenha manifestado ou CODSllllldo por escrito;

3) que 01 consentimentos n1o tenham sido obtidos mediante
pagamento ou compensaçlo de qualquer espkie nem tenham sido
revogados, e
4) que o consentimento da mie, quando exigido. tenha sido
· manifestado ap6l o niiCimento da aian\ll; e

..

.

d) tiverem-se assegurado.

criança, de:

observada a idiide e o grau de maturidade da

tenha sido a mesma convenientemente oricnlada e
devidamente infonnada sobre IS couseqü!nciiS de seu
conscnlimcnto à adoçlo, quando este for exigido;

I) que

2) que tenhiiD sido levadas em consideraçlo a vontade e as

· opiniDeS da criança;

··

3) que o consentimento da criança à adoçlo, quando exigido, tenha

sido dado livl&ilb'lle, na forma lepl prevista, e que este
consentimento tenha sido mani~estado ou coastatado por escrito;
o consentimeniD nlo tenha sido induzido mediante
J188iiii1Cnto ou compeusaçlo de qualquer espft:ie.

4) que

ARDQ0.5

As adoçGes abrangidas por esta Convençlo s6 poderio ocorrer quando
IS autoridades competentes do Estado de acolhida:
a) tiverem verificado que 01 futuniS pais adotivos enContram-se
ha6ilitados e aptoS para adotar;
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b) tiverem-se 'DgÜrado.. de que os futuros pais adotivos f9!8'11. :
convenientanente orientados;
•
.c) tiverem verificado que a criança foi ou será autorizada a entrar e a
residir pennanentemente no Estado de acolhida.
• •

C A P I T lll. O III

Autoridades CenlrDis e Organismos Credenciados
ARTIOOG
1.
Cada Estado Contratante designara uma Autoridade Central
encarregadq de dar cumprimento 6s obrigaçGes impostas pela presente Convençlo.
2.
Um Estado federal, um Estado no qual vigoram diversos sistemas
jurldicos ou um Estado com unidades territoriais aul6nomas podeni designar mais
de uma Autoridade Central e especificar o 6mbito territorial ou pessoal de suas
funçaes. O Estado que fi7.er uso dessa faculdade designará a Autoridade Central ã
qual podeni ser dirigida toda a comunicaçlo para sua transmisslo ã Autoridade
Central competente dentro desse Estado
ARTJG07

I.
As Autoridades Centrais deveria cooperar entre si e promover a
colaboraçlo entre as autoridades competentes de seus respectivos F.stados a fim de
assegurar a proteçlo das crianças e alcançar os demais objetivos da Convençlo.

2.
As Autoridades Centrais tomarlo, diretamente, Iodas as medidas
adequadas para:
a) fornecer infonnações sobre a legislaçio de seus Estados em matéria
de adoçilo e outras infonnações gerais, tais como eslalisticas e
formulãrios. padronizados:
b) inlimnar-se mutuamente sobre o funcionamento da Convençlo e, na
medida do posslvel, remover os obslâculos para sua aplicação.
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ARDQOB

As Autondactes Cenlnlis tomdo.' dilelailleilte ou com a c:ooperaçlo de
autoridades públic:as, todas u medidas apropriadas para pie~ir beneHc:ios
mllleriais induzidos por oc:asllo de uma adoçlo e para impedir qualquer prática
conbária aos objetivos ela Convençlo.
· ARTIQ09

As Autoridades Centrais tom1r1o IDeias • medidas apropriadas, seja
diretamente ou com a caoperaçto de autaricladel públicas ou outrus orpnismos
devidamente c:redenc:illlos·em seu Estado, em espec:ial para:
a) reunir, conservar .e pennutar infCII'IIIIIÇCies relativas à situaçllo da
c:riança e dos futuros pais adotiws, aa medida nr:.:1Jd1ia à
realizaçlo da adoçlo;
b) fll:ilillr; acampanbar e ac:elellll' o pnx:cdimeafo de adoçlo;

c:) PJCNIIIMI' o dnenvolvimeniD ele 11e1 viços de oriallaÇio em ~ria
de lldoçlo e ele acompanhamento das adoçCies em RUS respec:tivos
Estaclos;
I
• •
•
•
d) permutar relatórios pais de IIYBiiaçlo

matma de adoçlo inlemldariBI; · -

.

IIObn= • experi!nci• em

.

e) responder, nos limites da lei do seu Estado, às solicitaçaes
justificadas ele infmalaÇIIes a respeiiD ele uma aib1açlo particular de
lllloçio fonnulaclas por outra . Auraddades CcaiiBis ou por
Ílutoridades p6blic:as.
ARDGQIO
Somente pocledo obter e

CCIIISa nr

o CRdaJCianaiiD os cqanismos
que lhe possam

que de11101111rarenl sua eplidlo pam cumprir CCII&ebiiiiiiCllle
ser conrllldu.
. ,;
I

'

'

ARDOO li

I

•larel'•

•
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a) perseguir unicamente fins nlo luc:rativos, nas c:ondiç(les e dentro
·dDS limites fixados pelas autoridades competentes do E11\ado que o
tiver credenciado;
b) ser dirigido e administrado por pessoas qualincadas por sua
integridade moral e por sua fonnaçlo ou experil!ncia para aluar na
6rea de adoçlo internacional;
c) estar submetido à supervislo das autoridades competentes do
referido Estado, no que tange à sua c:omposiçlo, funcionamento e
situaçlo financeira.
ARTIGO 12
·Um organismo credenciado em um Estado Contratante somente poderá
atuar em OUiro Estado Contratante se tiver sido autorizado pelas autoridades
competentes de ambos os Estados.
ARTIGO 13
A designaçlo das Autoridades Centrais e, quando for o caso, o imbito
de suas funçGes, assim como os nomes e endereços dos organismos credenciados
devem ser comunicados por cada Estado Contratante ao Burcau Pennanente da
Conferencia da Hlda de Direito Internacional Privado.
CAPITULO IV
Requisitos Processuais para a Adoçlo Internacional
ARTIGO 14
As pessoas com residl!ncia habitual em um Estado Contratante, que
de5ejem adotar uma criança cuja residl!ncia habitual seja em outro Estado
Contratante, deveria dirigir-se à Autoridade Central do Estado de sua residência
habitual. ·
ARTIGO IS
I.
Se a Autoridade Central do Eslado de acolhida considerar que os
solicitantes estio habilitados e aptos para adotar, a meima j,rej,arará um relatório
que contenha inf0111111ÇGes sobre a identidade, a c:apacidade jurldica e adequaçlo dos
solicitantes para adotar, sua situaçlo pessoal, familiar e ~ica, seu meio social, os
motivos que os animam, sua aptidlo para assumir uma adoçlo internacional, assim
como sobre as crian~ de que eles estariam em c:ondiçGes de tomar a seu cargo.
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' 2.
\ Autoridade Central do Estado de acolhida lnlnsmitini o relatório à
Autoridade Ccnual do Esllldo de oriJcm.
ARJ"IQO 16

1.

Se a Autoridade Cenual do Estado de oripm consiclcrm- que a criança

é adolávcl, deverá:

a) preparar um relatório que c:onlalha infonnaçGcs ICibn= a idenlidadc
da criança, suaaclolabl1iclade, scu meio IOCÍII, ... noluçllo pessoal
c familiar, seu hist6rico adieo p essDII e fianililr, 111im como
quaisquer necessiciadcs parti~- da criança;
b) lcYir

cm conta as condiçllcs de cdncaçlo da erilnça, assim como
sua ori&em ~ica, reliafou c c:ullural;

c) uscpntr.., de que os consentimentos tenham sido obtidos de
IIIDdo com o aniio 4; c
d) wrific:ar, biscando-se especialmente nas relatórios rclaliws à

criança c aos futurvs pais adotivos, se a colcx:açlo prevista atende ao
interesse superior da criança.
··
2.
A Autoridade Central do Estado de origem transmitirà i Autoridade
Centn1! do Estado de acolhida seu relatório sobre a criança, a prova dos
consenlimentos requeridos c 111 razacs que justificam a c:olocaçlo, cuidando para
n4o mel.- a identidade da mie e do pai, caso a diwlpçlo dessas infami&Ç&is nlo
seja permitida no Estado de origem.
'
'
ARIIQQ 17

Tada decido de conf• uma criança aos lbtunts pais adolivas somaate
poderà Rr tomada no ElUdo de aripm se: ·
·
a) a Autaridade Cenlral da fstado de arfpm dvcr.., 8lleJPinldo de que
os filturos
pais llldallws
maairc.iawa ... llCIIICCifiDncia;
•
•
•

b) a Autaridllde Ccatral da p..ado de w:olbida tiver IIJIIOddo tal
decislo. quando esta aprovaçla.far ~ pcJã lei da Estado de
acolbida Clll pela Autoridade Central da ~de arigcm;

Autoridades Ccnlrais de ambos os Estadas cstiwnm de llllilida
em que 1e prasslp ~ a acla\:lo; c

c) •
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d) tiver sido verilicllllo. de conformidade com o artigoS, que os futuros
p1is aclotivos esllo hàbilitados é llptciS a adotar e que a s:rlanÇa está
ou será autorizada a entrar e residir permanentemeote no Estado de
acõlliida
ARTIGO 18

As Autoridades Centrais de ambos os Estados tomaria todas medidas
necessárias para que a criança receba a autorizaçlo de salda do Estado de origem,
IISSim como aquela de entrada e de resld&lcia peuuanente no Estado de acolhida.
ARTIGO 19

I.
O deslocamento da criança para o Estado de acolhida só poderá ocorrer
quando tiverem sido satisfeitos os requisitos do artigo I J.=2.
As Autoridades Centrais dos dois Estados deverlo providenciar para
que o deslocamento se· realize com toda a segurança, em condiçtles adequadas e,
quando posslvel, em companhia dos pais adolivos ou futuros pais adolivos.
Se o deslocamento da crianÇa nlo se efetivar, os relatórios a que se
refrrem os artigos IS e 16 serlo n:stituldos 6s autoridades que os tiverem expedido.

3.

ARTIG020
As Autoridades Centrais manter-se-lo informadas sobre o
rmcedimento de adoçlo. sobre as medidas aduladas para levá-la a efeito, assim
como sobre o desenvolvimento do perlodo probalório, se este ror requerido.
ARTIG021
Quando a lcioçlo deva OCOIICI, após O deslocamento da criança, para O
F.stado de acolhida e a Autoridade CenlJal desse Estado considenr que a
manutençlo da criança na flllllllia de acolhida j6 nlo responde ao seu inlCiesse
surerior, essa Autoridade Central tomará as medidas neu ss6rias à proteç1o da

criii.'IQ, ~de modo a:
a) retirá-la das pessoas que pretendem adot6-la e assegurar
· piovisoriamente seu cuidado;
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b) cm consulta com a AutDricladc Central elo Estado de origem,
uscgunr, IICIII demora,. uma nova coloc:açlo da criança c:acn vistas à
sua adO\* ou, cm sua falta, uma colcx:açJD altcmativa de Cll6ter
duradouro. Somente poderá ocu•a uma adoçlo se a Autoridade
Central elo Estado de origem tiver sido devidamente inf'oniwla sobR
os novos pais adotivos;
c) como último recurso, assegUrar o retomo da criança ao Estado de
origem, se assim o c"igir o interesse da mesma.
·
2.

Tendo cm vista especialmente a idade c o grau de maturidade da

criança. esta dever6 ser consultada c, nare c:ao, deve-se abler seu COIISCIIIimento
cm Jelaçlo às medidas a serem tomada, cm confOJmidade com o piCSCilte Artigo.

•

ARTIG022

I. '
As fiDiçOcs conferidas à Autoridade Central pelo praente capitulo
podtrlo scr acn:idls por autoridades pública ou por organismos acdenciados de
conformidade com o capitulo III, c sempre na forma prevista pela lei de seu Estado.

2.
Um Estado Contratante poderá clccfanr ante o depositário da
Convençlo que as FunçOcs confcridas à Autoridade Central pelos anigos 1.5 a 21
podcJio tamb6m ser CltCJ"Cidas nesse Estado, dentro dos Umitcs pcnnitidos pela lei c
sob o controle das autoridades compclcntcs dcssc Estado. por organismos c pessoas
que:
a) satisfJZae~J~ as condiçOcs de integridaclc moral, de compctancia
profissional, c"pcriencia c responubilidadc aigida.~ pelo

mencionado Estado;
b) forem qualificados por SCJJS padrOcs éticos c sua f011111Ç1o c
eçcriencia para lllUar na ma de ac1oç1o inlemacional.

'
. 3.
O Estado Contratante que cfctuar a clcclaraçlo pmtista no paràgrafo 2
·' infmnani rom regularidade ao Bun:au Pamanentc da C.anfafnc:ia da Haia de
l>ireiiO Internacional Privado os nomes c enclercçus desses organismos c pessoas.

..
·4..
Um Estado Contntante podcrá declanr ante o clcpositério da
ConYenÇio que as adOÇ(Ics de crianças cuja rcsidencia habitual estiver situada cm
seu lmitório somente poclcrlo ocon a se as funç6cs conferidas is Autoridades
Centrais forem QCicidas de ICXIIdo com o paqgrafo I. . '
·

•
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S.
Nlo obstante qualquer declaração efctuada de ·conformidade com o
parágrafo 2, os relatórios previstos nos artigos IS e 16 serlo, em todos.os casos,
elaborados sob a responsabilidade da Autoridade Central ou de outras autoridades
ou organismos, de conformidade com o parágrafo I.
CAPITULO V
Reconhecimento e Efeitos da Adoçfo
ARTIG023

Uma adoçlo certificada em conformidade com a Convenção, pela
auloridade compe1en1e do Eslado onde ocolleu, será reconhecida de pleno direito
pelos dem:~is Es1ados Contratantes O certificado deverá especificar quando e quem
oulorgou os assenlimentos previstos no artigo 17, alínea "c".
I.

2.
Cada Eslado Contratanle, no momenlo da assinatura, ratificaçlo,
uccJiaçilo, aprovuçilo ou adesilo, notificará ao deposilário da Convençio a identidade
e as Funções da auloridade ou das autoridades que. nesse Estado, slo competentes
para expedir esse cenilicado, bem como lhe notificará, igualmente, qualquer
modtlicação na designação dessas autoridades
ARTIG024

O reconhecimento de uma adoçfo só poderá ser recusado em um
F.stado Conlratante se a adoção for manifestamente contrária à sua ordem pública,
le\'ando em consideração o interesse superior da criança.
ARTIG025

Qualquer Estado Contratante poderá dcçlarar ao depositário da
Convençilo que não se considera obrigado, em vinude desta, a reconhcçer as
udoções feita~ de conformidade com um acordo concluído com base no artigo 39,
panigrafo 2.
ARTIG026
I.

O reconhecimento da adoçlo implicará o reconhecimento:
a) do vinculo de filiação entre a criança e seus pais adotivos;
bl da responsabilidade palema dos pai~ adctivos a respeito da criança;
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c) da ruptura do :vinculo de ruiaçla preexistente entre a criança e sua
mie e seu pai, se a adoçlo produzir
este efeito no Estado Gontrablllte
I
em que owneu.
·
•

I

I

2.

Se a adoçlo tiwr por efeito a ruptura· do vinculo preexistente de
liliaçlo, a criança sozari, no Estado de acolhida e em qualquer outro Estado
Contratante no qual se reconheça a adoçlo, de direitos equivalentes aos que resultem
de uma adoqlo que produza 181 el'elto em ada um dean S.lllda..
3.
dlsposl~

O. p...,.os precedentes nlo impedirlo a aplic:açlo de quaisquer
msis l8vomeis i criança, em vfJor no &tsclo Canlratsnte que

reconheça a adoçlo.

ART!0027
I.
Se uma B4oçlo realizada no Esiado de origem nlo tiwr como efeito a
ruptura do vinculo preexistente de filiaçlo, o Estado de acolhida que rewnbec:er a
adoçlo de conformidade c:am a Con~ podcri convert!-la em wna adoçlo que·
prociU7.a tal el'eito, se:
·
a) a lei do Estado de acolhida o permitir; e

b) ~ consentimentos previstos no Artigo 4,1111neas ~c· e •d•, tiverem
SidO ou forem outorgados panl IIII adoçlo.
2. ·

O litigo 23 aplica-se i decido sobre a wnvenlo.

CAPITULO VI
Disposi9lles Gerais

ARD0028
A COIWCI\Çio n6o afebri nenhuma lei do Estado de origem que
requeira que a adoçlo de uma criança raideQte habitualmente nesse Estado owna
nesse Estado, ou que pmlba a coloc:açlo da criança no Estado de acolhida ou seu
deslocamento ao Estado de acolhida 1111tes da adoçlo.
·

..

'I

I
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'ARTIGO 29

Nilo deverá haver nenhum contato entre os futuros pais adotivos e os
pais da criança ou qualquer outra pessoa que detenha a sua guarda até que se
tenham cumprido as disposições do anigo 4, allneas "a" a "c" e do artigo S, alínea
"a", salvo os casos em que a adoçto for efetuada entre membros de uma mesma
família ou em que as condições fi'Cadas pela autoridade competente do Estado de
origem forem cumpridas.
ARTIG030

I.
As autoridades competentes de um Estado Contratante tomarlo
providencias para a consc:rvaçlo das infonnaçGc:s de que dispuserem relativamente à
origem da criança e, em particular, a respeito da identidade de seus pais, assim
como sobre o histórico médico da criança e de sua família.
2.
Essas autoridades asseguraria o acesso, com a devida orientação da
criança ou de seu representante legal, a estas infonnaçGes, na medida em q.ue o
permita alei do referido Estado.
ARTIG031

Sem prejui1.o do estabelecido no artigo 30, os dados pessoais que forem
obtidos ou transmitidos de conformidade com a Convenção, em particular aqueles a
que se referem os artigos IS e 16, nilo poderilo ser utilizados para fins distintos
daqueles para os quais foram colhidos ou transmitidos.
ARTIG032

I.
Ninguém poderá obter vantageiiS materiais indevidas em razio de
intervenção em uma adoçio internacional.
2.

Só poderio ser cobrados e pagos os custos e as despesas, inclusive os

hnnorári~ profiSSionais razoáveis de pessoas quii tenhaniinteivindo na adoçlo.

3.:
Os dirigentes, administradores e empregados dos organismos
intervenientes em uma adoçio nio poderio receber rem~ despropon:ional
em relaçlo aos serviços prestados.
-
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ARTIOOJJ

Qualquer autoridade competente; ao verificir que unia disposiçlo da
Convençlo Jbi desrespeilllda ou que existe risco maniresto de que wnha a se-lo.
informará iiiiiiClialamenal a Autoridade Central di ICU Ellllda. I qual tem a
responsabilidade de assesurar que sejam tamadas as medjdas ldcquadas.
ARTIGO H
Se a autoridade competente do Eslado destinal6rio de um documento
requerer que 1C raça deste uma u.duçlo ceniliaula, esta dever6 ICI' romecicla. S.avo
dllpensa. os CUI10S de III nduçlo Cltllilo a C11J0 dos fbturas pals.adotlvos.

ARTI003S

As autoriclacles competentes 1kll Eslldos Conlrllllnlel atuarlo com
celeridade nos proc:edimenlol de 'IICioçk
ARDQ036

Em relaçlo a um Estado que poasua. em llllláia de adoçlo. dois ou
maiS sistemas jurldicosç!ic6veis em dil'erenta unidades tenilarilis: ·
1) qualquer nrerencia 6 nsidencül habltualneae Estado aer6 entendida
•

I

como relaliva 6 JaicUncia habllual em uma unidade terrilarial do
dilo Estado·
I

'

b) qualquer mertncia 61ei desse Eslado m"eatendida 1X11110 nlaliva 6
lei viaeatc aa c:ornspandenle uaidacle teuirod.a;
c) qualquer rerertaeia a lllloridades c:ampcllillliS au a IIUioridldes
públicas desse Estado l á .,.,l'.lida camo rellliva a IUioridades
IUblrizadas Jlllllatulr D& WiiiSJi'l'IMfcllfle unidade larilarill;
d) qualquer ntirenciaaos Cll'piÜimal cndendadol do dilo Elbldo aer6
enlaldida IXIIIIO · nllllva 101 arpnlsanas cndellciadoa ..

c:orrespmdeare unidade reuirurial.
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ARTIG037
No tocante a wn Estado que possua, em matéria de adoçlo. dois ou
mais sist~as jurtdieos aplicáveis a categorias diferentes de pessoas, qualquer
referência à •lei desse Estado será entendida como 80 sistema juridico indicado pela
lei do dito Estado.
ARTIGO JS
Um Estado em que distintas unidades territoriais possttam suas
próprias regras de direito em matma de adOÇio nlo estar6 obrigado a aplicar a
Convençlo nos casos em que um Estado de sistema jurldico único nlo estiver
obrigado a faze-lo.
ARTIG039
I.
A Convençlo nlo afeta os instrumentos internacionais em que os
Estad!K Contratantes sejam Panes e que contenham disposiç&:s sobre as matérias
regulada., pela presente Convençlo, salvo declaraçlo em contrário dos Estados
vinculados pelos referidos instrumentos internacionais.

2.
Qualquer Estado Contratante poderá concluir com um ou mais Estados
Contratantes acordos para favorecer a aplic:açlo da Convençlo em suas relaçGes
reciprocas. Esses acordos somente poderio denogar as disposiç«<es contidas nos
artigos I 4 a I 6 e I 8 a 21. Os Estados que conclulrem tais ãcordos transmitiria uma
cópia dos mesmos 80 depositário da presente Convençlo.
··
ARTIG040
Nenhuma reserva à Convençio serà admitida.
ARTIG04!
A Conveoçlo será aplicada às SolicilaçGes formuladas em
conformidade com o artigo I 4 e recebidas depois da entrada em vigor da Convençlo
no Estado de acolhida e no Estado de origem.
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2.
Tais declaraçGes serlo notificadas ao deposillirio, indicando-se
expressamente as unidades territoriais
. As quais a.Convençlo será aplicável.
3.
Caso um Estado nlo formule nenhuma decllllllçio na forma do
presente artigo, a Convençlo será aplicada i totalidade do território do referido
Estado.

ARTIG046
1.
A Convençlo entrará em vigor no primeiro dia do m!s seguinte à
expiraçlo de um perfodo de tres meses contados dt data do depõsito do terceiro
insii"Uinénto de ratific:açlo, de aceiCIIçlo ou de aprovaçlo previsto no artigo 43.

2.

Posteriormente, a Convençlo entrará em vigor:
a) para cada Estado que a ratificar, tu:eitar ou aprovar posteriormente,
ou apresentar adeslo à mesnt11, no primeiro dia do mes seguinte i
expiraçlo de um período de tres meses depois do depósito de seu
inslnlnlénto de ratificaçlo, aceitaçlo, aprovaçlo ou adeslo;
b) para as unidades territoriais às quais se tenha estendido a aplicaçlo
da Convençlo conforme o disposto no artigo 45, no primeiro dia do
mEs seguinte i expiraçlo de um periodo de tres meses depois da
notilicaçio prevista no referido artigo.
ARTIG047

I.
Qualquer Estado-Parte na presente Coavençlo poderá denunciá-la
mediante notilic:açlo por csc:rito, dirigida ao depositário.
2.
A denúncia surtirá efeito no· jJrimeiro dia do ml!s subseqllente à
expiraçlo de um perlodo de doze meses da dala de m:ebimento da notificaçlo pelo
depositário. Caso a notilicaçlo fixe um periodo maior para que a denimcia surta
efeito, esta sunirá efeito ao tbmino do referido "período a contar ela data do
recebimento da notilic:açlo.

ARII0048
O depositário notificará aos Estados-Mentbros da Conferencia da Haia
de Direito lntemac:ional Privado, assim como aos demais Estados participantes da
Décima-sétima Sesslo e aos Estados que tivaem aderido à Convençlo de
conformidade com o disposto no artigo 44:

MARÇO DE 19!18

ANAIS DO SENADO FEDERAL

a) • asinaturas, mifi~ !ISCi~ e aprováç&ii a que
refen: o anigo 43; . ·
•

IC

.

b) as aCicsGes e as ob.JeçOes lis adesOes a que IC refen: o artigo 44;

c) a data cm que a Convençlo CDtrará em viJor de c:anfannidlde com
IS clisposiçGes do artigo 46;
'
'

d) a declaraçOes e desipaçGes a que ae referem os anigoa ~ 23,

25e45;
·
·
e) os Ac:ardos a que • refen: o artigo 39;
f) • denúncias a que • re~en: o artigo 47.
Em ~estemunbc) do que, os abaixo assinados,
fiuaaau a presente Convençlo.
'

devidamente w.ari

me;

.. .
~

Feita na Haia, em 29 de maio de 1993. aos idiamas fkaw::fs e iqlea.
sendo ambas' os hixtos .ipalmente auttnticos, em um 6nico exemplar, o qual l á
depositado nos arquivas do Oovemo do Reino dos PaJses Dalxas e do qual ama
cópia cenific:ada lá enviada, por via diplam6lica, a cada um dos ........_ ·
Membros da Canlirlncia da Haia de Direito llllemlcianal Privado par ocailo da
Dmma-SI!Iima Sesslo, assim coma a Cada um dos demais Estados que
panicipaaam desta Sesslo. · ·
.i.EciSLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA. MEsA
------------------------------------------------------~

---------·--------------------------------~------Lel.n1 8.069, de 13 de Julho de 1990
I

I

•

o

I

Dúp/Je sobre o &tlltUto da CrllznFie .ID
.uolescente e dá outnu ptOVIdlnt:ill$.

.

O P1csidenrc da República:

-

•

.

Faço saber
. que o .Cousresso Nacional decreta e· eu saaciouo a sepiDte

lei.

I
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto)- O Expediente lido vai l publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenéllo que delenninou e rapubllcaçlo dos Plojelos de Decletos Legislabvo de n"s
59 e 74, de 1997 (n"s 386 e 3'nlf17, na CArnara dos
Depulados, ~).cujos peniCIIres foram
lidos anter.ounente, no Dláno do Senado Federal e
em avulsos com os novos tex10e encamnhedos pelo
Ministério das R I çtlee Exlarlores.

Sloos ~OSptrltBiosftP.I~ wtts

M PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO
N" 59, DE 1997
(N" 386197, na CArnara dos Deputados)

Aprava o texto do Acordo por Traca
de Nolas r.lldlva 110 lngreeeo do 111'111111,
na qm!dldl de membro pleno, no Cclmltl do Aço da Drglnlzllçlo parll • eoop.
1'8\)io e o Deunvalvlmento Econãmlco OCDE, ~•·•h ec1o en1re o Guvauo de Repdb!cl Fedalllha do llrllllla equele arpo
nlzl;lo, an PeJie, an 17.de Junho de 1-.
O Congrass o Nacional del:rela:
ArL 11 Fm aprovado o tex10 do Acordo por
Troca de Notas lllllalivo ao ingresso do Brasil, na
qualidade de membro' pleno, no Comitê do kp da
Organzaçio para a Cooperaçio e o DelenvoMmenlo ECOIIOmico - OCDE, celebrado enlre o Governo da RepúbliCa FederabVa do Brasil e aquela orgamzação, em Paris, em 17 de junho de 1996.
Perágnlfo llruco. FIC8rll sujeitos l aprovaçio
do Congresso Nacional quaisquer allls que possam
..ullar em nMsio do referido Acordo, bem como
quaisquer lljusles complanentares que, nos termos
do Inciso I do art. 49 da Conslltuição Federal, acerratem encargos ou conlpiCHI._ gravosoa eo petri-

mOnio nacional.
ArL P Este decrelo legislabvo entra em vigor
na data de sua pubiiCIIÇão.
MENSAGEM N" 926, DE 1996

Sei•.._ Mambroa do Congresso Nacional,
De oonlomlidade com o cilpolto no art. 49, lnciso I, da Collllllulção Federal, submeto li elevada
COIISideiBÇio de Vossas Exilellnaas, acompanhado
de E'CpOSIÇiio de Motivos do Senhor Ministro de Eetado, Interino, das Relaç6es Exlarlores, o tl!xtO do
Acordo por TIOCB de Notas relativo .ao lngrilslo do
Brasil, na qualidade da membro pleno, no Comitê
do kp de Organimção pare a Coopensçlo e o De-
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senvolvimen!o Eoon6mico (OCDE), calebrado en1re
o Governo da Rapllblica Federallva do Brasil e aquela
Organi2açlo, em Paris, no dia 17 de jlrilo passado.
Brasll111, ~ de setentlro de 1996. - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.
EXPOSIÇÃO DE M011VOS N" 425, DE 25 DE SE·
TEMBRO DE 1996, DO SR. MIN~ DE
ESTADO, INTERINO, DAS RE!.AÇOes EXTE·
RIORES, SEBASTIÃO DO REGO BARROS
Excelenlissirno Senhor Presidenle da Rapllbla,
SIDnato li da CDIISideração de Vossa Excelência, o !100X0 Acordo por TIOCB de Nolas ralabvo ao ingresso do Brasil, na qualic&le de menao pleno, ao
Comi1ê do kp da O~g~~~~,;:eção para a Coopensçlo e o
Desenvclvimenlo Eoon&raco (OCDE), cala ln ado enlre
o Governo da Rapllblica Fedei!IIIVB do Brasi e aquela
Olgllfllzaçlo, em Paris, no da 17 de jlmo illlino.
2. O lngnssso do Brasil nesse Comitê. um dos
pnnc1pa•s com~ês selonais da OCDE, constitui importanle in•c•liva para Intensificação das relações
do Brasil com a Organização, que tem desempenhado relevante contribuição para o exame, formulação a coordenaçio lntelgCMirnamental de polibcas pllblicils ·no contexto econ6mico l'llemacional, caracterizado crescentemente pela globaliza·
çlo e lnteidependência das ecCH iOIIIIas nacionais.
3. O Comitê do k;o da OCDE reúne alUIIImente 26 palses, na qualidade de membros plenos: Namanha, Austrália, Áustria, Béi!Jic&, Cenadã, CoréiB,
DmamaiCB, Espanha, EUA, Finllndia, Fnmça, Gn!CIB, Hungna, Irlanda, Itália. Japão, Luxemburgo, MéXICO, Noruega, Palses Baixos, Porlugal, Reino Unido, Raptlblica Tcheca. Suécia, Sulça e Turquia. Integram. ademaiS, o Comitê a ComiSslo Européia. na
qualidade da membro pleno, e outros CI1CD palses, na
qll!lidade da obseMidoras: PoiOnia, Romênia, República Eslovaca, Rllssla e Ucilnla.
4. Desde sua cnaçlo em 1978, o Comitê do
kp tem desenvolvido Importantes tareias relacionadai ao lnteiCêmblo de intorrnações e l manutenção
da consultas enlre os palses-membroa sobra a sução da lndllstna e do marcado sidenllgico nos planos naaonBJS e mundial. Oolado de amplo mandalo
da trallalho, o Comitê tem por objetivos essenciais:
encorajar o comércio e os lnvesliman!os internacionais no se!or sidenlrgico; IIVIIer a ODIIODrrênciB desleal e outros eleitos clistomtvOS no mercado Sidenlr·
gico mundial; estimular a ooopereçio lnternBCIOnal
para a preliençlo da crises; e modeii'IIZIII' as condiç6es de produçlo, em bases econc'lmicas cada vez
ma• estáveis e aliciei daS.
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(11) está de acordo com as linhas dlrabiZes multilaterais constantes do pmágrafo 6 do Anexo ii Dectsão do Cor.elho C(78)171(Final).
montante da conlnbulçlo da Repllbllca Federativa do Bllllll ao Comitê será calculado de acordo com as regras da OCDE, tal como lixadas pela
Resolução do Conselho relativa ao estabalacimeniD
do pe1C8ntual de oontrlbuiçlo dos palses rnamblas
ao orçamento da organizaçio (C(63)155], ISSim
como suas rnodlf1C:açlies pertinentes.
Caso o Governo do Brasil concorde com o que
precede. proponho que o texto da presente carta e o
da resposta afirmativa de Vossa Excelência constituam um Aconlo entra a OCDE e a República FederabVa do BIIISII, o qual entrará em VJgOr na data em
que \o Governo brasileiro informar ii Organizaçio do
cumpnmento das fonnalidades constduclonals necessànas para sua entrada em vigor. Esse Acordo
podeiá ser denunciado, por urna ou outra parte, com
um a~so prévio, por escrito, de 12 mesas.
Aprovado a oponundade, Senhor EmbaDcador,
para apresentar a Vossa EJCCelência os protestos da
m1nha ma1s alta consideração.
I.Jonald Johnston

o

Senhor Donald Johnston
Sacretáno Geral
OrganiZaçio de Cooperação e
de Desawolvirnento Econ6mico
Senhor Secraláno Geral,
Tenho a honra de acusar tecebimauto de cana
de Vossa Excelência''llalada do da 17 de junho, do
seguinte teor:
"Tenho a honra, em virtude do mandato que me foi aderido pelo Conselho da
OCDE, de convidar a Repllblica Fedlnllva
do Bnlsil a parliciper dos trabalhos do COmitê do k;o. em conformidada com as condições Indicadas a aagu1r:
O Comitê do h;o funciona com base
nas dlsposçlles eplicéveis da Convençio
re1abva ii cnação da Organizaçio de Cooperação e de Desenvolvimento e-111111ico
(OCDE) e na Deasiio do Conselho
{C(78)171 (Final), Incluindo emendas) aobre
o eslabalecmento de um ecmtê do h;o. A
República Federabva do Brasil • ODrMdeda
a partiCipar dos trabalhos do Comitê do k;o
em COIIdições de lgl•ldade com os paimembros da OCDE, e:

(1) ace1ta cooperar nas at1vldadas
desenvolvidas pelo Comitê do Aço na
execução de seu mandato, em parhelllar
no que se ralara lnfonnar os outros participantes, fornecer ao Comitê as lnfonnaçiles necessárias para o cumprimento de
suas tarefas e contribuir na medida apropriada para o financiamento das alividades do Comitê, e
(11) está de acordo com as ~nhas dlratrlzes nllllllalerais cons1an1es do parágrafo 6
do Anexo ii Decislo do conselho C(78)171
(Final).
montante da contrtbuiçio da República Federativa do BIIISII ao Comtê Rrá
calculado de acordo com as ragras da
OCDE, tal como fixadas pela Rasoluçio do
Conselho relativa ao estabelecananto do
percentual de contribuição dos países rnernbros ao OIÇ8rnento da Organilaçlo
(C(63)155], assim como suas modificações
pertinentes.
Caso o Governo do Brasd concorde
com o que ~. proponho que o texto
da presenta cana e o da resposta afirmativa
de Vossa Excelênc. consbtuam um Acordo
entre a OCDE e a Repllbllca Federativa do
BIIISII, o qual entrará em vigor na data em
que o governo brasileiro Informar a Organização do cumprimento das formalidades
COIIstitucionais neces'4 rias para sua entrada em vigor. Esse Acordo podenl. ser denunciado, por urna outra parte com um BVISO
prévio, por escrito, de 12 mesas."

o

Tenho a honra de infonnar Vossa E' lência
de que meu Governo aceita os compomissos e 1nhas diretrizes mencionadas na carta acima transcrita, assim como o convite para parlleipar nos trabalhos do eomu do hfo. Em cor.eqllência, a cana
de Vossa Excelêncra datada de 17 de junho e a presenta cana constrtuem o texto de um acordo concluido entre o Governo da Reptlblica Federabva do Brasil e a OCDE, o qual entrará em VJgOI' na data em
que Governo brasileiro informar a organlzaçio do
cumprimento das fonnalldades constitUcionaiS nacessdrlas a- etd1ada em vigor.
Aproverto a oportunidade, Senhor SecrelárioGeral, para apresentar a Vossa Excelência os protestos da minha 1'1111111 alta consideraçio.
Pans, 17 de JUnho de 1996. - cartas Albelto
Lelliellarbasa.
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DJ.JI9638
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:. rM A8dnl•'-l
'MJ P~ll C"I!DE.~ I•
r.rL.u.~.a•:•••

Mrmitur fAmb11••dear•

•

J'all"lllnulnr. en wma da awadat Qlli m'a t i ClllllW par le C.-1 da I'Orpni11tioll
d'ilmter la IIÇallllqu FltWndva da Brnil 11 paniclpar a111 lnlftu da COIDICI da l'acltr
Cllllfimntu11t a111 caaditiau indlq- ci·april : '

.

.

IA Comitj da l'act.r l'alll!l:icnuw 1ur III baa daa dllpoiWDIII applicabla da la COIIftlltiaD
nlalive • I'Orpnuaaan da C&loJ*adaD 1t da Dmloppelnnc Ecanaauqan ec da la Nrill1111 da
Coutai partam crialillll d'1111 c-it6 d1 l'acilr IQ7111'7UFiulL etlla qa IIIIIIIIWII. La IWpabllqae
FlkWraaft da Brilil nt bmtll • panidpar Dili tnfta da C.ul da l'adlr nr u pitd d"tptitj
DVW las Jl&1l M11nbnl da I'OCDE n:

•

Iii

accaptnllt da aJDpiaw RWI DCUYildl lllliiNI Jllli' le Caanitl da l'aciw tn IIICIItia da
- anandaL n pardcaliw de tnir 181 aiRftll pnnicipaaD infilraaaaet da foarnir aa
Comatl lei lnfal'tlaa&ulllll njnnalrn paar 1'-plllumuc da - tBhn. ec à
Clllllrilnatr dlaalau an•un appa opaaéllaa 1 1 - t dia acavitB da Canurl, at

Iiii

~captant lnlipH lló~(icn I"''UitilatlraiH fipnlllt Da parqr&pÀt 8 à
la Dftul11n du Conud (.'l'i811711Fiaall.

f.u-.

IA montaat à la caatnbat~~n dela IUpabliqut FHntivt du BmU a111 dlpanut da Caanat1
... calcaY CDIII'analllltnt aa att1a da I'OrpaaadaD. ullal 11111 lllitlllllll' IIIIWtolattan da Canltd
nlalive •t'ltabliutanenc da bartau dn ca~~cnbau.t dia pay~lrlllnllrh IIIi badpt à I'OquiaCian

IQ83115SIIinli qa 181 anodillratioill pertulliiCII.

Si -mn IOIIftruannt Ht d"acamlaYH ca qaa pnctde.,;. p...-. qaa 1e tala da la pallwada
calui da votn
aftlnnaa,. -taat un aa:ard IDtn I'Oquiatian ec 1e
paYfillllillilt d1 la IUpabllqu Flclmcm da Brnal.. Q11i tncrwa n vapnr ~ la dau • ...._... le
..,.._....., brililila aara inlona6 I'Orpailuioa · à
üa l'oraulltM
~aannll• niCIIIDina • - 11111H ta YJIDIIIf.ll penam~ Mn na.
• cat aa:ard. par hM1111
l'llatra pude.- aa pnma Hrit da dual-·

lattre

tt

••pua•

J1 ftal pril d'lpftl'. fdoalatari'Aanbanad

Saa Elcallanca
Carlol AllllrrD IAiu Barbau
Aanbnadl'll' da Brnilta Fnnc.

r-:-•t

•
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J" .11 l"honncur a :a:=:ser rftCpiiOR C:t \Otrl

~~~Ire du

MARÇO DE 1998

li juin,

llbtlke COIIIIIII

$UII

•J":a• l"honneur. tn \'ffN du mandai aua ma tle conrie par 1111 Conse1l de
I"OrJan•sanon d"•nv11er la RtDuthCJue Federam. e~~· Bresd a pan•c•per awc ll'a\"'WC du C'om11e
dt l'o1.:1tr CORIOtm~"ntftiiU"( COndUIORS IRChQUifS CHIDRI
L1 Camne c!., I .:u:JI~r ronc'llcnne 1ur 1:1 base dts daspos•nors IDPIIc::r.bles de la
C'on\Mron relanu ai'Or!IRISIIICn de Coopennon e1 de Develappemeru: Ecanom1ques 11 de
la Dec•s•on du ConHd ponan1 creatiDn d un Comue de l":acaer (CI78ll71 IF•nall. ltlle que

amtndee) La R.egubhaue Fidera11ve du Brn•l es1 anvtree a paniCIPif au'l tn.vaux du Com•te
de r.~"'ler s:.~r un Dlcd d"c;a•ne :~uc lts p:avs Memares de I"OC'DE en
ul
:a.:ceprant ce LOODerer au"C. ac:•vnes lnt"ltes ~·ar le l"'~mne de l"ac1er en
t'lecunon de son mandai. en pan1cuner c:e 1en.r lesau1rcs panacl:~anls 1nrbrmn ct de foumar au
C"o."nnrr les .nrbnnanons nrcrswrrs pour l"o1CCOmpbssemenr dr crs r.iches. " de conrnbuer
dans une mesure lpJ:ropnee au 1inancemen1 des IICtiYIIII du Comnc. til
t lil
acce;nan1 les l1gnes chrectnces mulula1erales li1uran1 :.u PII"'II'IPht 6 de
I" .Uneorce a la. Decas•an ou Consed C(7Sll71 11'n11ll
le MDnaam: ~~ 1.1 canan:,uuon de La R..epubllque Federltl\'t c!u Bre11l aux
deDtnSIS du Cormte sera c:a!cule canrbnnemen1 aux rqles de I Orpn~~~~•an. 1flles que lix•
par la Raaluuon du Consed rei&U\1 1 lltllbii"Stmenl du bareme dn .:antnbu11ons dn pays
\lemDrn au budycr etc I"Ory:an1sanon fCtoJ li" I aan11 &lu e les modadcanons penmcn1es.
Si 'acre y.ouvem1m1ntesl d"acenrd :I\ te Cl qu1 preeede. 11 prDDCJSd 'IUI 1e 1me
dr IJ pmenre lt::rre .rr .:c~ur d.e uttcr r~11 Jtlit'l'nanu• amnuuent un :.ccord ,,.,.
I Orpnasauan cl l.e youvlmtmlll!nl de la Reputlll'lu• FHer:lll\.. clu Brt11L .;u• en&rtrl en
'•LDIIIL'r a L• da1e :a l;quclle hr fDIIWrntllllm hre11hen ilura int"onne 1"0f11nlll10ft ta
I"::ICCOII'pllssemenl dtl r1Um:IIIICI '-"aft!IIIIUUOftfttUcs IIIIC'ftllllfel a lOft fftlrtl •n vip~~~r 11
pourr~ ucre m•s 1111 a u1 a~o.card par 1"11111 1111 I illlll'l p:~n1e. :1\ e~ un prn,,s ..:n1 dt clouze
IHdiS

J":u

l"ho:u~e:.a:-

de 'ous 1n1àmer c:.a e mon sou' emrnt"l a:cepte les

IMiil§:~"r~"Ks ec Jes h;ws t:rncrNcs n:~rmonm c=zns "-orre lr.rre &.:ur Ç:."' l"inV~ranon 1
:aniC :-er iiU"'C lf::I'-IU..: d.: Ccmne ce r:ac.er [n CDftiiQUiftCI \Dite lellre d:.: 17 juJn 11 la
prese.,te consmuen1 11 IC"'Cte c· .. :~ acc:r::~ cone lu co••ue lt II:)U\ em1~e.,1 de la Re:n~t:llaue

Fcder:anve c:.a Bres 1 et I"Or1n:s:ar•on ,1u1 ,•nrtl"'::l tn u~ueur a la. d&le 1 la=1uelle le
w:oro~ur-aeml"'l t::-1sm1n .:a~ora 1rrcr-re • Orvan1saua., de I accomphsseme"1 c!es ronnahlts
.:onsnruucnneales neces111RS 1 10:1 ..... :-e ""' v•yueu:1o: • .,..,5 pr.e C •:•PC• \!c""••PUr 0: r,. .. -~are 1j!l,tr~l l"~cu ~;";"'f" de mi hiUII
CQftSICtrauon

Pms. lo

Mon11eur Don11d Johnsron
Secre1aare venerai
"'rRarusanon de Cooperanan ti
de bC'\ e~oppemen1 Econom1DUIS

u

t

,I

li

1
1
~~!1 li11'fj9!1 !111!1
li!
!i
Ut!U!
fv e I• sI tl.li ~I;,,

-

lt

§

1

;

tr i
1 at

~~!

I

i 11 - ·r~11 ~~ 11 111 11!- ! • 11 i! ~íi!J!r•

!il, iiJ' ;UIJ!ri •

-

1

I· !iii5I iii't 1"'si
i!er 1=:111
~~-~ 11· ~~i~ t ~r::!n
1 -li f
I Ia f I • 1

!li ~IIi ~l!il:f!fll:!il;lli:; ~~-- !~Jit~i~g ~:
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bulções dos Pal-.Memblos ao O!çamenlo da Organlaçio [c(63) 155 (F11181)), de 10 da dezembro da
1963, senl aditado confoln~esegue:

'8. Pelas pnlll8l1leS nonnas, a taxa de
contriJUiçlo de cada Pala-Membro não poderá sar aumenlada em 11111111 de 10 por cento de um ano pa111 o outro em tennos relativos; ou em mais da 0,75 por cento em termos absolutos.•
Decisão do Conselho [c (78)1,1 (Fma~) conforme aditada pelos c1ocumen1os [CJM (79) 22 (Final)
Item 231 (b) e CJM (83) 6 (FIIIIII), Item 51 (b))
O Conselho
Considerando a Convenção da Organizaçio
pela Cooperação e Desenvolvimento Econ6mco, de
14 de dezenmro de 1960 (doravante aqui denominada 'Convenção') e, em espeaal, os Artigos 5a), 6,
12, 13 e 20 da mesma:
Considerando as Normas de Procedimento da
Organização;
Considerando o Regulamento FlllllnCBiro da
Orgamzaçio e, em especial, os Arbgos 5 e 14 (b) do

mesmo;
Considerando o Comumcado aprovado pela
Reunião do Consalho a Nível Mlrusterial de 15 da junho de 1978 e, em especial, o Anexo 11 ao mesmo (c
(78) 96 (Fma~).
Tendo em VISta que o Grupo de Trabalho Ad
Kac para lndústna do 1v;o concluiu que um Comitê
do Al;o daYe sar criado no êmbilo da OrganiZaçio e
consoante a Parte 11 do OIÇBrnento e que Vllrios Paises Menmros, bem como as Conulidadas Europáas, manifestaram sua Intenção da partiCipar do

mesmo;
Obsalwndo que os "-" Bl l'ulentllas palllcipenles do Comllê papos!D e as ConuidadBs E1.11; a
ex~ICOidarn, corno C:UI41Uil...,lricial, com as dl8blzas ''li :JStas no Parágrafo 6 do Anexo fl pese lia;
'I

Decida
ArllgD 1

Qbsebvando buscar sol1 çlies pa111 os problemas enlnmtados pela Indústria do lv;o e alc:arçar as
metas expmtas no Anexo fl pras anta, fica criado, no
êmbilo da OCDE, um Comitê do lv;o (doravanle
aqui deuomlnado o 'Colllllê1, com as funções e o
programa inicial estabelecido no Anexo.
Artigo 2
a) Os partx:lpantas do Comitê salão:

I) Ausrii'IB, Áustria, Bélgica, Cenadli,
Dinaman:a. FIIIIAnda, França. Alemanha,

CWcia. Irlanda, Itália, Japlo, Luxemburgo,
Palses Baixos, Noruega. Pollugal, Espanha,
Suêcia, SUfça. TurqiiiB, Reino Unido, Estados Unidos e as Comunidades Européias.
11) Qualquer outro Pais-Membro da Organização que decida participar do Comitê
numa etapa posterior; e
ID) Qualquer pais nlo II'EillbiO que venha a sar palliclpanta do Comitê ~
o disposto no pamgrafo b).
b) O Comitê, desde que os Palses Membros
da OCDE que dele participam assim o decidam, proporá ao Conselho que um pais nio rne.mro com interessas subslanciais na éraa sidanlrglca seja c:orMdado a lazer parte do Conilê. Ao fazer tal propollla.
o Comitê devenl. estar CCIIMIIICido de que o pais nio
niBmbro concordou em e ê capaz de assunir os
mesmos comp;u; 11lssos, conforme couber. relativa·
mente aos trabalhos do Comitê, da masma forma
que Palses-Membros da OCDE que dele participam,
e que - parllclpaçio no Comitê contribuirá pa111 a
raahmçiio dos objebvos do Cormtê. Tal ptopos!a especificará as c:uldlções relevantes ralalivarnente fl
particlpaçio do pais não membro nos trabalhos do
Comitê.

Arllgo3

Os gastce necess6rlos ao funcianarnento do
Comitê seria caberias pelas IWSeiVBS autonzadas
para esse fim consoante fl parte 11 do Orçamento di
Organizaçio. O Comitê JIIIIPIIrará, a cada ano, 11111
programa de trabalho que, juntarnenta com as propostas orçamentárlaa correspondentes, sanl SIIIJrnlt.
tido fl Secralaria Geral do Conselho.
Artigo C

O Comdê podenl. aprasentar popUI"'as ao
Conselho ralallvamanta qualquer IISIUIIIo dentro do
seus tennos de 1efe1êllcla e, a pedido do Conselho

ou seguindo lnlciallva daste, poderá apnssanlar ao
Conselho outros CUII'XIIIicadOS. O Comllê também
elaboranl. um ralalório anual sobra as suas Iniciativas pa111 o Conselho.
ArtigoS
a) As c!!sposÇIIes das Normas de Procedlmanto da Olganlzaçlo aplicar-se-io ao Comitê, salvo
qualquer -'va conSianle da prasente Decisão.
b) O Comitê podenl. fazer nscon aldaçees -

seus parllcipantas, no Ambito da seus tennos de rafetêiiCIII.
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c) o AnaD. Nonnu da p!tiCid1laniD llca . .
fllriSI Clllll a DIIÇio da um navo PIWgndo CCIIIID

aagur.
"21. Camllê do . . . Seus ~ da
r8larlncla 1111o da1Ud116 na Decllllo' do
CclnRiho qua esllllalaca Ulll CamU do Al;o
(c:(78)171 (Final)]."
.
., AltlgDI

. .
•

A p11aaan1a Dacie!!o e . . AnaD Ilibam- •
gorem 26 da CIIIIUbnl da 1878.

ANEXO
1. A lndllallla do .;o aliiillla IIUidlal l6lla
dllculdadls: tan1o dalllllllntD c:lcllca QUIIIIIO 111111llnl. TalaciJico.,..dlsllo~e•CIII'BI>
lllllzam por:
: .

-c:areilwle8.1ndelllepew8111&•.
-nlllaldadlli... lda~büo;

- p111Ç118Irtilllficawem.• baiiiDIIIIIB -

dDB IIUidilul;

- lllllllln;llaliglllllcidllral dela - - Cllllla-

clala lladlcklnllll;
.
- gllllldla c' 1lacw;arw de ~ diHIIIia,
ccxnl;aqOincla- ..._ 111111 jlaliwiiMI aiiD 1M1
de c'lll 14RiiQC4 .
- dn
1nance1n1 dapi nho Wilnl 011
pnldulania, o 111111 ........ biiiiDe 011 11111 . . . . . .
~. iliiiiiiiiNzli; dllllllllnas;
- 11111ar .......~ QIMIIWI61111 na ofalll e

,.,.no

cllin&ldada~JQC~,~noCD;6alo&dliib,

2. Em quua 111C1DB 011 p(•ICipala paflaa pmcbdlll ........ Ulll ..... Olllillal
118111DIIilla IIIICbiiL Em ................ .
a n;agnlludl dDB pallla,. estMullla wliwilliidoa
pelo 881Drlldelll•Uw eu~ ••lll't~B
- IIIOCials e IIIDIOII. . . dDB ...... -.ullnlil ...
Clllállaa llo Ulllanclall. .
3. Aa lnlilmillçllaa 1111118116 nMilll da c' III~
vlnaiiO dDB 111111n11 aldllnliglcGI 11116 dWI.- .-.
- e a p ,....,... da que a;Dale pallb& lllllan
1811111
IJIII'8VIi' 011 pralllln- dDB dlmllli
11o haje M1an1a. A CXIIIV'I;glncia doa pllllllna clcllcoa - llllllu ..... Vllli llâiillllcar 011 pftlblen
nau que Cilda Ullll aliadL Eldlllt Ulll ........,._
naiiO gaaaiiDdo • ..._ ulalam dlelaiÇIIII cfcl..
CU-1181i.

- Aillegular que o Clllláclo do aço •• man11111111 tio lit..,IIU e llml da diiiOiçlles quanto
pc1111va1. Malldlsi'IIIIIIMI dewem aer evlladale,
qUMdo iiliC8IÜIIIS, llmlladll quanto ao lllcar.• duraqlo, abedlcenclo. 8demala. • ranw do

BATT:(1)
- haillwar a nâçlodlslllmllnls CDiacllls;
- Pu 'PI' que 011 gcMIIIIIIB ljlm pronta·
lllllilli paraal;ailltaHi..., da crise, com conUIII bncal- pareei- coman:iaillnla111 adDB
e - CDilomildade com 116 princfploa ~

- Facllllar as adlpllçCiea esliulurais nac artliilll Plflll'1llilzlr as piiiiSIIias por llç6el comen:iais e
pnlillllller uma ••çllo i'ICÍOIIII da piUduIMII. Clllll vielas llllliar ~=
- ~ de iaue • medldu que ateIem a lnddllllla do aço IBfBm consistentes, na medida do possfvltl, com as poiRicu 8COII6micas geIUI, e 111111 levam em -.idaraçio as lmpllceçlles
pa;alnduldlllls lllinl. lncUiwe iDliilllll c:onunicb;asdaaço:
..
.
- Evllar o lilcll'êlo. ln\; "\;16111o1 econOrniceIMIIIP lnJUIIIIIcl:•'lll. wrm daixar da ......._r as
ne 11 ,...,..l&(lllu•CiadlllrMWi~MidU;
:
- ....... Ulll9 CCICIIJIIIllçll .,........ consis. . . C11111 a 118C I I I IMde da CDICLHI6ncla; JII8WI' e,
na ilildldll do par r..., ewtrar 116 pnllllel;-.
(1) FlesÍaJia.ae 111111 as·
b normas e
dsposi9Dn do Gatt. naste Anaxo, nlo afel9m os
clniiiDB e obiiQaçliel, ao mnparo do Gall, dDB par·
11c1pantes Individuais que sejam algnatjiloa do
Gall nem corderem, por lmpllcaçlo, dlrallos e obri11190H
aqulvalanlaa JIIIIIICipanlae nlo llsJ!alá·
lbr do GeiL ! . .
•

-nc:iu

11118a da • • o •

••'IIm •

AJihae
4. Dllnllt delllld'n;ldedw, 011 giiV'IIIIOII Jllll'
clllm lllblliar -lilnlilna para:

....... doCIIIIIIIII

. 5. o CCimlll do lqo IIUIIIre4 illgllllrmanle •
• EIJ Dllln'8••nec nfrlopa~&: ·
1. Al:oif\IWI181 ..........__ as I!I!QIIIII.....,..ilclloiB
ll'llllllilis da afella e dlmlndll na lndllalllli do 1190 e
lndllallle ......... ligadas ...... lnclullve lndlllttdas IXIIIIUIIIIdall da • • Clllll o propcllllo daldllntlllcer
e lrqli'caçlles polenclels e lazer
••r;l5el e 'pajetae a:a1aliNIIB a IDdes • parles

...

p;abla••

··:

.

2. ~ lnkitenupbura;t • evalur,;lo
dllllliDlllillil da .;o na:lauala. nlglolrels e globais
no que • I'Biiint a nlvel da614Rego, lucrai, lnvalli-

maniDI., c:epe .....,., gaiDI · · - - · produltvidadll e oubaa aiPidae llg;;daa l vllblllotMe e Clllnpe8wldadl;

3. o.a.vaMJr pa..-:ttvas COIIIIIII pa;a piiObllmas IIII q;'BIIIIIes BIIIB;gli ... no I8IOr lldlllliglco

.-·

•
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e estabelacar, quando couber, oble'- ou dnltrizes
mullilaterals p8l8 as poltlicas de govamo;
4. Reexllninar e -uar com RlgUiaridade as
politicas e açlills de govamo no 111110r lldenirgico. A
luz das cin:urlstancias vigenl1ls, dos abjelivos e ciJa..
trizes IICOidados rnullllateralmenla • dos Aconlos do
Gal! e OUilUs IICOidDs pertlnllllfas;
5. ldenllllcar deficiências e lacunas nos dados disponfvais e -anos ao Comilê, com o
prop6sito de aperfeiçoar os aubsldlos nacionais ao
Comitê e possibilitar a cornparaçlo hansaclonaJ dos
dados.
Com~ Iniciais
6. Os parbcipanles do comitê do lv;o concordam com as seguinlas liretrlzes rrulldalarals:
A: Relativarnente 6s aç6es cianle da crise comeldal
da siderurgia:
1. Nenhuma medda deverá ser incousaeute

com as dlsposiçiles do Gal!;
2. Qualquer medida nec=-é:ia deverá ser tio
limdada e temporária quanto passivai e indlcsdo
para a CIUS8 que motivou sua i~
3. Toda medida (1) tomada pelos participantes
devenlser lmelialamenl8 CCifiii0:8da ao Comitê do
1v;o e, consoante as normas do Gall, ao Gatl A jusblicabva da manutençlo de tais medidas devenl ser
COIIU11Cada periodicamente ao Comitê do h;o. Os
partiCipantes concordam em efeluar consultas relalivas a qualquer medda comen:ial de Interesse de outros participantes;
(1) ~se que es1as Incluem todas as
melidas de salvaguarda sujeitas a exigências de nolilicaçio nos termos do Gatl
4. &eqn que agir com baR 1m leis e pcaceclmenlos rl8doiials .... enfnllllar liiJrddades 11111•
ves de sua lnd6stria, o p~a~lqiaida deverá levar em
conte a pPeocupaçlo de seus pan:alros ODIIBCiais
no sentido "da que os fluxos ODIIIBR:ials estabalad
dos sob ODiidil;lies nonnais da ODIICDilência nlo sejam seriamente prejudrc:ados;
5. A orienlaçio nlfenmta aos pniÇOS devenl
abedBcer ao Código lnternactonal Anli-Dumpng el6
lê admiSSivel em perlodos de cnse de IUislancial capacidade excedente ao dos par... uportadcns; ....
lllçlo de pnaços generaliZada en1n1 muitos exporia·
dores, rehneute a muitos pi'OduloB no men:ado de
Importação ou nos men:ados munlials; e 0D111i91ies
lnduslrials lntemas de depressio, lais como baixa
capacktade de L'lllizaçiio, baixos luclas, VW1das, ln-

vestimerrtoa ou ·~· Tais medidas diMIIIa ser

MARÇO DE l!l98

.,,_,.,lllnldlllarmN181.,datR. "auaPenãas OU DOIIX!!das qiBido 88
condlçlles melholllerll.
e. A lixaçlo de pnaços n1o c~~~vam e l'6dlr 01
preços nonnals mais baixos no pafs fonlecldol au
nos palses onda ~ condçllea nom1a1s da
ODIICCM"ência, nem devenl .-ler as ..._ dos
custos lOteis de pftlduçlo (lnclusMt deap IIII gerais) e lucro, detenninado por um perfodo IUOiêvel
e ,_nte, no pais ou palaes fornecedonaa; e 01
custos de entnaga ao men:ado de lmportaçlo a ea
taxas de lmportaçlo podado aer lnclul"das ae 01 Cllllêlloa de pni90S fonlrn "'Fbalacidos com bale em
entrega.
B. Os parbcipanlas do Comitê do lv;o l1lllfinnanlm
sua deleminaçio de se abste111111 de COIICIIrlência
destrutiva no apoio oficial ao cniciiD de 88PIIIfliÇia,
concordam com que suas pcllllcas no can.,., dos
crêditos de expollaÇio ..,. usinas llidenilgicas e
equipamentos seja tolalmenl8 consistente com o
Acotda aobr8 Di..crizas .... c:n!dllos de axpottaçlo
com Apoio Oficial e a contnbuam ..,. ev11ar o lllblf.
dlo competdiVO de tais exporlaç6es.

C. Os palllcipantes, llllllinnando as claeblz&i gallia
para politicas de ajuste !MWadas no lntiiD do mI!Uiicado da Reunilo de junho de 18711 do Conselho a Nlvel Ministerial, acordam que as pollllcas lntemas para sustentaçio das empresas Bidenliwws
em perlodos de crise nio devello lranafertr o 0nua
do ajUBie pala outros palses e couaeqilllnlllmada
aumentar a pnabHjctade de medidas de NIIJÇio
ao cornlêiCIO por outros pafses (por _,..., com o
estfnlllo altlficlalau o deslocsmenla IJIIIIclal das Importações). Outrossim. como f1llllll garal, ea mecidas lnlemas nlo devarlo Impedir O fllci&IIBIIID da
tllllpniSIIS 11111g11111s naqueles em que 81188
nlo llêm possjNic!pde de se toman1m vil1wlla run
piiiZO IBZOával.

D. Os participantes do Contido Alp ae ~011•
tem a envidar todos os esforços p8l8 alereoar pro-

llfllmiiS elicazeB p8l8 a nradap1sçiD do llaballldar
Bidenllgico lllniVá de 8II1AIJO allernallvv fala das
emprasaa aleladas paios ajustes eslrUiunlil. Palatal
fm, efeiUalio periDdicsmenle um lntelr:lmblo de lnfonnações sobra a elicdcia das politicas e prospamas de ass· lência aos llabalhadonas e CCII!Uiklades sidenilgicas.
E. Qualquer medida 1881J1ngindo o 0D1116R:io da nalenais llblizados na lncilslria do aço diMnl aer mIIUiicada irnediatarnante ao Comllê do Alp e UImetida a cansulla junto As paJtes afetadas.
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llr noa FllnCIIW I •III e 'lfllllta:ICII'III (A t+çlo da
t' Etll·l~ll Gllai41A15. di Ida dlanilliDdi1-

Acoldlm,.. .......... oaiQIIel:

CAPfrut.ol
AmiiiD de llpl:a;la di CJ1:2110f1191o
ARTIGO I
Apr III IIII ~111m porCII:JjellvD:
a) rnr~Jiscer glllallllaa Plll8 qua u a~t~;&es
ln&emiiCirlillla aafllm fellall aegundo o llllareue -.
periQr da alallça a com l8llp8ito aoe dlellos llndllllllllltll que . . - · - - o dlniiiD ltdll!iiliGb?lll;
•
11) 1n11a1nr 11111 lilllmt dll coopn;lo en1n1
011 EJOadnt Coli1181611111S qui U1f11U18 O I 11'8110 . .
manclonadtt jj11181lllas e, em conaaqOêncll, rnvtna
o lfll(ltatN.. wnda ou o büco ele
c:) Hll!ll- o ,_illteii,.,IIO noa Ellldo
Cot•w 111 dia
rui' rMas fll!llllldo a
Coti\flliÇio.

cmv-:

••"\J&'S

AATIG02
1. A CctrMnl;lo llllld. aplk da quando . CIIIn!;a cem IIII "lh:la hllbllulll em 11111 Fal8do Con-

ro

~PELATIVAI.f!P01'EÇÃODAS
CFIIANÇM EAC90f'EPAÇADEMUAm.A

IIIICif8daQIIJ1111WIIO;

......,.*'***por fnltlumarmll ntlrr&ICI2i711. em

pllll

JIIIIICUar • Cot!IIIIIÇID Clll Na!;lllll UNdla aaln 011

N174,Dit-

11811U118
Fádo ele origem, llvw lido, .... ou
diva ..,. 1 rc:n pua CIUIIu Ellldo
('O Fitado e111 acotilda,, quer ap6e acta Gil> no
Ellldo di Cl!lgem por . . . . ou por..,. .....
reeldltt18 hlbiiiMIII•á 110 Eltaclo ele ....ilda, quer
pn que- adaÇio aeta......,.,.. no Ellldo di
IICilÜII ou no Eattdo di Clilglm,
2. A Convengllo ICiiiWitt ttlnnge u Ada9tlta
qua eàt 111;1111 11111 mcuta CfllfWaçlo,

Coo•••

ARTIGO a

c:on.envao
Qllll'•'"'•.,.

A
dltiltlt di W tpllciMI III u
tpl'lMIOIIts fdlilellt no 11111go 17, ..,,.. c. nlo
llln
que a alaiiÇa ..,_ aldacle
dl11 Cdlllllo) 11101.

ro-

CAPITULou

RlqttltlcM .... at~VIIeeli*lt alF 11

ART1G04
Aa wlc ;aea abrangidas por fllta CondiiÇio 116
pQIIIrloOCOIIetq!MIIdoea8IIIDII1adii~-IIIIIS

do Eltaclo di Ollgem:
a) liiNIMm dllllmwiidD qu~a Clllnçe' • ' ttlll;

•
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b) tiwrern wrilicadD, depaàs da haver exarnhldo adequadamenlll as poalbllldadas da colacaçlo
da criança em eu &lado da origlrn, que uma
ção internacional alende ao hllllnlsse auperior da
cnança:
c) hvelem-assegurado da:
1) que as pessoas, lns!lluiçiles e lliiiOridadlla
cujo consentimento se raquelns pam a adaçlo hajam
sido convementemente onentadal e davidamente fn.
lonnadas das conseqilências da eu consenllmento,
em partiCUlar em relaçlo ali manutenção ou li ruptura,
em virtude da adoçia, das vlnculol jurfcicos en1nt
as crianças e sua lam018 de origem;
2) que estas pessoas, insllluiçiles e autoridades lenham manifestado eu Cal .mtmento fMe.
rnenle, ra lonna legal previsla, e que este consentimento se lenha manifestado ou constatados por es-

CAPhut..onr
Autal1cllldlla C.lblllli •
Ol;a..._Qsdenalrif•

ac»-

ARTIGO&

1. cada Eslado Conlndarlle designar6 uma AuCentiBI encanagada da dar CUJijilinenlo ês

IOJm~rlrlldadeladD

obngaçCies II11JC)Sias pela ~1'118 ~.
2. Um Estado federal, um Estado no qual vigoram civeiSOS lislamas jurfclcos ou um Eslado com
IMddades ten11oriaJs aut&1ames podelá designar
mais de uma Autoridade Cenlral e especilicar o embllo lenilorial ou pes-1 de sues funçlles. O Estado
que IIZ8r uso dessa laatilde deslgnani a Aulorldada CeniiBI ali qual podenl ser dlfgida Ioda a IDIU!icaçlo pam sua 11811111 • lo ali Aulorldede Celllnll
conlpilleiiiB denlro deae Eslado.

ART1G07

crito;

3) que os consentimentos não lenha sido oblldos mediante pagamento ou co"'"'nsaçlo da qualquer espécie nem lenham sido revogados, e
4) que o consenbmento da mie, quanldo exigido, lenha sido mamfeslado após. o fi8SCimento da
criança: e
d) !Jverem-se assegurado, observada a Idade e
o grau de matundade da crança, de:
1) que lenha Sido a mesma coovenienlemenle
onenlada e devldarnenle 1nlormada IICibre as conseqüênci8S de seu c:onsentmen1o ali adoçio, quarldo
esle lor eXIgido:
2) que lenham sido levadas em oonsidansção a
vontade e as opiiiÕeS da cnança:
3) que o consentimento da criança ali adoçio,
quando exigido, lenha sido dado lhnemeu1e, na foro.
ma legal pnsvisla, e que este COIISBI1Imento lenha
Sido manlleslado ou constalado por escrilo;
4) que o conu111inllh1lo não tenha Sido Induzido mediante pagamento ou compenseçio da qualquer espécie.

As Autoridades Centrais flxnarlo dlnllamerlle
ou com a coopalliÇID de IIUIDrldadas p!lbllcas, todas
as medidas apropriadas para pravenir bsnelfdas
malariais lndl mrtos por ocasjlio de uma adoçlo e
pamlmpedr qualquer pnllica oonll*la - Cllljlla-

ARTIGOS

ARTIGOS

As adoçiies ablangldas por esta Convenção 16
poderio oconer quarldo as aUiondades compalerdM
do estado de acolhida:
a) loverem venficado que os futuros pais adDbvos encontram-se habilitados e aptos pal8 adalar;
b) toverem-se assegurados da que OS fuiUIOB
paiS adobvos foram COIMIIIIBIII&'foetlle Olienlados;
c) love18m venficado que a criança foi ou ~
autonzada a entmr e a IBSidlr pennane1118rr8118 no
Estado de acolhida.

As Autolidadas Centrais IIDmllllo IOdu as melidas ap!Opltadu, seja di1111Bmen18 ou com a cooperaçlo da autoridades ptlbi'ICIIB OU IIUball Olglll1ia.._ davldamenle Cl1ldanciados em seu Estado, em
aspNJial para:
a) I8Ufllr, conservar a penllllar lnlarrnações ralallvas ali 8IIUIIÇio da criança e dos fUIUios pais adoll-·na rrallda nacnsllra ali nsellzaçlo da ldDçlo;

1. As AUioridadas Cenlrais davello caapemr
enl18 si e promover a colaboraçio en11e as auiOiidadas compelllnles da seus IBIIPIIdlvOS Estadas a Iom
de aasegurar a proteçio das crianças e alcançar os
demais obj8bvos da Corwençlo.
2. As AUiondades Centrais tomario, dlrelamenle, Iodas as medidas adequadas para:
a) fornecer illfonna9lles aobl8 a legislaçia de
seus E...clos em rnaléria da adoçio e ouhas lnlorrnaçlles gerais, tais como eslallsllcas e lormulllrios
padiOrllzados;
b) lnlormar-llll mutuamenle IICibre o funcionamania da Conwlnçio a, na medida do passivei, ramcwer os obslillculos para sua aplicaçio.
ARTIGO&

da Convençlo.

b) ladlllar, acornpenhar e acelenlr o pmcecirnento da adoçia:

..
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C) jliCMI- O diiii'MIIvlmeniD

de lllvlOOB de

orleiiiiÇio em 111116rla de IIIDçllle de~
men10 dali i= ;Gel em . - •IIIIPIICIIVD& Ea• rt e.
d) .,......, illlll6dal 1111111 de avda;lo 1011111 • aperlliiCIIIS ... lllll6rla de IIIDçlll .........

clonai;

e) 18811111illli naa llmlln da IIII do 1111 E'llado,
b ICIIIcllaçlles tustft;adu de lnblliiÇIIela III!IIIIID
de llluaçlo parllcUar de adaçlo fDmldadas
por autras Autuildada& Cenlrals ou por aulclitdadas
jlilbllcas.

AlmG010
Sornai• poderio abl8r e COI-var o cndalrclamaniD as CMIJIIIIIIIIK» que dilniOnllmJ8m- 8P"
lldlo para CUiqlllr CXIINfalniiU ........ que . .

possam., COIIIIadas..
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lniiMie, det:eilo dklgli• l Autuildlde Cenbal do
Ellado de _ ..... icla lilbllueJ
ARTIG015

1. Se • Aularldlde CeniJaJ do Estado de 111111llildl ccalllldlr... que 01lllllc:llanll8i 11111o ,., r o •
e epfOI para adalar, a narna p!ap81B11111111 ~ki
que COiltenl• lrloiniÇIH IGtn a ldllllldade, a aar- """e Pfdlca e adecpi!Çio dos 1111t111r11ee para
ldalar, -llluaçlo pmnal, famlllarellllldce, 1111
melo IOCIII, 01 motlvoi que 01 enmam, -lplldlo
para ...nr ~ma adaçlo lnlllimlclonal, Ullm CGIII
IObnt a utençal de que eles eslallam MI COidç6• de ........ 81111 C8igD. '
' · 2. A Almlldade Cenbal do Estado de ....._
tlanlmllljj o i8lalórlo l AuiDIIdade Cenlnd do Esllldo de oilgem.
·

ART1G011

ARTIG018

Um ............ cndeliCIIdo elevai*
a) ~ ur.,....• ..,. b nlo baallvoe,
1'811 COildçae&. denlro dos lmllellxlldae pelai~
IOIIdlldes COIIIP8blil118ii do Estado que O tMir l:ildllr-

1. Se • Aubldade c.nnJ do El1lildD de lililiam CXIIIIIOIIar que. utança ••• 121:11111, - ., tnJIIIIIII'IIIII NlltllltD que Clllüllha kllam•
çlleiiObnt aldllilldade da Dillln;a. - ••••. .
de, ..... melo IOCieJ, - ftllluVIo p...... fllmlllar,
IIII hlllditco n*lca p III aele fllmlllar, ...... COilll
cp ....., rec u"I!'W'Ie peJtlculiu8l de Cllln;ll;
11) ....,., ... canlll • COildçae& de . .ICIIVI"
da
c:rlln;a.
......
eCUbnl; .......
. . • - .- artgem Mnk:a,
.
.

clado;

'

.

•

.

11) ar dilgldD e lllti.olâ&do por p III Dei quallllcades por- kilegrtdlide 1111111118 por- ........
çlo ou Ujliiilllicla para- ...... de ldoçlo lnl8liilclaneJ;
c) llllllr IIDnelldo llllpllltt'O des aulcaldades COii4J8IIilf8s do ialalcll E'IIBID, III que lllliglll
. . Wlic:; ...... biCb&i&&l • .a.;ID financeira.

AR11G012

Um arjjiiilllliD ulldliiCIIdo em 11111 Elllldo
Conlnilanlll - · podld - M I CUID El1lldo
COillilllliHIIi • ..,.,. lido aullli1rado pelai 8ifDilda.
desCOii ......... demiboiOI f*dns
AFITIG013
A dellgnlçlo d8ii Autuildldw Cenlrall e,
quando b o - . o lntilo d e - f4llgllee, ......
01 1111111118 •
dos ........... deoiclados diMm- ~por Cllda El1lildD
COillialaille ID Buiaeu
da Coilei.,icla
de HaJa de Dlnilo billtiiiiiCbllll Pllv&do.

·-iiÇOI

Pain•••

CAPtnA.orv
Rllll't I •PI Dili ' . . . . .
~da ;lo ..... , ICI III
ART1G014

P•••-

Aa
cam l8lidlncla llalllluiiMIIIIII e.
lado Conlnlllnle que ~mjam .-r ~ma uliilça.
cuja l'lllldliicla liellllull . . MI CUID El1lildD C..

C)~

de que 01 COI-618du6 ti-

nham lido oblldol de -.lo aam o ai1lgo 4: e
d) Wlllicar, ~ eapa ..,.,. . . . . .
NIIIOIIoe ......._ l
"*-pala idall-

crllnça.-

vae, aea CXilo "'filo p;ewllla lllndeiD

t•••i•.,..

peilar da cdiriÇL
2. A AuiDIIOide Cenbal do Ellldo de cqam
lianlmlllnll Aubldlde Cerllial do Estado de aaatida ..... nllalllllo IGtn • crllnça. • priltl8 dos aan. . . . . . . l8qlaldaa • •

.ae.

que,....... .

cCifiJ Plf'o, cuidando..,. n1o....., aldliilldade
da m1e e do pai, caso a clvUglçiD-... ..,....
çllel nlo aeja pwnrllcla 111 El1lildD de Ollgem.
'

ARTIG017

Toda •
To de canlllr .... Clllnça - fulu.
.... - - - - ........ podejj- ..... - I I I
lado de Ollglm., • AulaiiOide Cenbal do E8llido de arlglm ...
I

e.

I

-

8lli8lllll&do • que 01 , . . _ .... iidathoe
lll8llll8l1lnm- cancanllncll;
11) • Aularldade CenliiJ do E8llido de ......
IMir ap;CMidD 1111 •
h quando llillil IIPiiM9IO
I

•
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for requerida pela lei do Eslado de acalhlda ou pela
Autondade Cenbal do E8lado de ongarn;
c) as Autoridades Centrais de ambos 08 Esta·
dos estNaram de IICDido em que ae prossiga com a
adoção:e
d) IMir sido verlllcado, de wdomidada com o
arbgO 5, que 08 futuras pais adollvos 11111a habllllados e api08 a ldolar e que a criança eSiá ou l8lll
autorizada a llllhar e llllidlr pennanan111man1 no
Estado de acolhida.
ARTIG018
As Autoridades Centrais de ambos 08 EstaMe

tomario todas as medidas II8CI!IISárias para que a
cnança receba a IIUiorl2açlo de salda do Estado de

ongern, usm como aquela de entrada • de raidên-

cia permananta no Estado de acolhida.

ART1G019

1. o daslocamenlo da criarça para o Estao:~
de acolhida 116 poderá ocom1r quando livelwn lido
lllllisfedos 08 raqulsitos do artigo 17.
2. As AuiDriclades Centrais dos dois Estados
deverio providenciar para que ó dlllllocamanlo ae
nl8lize com ICidll a 8llgUIIIrÇII, em wllfl9lles adequadas e, quando passivei, em IXJII1I8IIIIIa doe pais
lldDbwos ou luluros pais ado1lvos.
3. Se o dellocarrBdD da c:rianÇa nlo .. efeli.
var, 08 Rllal6rlos a que 18 rafaram 081111igos 15 e 16
serio I8SIIIUidos à IWIIIrldades que 08 !Miram expedido.
ARTIG020
As Autoridades Centrais rnanlllr-ee-lo Informa.
das IIObla o piOCIIIiniBIIfo de adoçlo, IIObla as m&cidas adn'•da• p!lllllavá-la a eleito, IISIIm como ao-

bnl o dnenvdwuento do I* lodo prabelório, ae
1111111 for IWqUBIIdo.
ARTIG021
Quando a "CCoççn deva oconar, após o dellloc:amento da criança, PIIJll o Ealado de acolhida e a
Autoridade CenbaJ del8e Eslado wlliderar que a
manutenção da criança na lamllia de acohda Já nio
rasponde ao seu lnle1811118 supenor,- Auloridade
Central tomanl. .. medidas I'I8CIIIIáliall praleÇio
da CIIIIIIÇII. espec:laJmente de modo a:
a) ratinl-â da pessoas que pnltaudllhi adalá-

la e IISSIIgiiiBI" pnMsorlamenle 11111 a'idado:

b) em consulta com a Aulolldade Centl8f do
Estado de ongern, r· 1gumr, sem deiiilli8, uma
ncwa ct'lc açlo de criança com v1s1as • - adnçlo
ou, em 11111 falta, uma
:eçl? allemaliva de caril·

o*"
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ter dilnKiolm. SOrnei IIII poderá oconar uma lidação
se a Aamldade CerillaJ do Ellado de 0111111111 llvllr lido
devlc8na11& i ilannaiB aabnt os ,_pais adDIIvos;
c) cama illllrno IIICIIIIIO, -s~~~rar o I1IIDmo da
criança ao Eslado de origem, 18 IUISim o exigir o interesse da mesma.
2. Tendo em vista especilllmenle a Idade e o
grau de IIIIIIUndade da criança, ata devenlaer consultada e, naste caso, deve-se obter seu C111111811bmeniD em relaçlo à mecldas eaeram IUIIIIIdas, em
confomildede com o p-nte Artigo.
ARTIG022

1. As funções COIIferldas l Aulondade Central
pelo P"'llnle cspl1ulo poderão •r exei'Cides por auloltdades p(íb!ICBS DU por orgaiiiSIIIOii Cl8denciados
de conformidade com o capitulo III, e seqn na for·
me pniVilla pela lei de seu Estado.
2. Um Eslado Conlralanle podlllá declalar IUIIe o
dep: ildrio de Canvaçlo que as FUIÇ6es Wllerides
l Aillxtlade Cenlnll pelas IIJtigos 15 a 21 podido tam1*11
Estado, denbo doe limllls per·

--c:adls-

mlldoe psla lai eiiClb o co ~de das IIIDidades ClllqiBI&niiiS desee Estado, por 01g111 isla101 e p
•s 1JJe:
a) ilillllr.a:aa 11 as CXIfldiÇiies de killlgridade
1110181, de con~etêucaa pmlissional, expetiêucaa e
laspol•""'dede exigidas pelo mencionado Estado:
b) leram qualiiiCIIdos por seus padriies 6licos e
lom6Çio e expenêncaa para atuar na llraa de
adnçlo lnternecklnal.
3. O Eslado Conlratante que efeluar a declala·

ção pravira no paaágaalo 2 il'llorrnenl com aagulan·
dada ao , lurau Pennanenlfl da Conferência da
Haia de DIJIIito Internacional Pnvado os 110111118 e endeniÇOS a.. oaganisrnos e pess•.as
4. Um Estado Contratante podanl declaiV anta
o cleposltáno da Convençio que as acloVies de
crianças c:uja residência habdual estaver satuada em
seu 1Brr116rio eomente podeaio ocorrer ae as funções
conferidas u Auloridades Ct:""raas lotem exei'Cides
de IICOido cani o peaágaalo 1.
5. Nlo oblllante qLIBiquer de:o.·'liÇio efeluacla
de coufouuldade o:m o panlglalo 2, ::111 Nllal6rlos
p1evlslus nos arts. 15 e 16 seria, em ladre os ca- · elaborados IICib a I8SpOIISIItilld da Aulorida·
de C8nbal DU de outras autondades DU organasmos,
de c:nlonuldade cem o paaágaalo 1.
CAPITuLO V
RI: llldillclliil&niD a Efeltce da Ada; I
AR11G023

1. Urna adoção certaficada em CCiiloamdade
com a CoiMnçlo, pela autoridade c:q~alanle do
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ElllldD onda CICIIINU, - ' 160Cii.&:lda de pllno ...
N111D plloe derlllll Ea1 rio»~ O C8illllcir
dD clavld IIPICIIIcal ql8ldo ...... CUIIgaU 01

..,_e.

III lltii&-lftriP•nollt.17,
2. c.dl EaMdD CUiliillliid8, no no;aiiD de
......._ 111••o. ac r
aprov-r;lo ou llda-

"'o.
llo, IICIIIIIcari 10 .,. cli filo di Canu8nçlo a ldanll-

cllde e • Fungllea di lllllddedl ou clllllllalldeclll que.- feledo, llloCOiiiPIIIH- ..........
dr Clllllado, 111m COIIIO . . rdllcal.. ~
iiWIII,IJJIIqla illlldiiCI!;Io na 'diiiQIIIIÇIIo - . .
~.

•

!

AR1'10024

o I60CIIIi!ICimallfD de .... ldQçlo 86 pociHI
_. l*'"'dD IIII 11111 Elllllo CUiillilllii .. R a adDçlo b 1111111 UI ;ade IICIIIbiila l - Clldlm PIIIUca, IIMndo IIII CIIOIIdiiiÇID O lnllniiiiiUIIIIICJr di
crlançL

ARI'IG025

Coma.,.,

Q•lql• Ealado Ccnndanle pociHI dlclnr
ao dlpclllllo di
que nlo • COiilldlra
Clbr\JidD, 1111 vlllude dllla, aric:ameclr •1111119D• ..... de CXIIfonnldlde 1111111 - _..., cancluldD
1111111 .._ nollt. 81,
2.

...-.ro

ARI'IG028

1. o ........._ dia ;la ....,._.o •
ca•""llcln&IIO:

., dD vfncUo dllllllçlo . . a criança • - pelladalluw;
III) di .... iitll81et!et pelema dDI . . . . . . .

wa

a,......, di CiiiJit=l;

o) di rupUa dD vinculo di .......... - ·
en1nt a criança e - 11118 e ... pel, • allqlo
procliZir 8111 eiiiiD no Eallldo CUiliilllii• 1111 que
OCIImiU.

•

2) Se a adn;lo av.r por liiiiD a rupba dD vlh«Uo Pl"'l 1 • di "'!;;o. a alll~t~~ ...,.. no
ElllldD dllllllllllda I IIII qrlllql• Cll.liD ElllldD
billliilfa no qllll• I60CIIIhliçe a n ;lo. di dnlllae
equlvlllll-.-que.-...nde .... lda;loque
pnJdura III elliiD IIII cedlwn-- E r rio»
3. Ollpa;jg;lfoe pnadll- nlo lmpecl;lo a
. , . IÇ... de qlllilqulr ... Cllçllellillll favarj ....
l criança. IIII vigor no Elllldo Cormdlnle que nlleça aldaçlo

a.

1. Se ..-. et ;lo ,..lzrte

no Elllllo de 011-

aem n1o..,.. COIIIO e111o a IIIPIIft dD vfncUo .....
d k lf& di r

;lo,

O

Elllldo de lllllllllda que -

n111a1r a adn;lo de Clllllamildade cama CUiw.,.,
padlr6 canNd la IIII 1118 •ct ;lo que pnJdura III

eleiiD,Ie:'

.

.

a) alai dD ElladD diiiXIIIIIda o pennl!ll, e
01 - - • • - - paetbdu& no Al5lgo 4, 11. . . . III)
o .............
...., ou tcnm OU!IIIgldaa ....
llllrrlo!Çio.
.
2. O ar5lgo 23 art • l III' I 'o 1111n a aan-

wnçlo.

CAP1nJLD VI

C;pani;Bn a..le
ARI'IG028
A CUiMIIÇio nlo ale!lut illlllhllna lal dD EliaciD de odgem que lllqll8ba que a ado;lo de ....
criança nllldalile llabl!uaaialf& 111111 ElllldD la 111111 EltadD, OU paalla a Ú
'tiO di Cllllnça
· no ElladD de IIXIIIIIda ou .., dulc cemauru ao &lado diiiXIIhkfa ..... di adaçlo.
ARI'IG028
Nlo clllve4 ..... llllfun Clllif81D . . . . . .
Pulalpeil adallvua. Olpeil di criança ou qr•lql•
. CUill ...-que

cllkc••

a-

guula ... que.

....... aM4HidD ..... 'III; Dei dD IIPigu 4, ......
I O I dD IIPigu 5, III,_ a, laivo 0 1 - IIII que a
wtc ;lo for dePIP'da en5nl iillnDiae di .... t.mlla OU IIII que. CllldOIIei ...... 1»111 ......
... CIIIIIFiki . . dD E'.-ro ... CI!VImtcnm CUII4I!dli.
ARI'IG030
. 1. Alllllalldldei ............... - ElllldD
CUiliillliiile lamlllo pnwldlnclll peJa a - - •
ç1o c111 ~lfDI;;IIÇIIel ,.. que dllpunrem ....,...
....... allgem di criança ...... pillllcUar, ........
lU di Ida......... - - ............ lllln o hiiPI1IJ.
CD IMdlco di Cllllnça I ... flmiiL
2. E'll8a lllladdldle -sJiftilo O C III C,
·cama divida oillla;;lo di c:diiiiOII ou ,.. .., .....
ligai. a 1111111 ~IIDiiia;llw. III lilldlda IIII
que o peoii•llalal dD elfl:ldD fllldr\
AR1'10031
Sem pnljulzu dD ..... PI ~· • no IIPigu 30, 01
clldDI 118.-que bwn atm• ou liai&IIIIID
de Cllllalmldadl 1111111 I Colwa;;lo. IIII pei!lcUar
aqr 1r11 1 que • ..,..... aellllgae 15 e18. nlo pudlilo . . lft!ndDipnllna dsiPnlce daqr .r ......
01 quala flnm IXII*U ou llalanlldaa.
ARI'IG032
1. NPnsll*n IICidlft obllr • ..,... " r 1a111
ln~idldiVIitdalldallllllllzlo di ~18iN;;ID em 1118llqlo
lnlemeelana!.

•
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2. S6 poderio aer cobrados e pagos as CUSIOS
e as dasf s, Inclusive as llanoi*IDs pralisslanals raZOihoeis da p !SSMS que f8nham inlllfWido 118 ldclçlo
a Os drlgenles, adminisbadDnls e llll1pftlgll-

dos dos orgarusmae lntervenlenlas em uma 8daçlo
nio poderio racatler ~ desplapoft:iona
em relaçlo aos seMços prestados.

ARTIG038
Um Estado em que distintas unidades teniiDrlals po1111 18111 IIIIBS próprias I8III8S de dnsllo em
maléria de adoçlo nlo estará abdgado a aplicar a
Convençlo nos casas em que um Estado de slslama Jurfclco llnico nlo est1v11r obllgado a fazê.lo.
ARTIG039

ARnG033
Qualquer autoridade competente, 80 veriiiCIII"
que uma diSPClSi;Ao da Convenção foi desrespeitada
ou que existe risco menllesto da que venha a sê-lo,
inlormalá lmedalarnente a AuiDridade Central de
seu Estado, a qual terá a responsabilidade de assegurar que aejarn tomadas as madldu edaquadas.
ARTIG034

1. A CcJr.-IÇio nlo ateia as 1ns1rurnentos lntemacionais em que as Estados Conbalanlas sepun
Partes e que contenham diaposlç!ies sobre as maférias"nsguladas pela p - - Convençlo. salvo declaraçlo em contrário dos Estados vinci ilados pelos
referidos instiWII8niOIIInternacionais.
2. Qualquer Estado Contratante poderá ,concluir com um ou mais Estados Contratantes eco~

para favoi8C8r a apllcaçio da Convençlo em

Se a autoridade C0111J81enle do Estado deslinatáno de um documento requerer que ae faça deste
uma traduçio certrllcada, esta deverá ser lomecida.
Salvo diSPensa. as custos de tallraduçilo estarão a
cargo dos futuros pais adotivos
AFmG035
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relaçiles nscfprocss. ~ iiCOidos somente
lio derrogar as dlsposi; !Jes COnlidas nos 8ltlgos 1
a 16 e 18 a 21. Os Estados qua conc:lulnsm ·
acordos transmiluão uma cclpia dos mesmos 80 d&pasitlirio da presente Corwwlçlo.
'
ARTIG040

o

As autondades compefenteS dos Estados eon.
11atantas alUarão com celeridade nos procedlme1 11'"
daadoção.
ART1G036

Em relaçio a um Estado que possue. em matéria de adoção, dois ou 1111115 8islemas Juridicos aplicáveis em clferentes unidades temtonais:
a) qualquer referência à residiiiCIB habilual
nesse Estado será entendida como nslaliva à 18Sidência habitual em uma ullldade territorial do dto
Estado;
b) qualquer lllferêncla à lei desse Estado será
entendida como relaliva à lei vigente na COfniSIIOiidente unidade tenilonal;
c) qualquer refelêiiCIB às autoridade$ ~
tentes ou às autoridades plbllcas dessa Eslado·aerá
entendda como l8laliva às autOiidade$ eutoriDdas
para aluar na correspondent8 urlldade temlollal;
cl) qualquer refeiência aos organismos credenciados do dilo Estado será entendida como nslaliva
aos organismos credenGlados na correspondenla
unidade territorial.

ARTIGO :fi
No tocante a um Estado que possua, em rnalé-

Nenhuma

-IVB

à Convençlo será lldmilida,

ARTIG041

A Convençlo será aplicada às Solicdações krmuladas em confonnidade com o artigO 14 e recsbtdas depois da entrada em VlgDI" da Convenção 110
Estado de acolhida e no Estado da ongem.
ARTIG042

:i!

O Secnstárlo-Geral da Confeiência da
DlnsiiD Internacional Privado convacará
Odicamllnte uma Comsslo Especial para e
O funcionamentO pr6hco da Convençlo.

CAPinJLO VIl
Cl6.-daaFinala
ARTIG043
1. A CoiMnÇio eslará aberta à IIS8Inalura dQs
Estados que ei8111 1118111111as da Ccnlerêncla da Haia
de DlreiiD lntemeclonal Privado quando da Dlk:lmiSéllma S..'o. e aos demais Estados plll1iclpeniiiS

da i8ferkla Saaslo.
2. Ela Mnl rallllcada. aceita OU aprovada e OS
li'1S1rU11"18111 da lldlfiCBÇio, aceilaçiD ou aprovaçãn
serão depositados no Ministério das Negócios &trangeilas do Reino dos Palses Baixos, daposilllrlo
da Convançio.

rla de adoçio, dois ou IIIBlS Sllllllrnas jurídicos apli-

ARTIG044

cáveis a categonas diferentes de pessoas, qualquer
l8l8lência à lei desse Eslado será entendida como
80 SIStema jurfcico Indicado pela lei do dilo Estado.

1. Cialquer outro Estado poderá adarir à Convençlo depois de - 8'111ada em vigor, confonne o
disposiD no lllllgo 46, penlgrafo 1.
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2. 1r111runa11o de •da alo 1IMit 111r depallo
tadcrjllltD 10 - D~Urlo da CcrMnçlo.
3. A ertaalo 1011111111111111111t lfellas nu 1818;11• en1n1 o Ellado erterelllle 01 Ell "i• Conballln·
181 que n1o IIWirwnlorrrUado obllçlo l-ldllalo
1101 IIII IMIIIIIglliniiiiiD recelii&IID da nallllc:açla a que es ndeni o 8lllgo 48, ..,_ b. Tal obJ&çlo pllllld lgualiMnlii .... famUada por qualquer
da ailllllcaçla, ..naçlo ou
liPftMI!jlll da ecn.ÇIIo, pclllllio1ar l 111 ln Aa llllaildas •• ta;Des rtauailo.., rdllcadla aa clepaallirlo.

Estado

no mamanlo

.

.

ARTIG045

.

1. Qlandc) um Eatado OCIII4Aiaidar dias ou
maiiiDdldas llliilllli1als nu quais 81 apliquem aJa.
llinBI jwfclcOI dlleiBiillll em illaglo l i qneliMIBI
"''P.... pela pnlllnl8 Conven;lo. portenldlc:lllIID'I•IID da .......... da 1'1'*a;lo. da
~ da 8PftMI!ilo ou da r
lo, que a pnt811118 ec.r.ça., an lll"k'&1' a tlldaa • - unldad81 lliilliHIIII ou 1a11111111 a 111111 ou vdilaldllllll.
.... dllcllnçlo pcxllri .., maclllcarta par melo de
._.1ilclaraçlo acp•lql•rtampa.
·
2. Tala clllc:lli'll9ll8lilo ncíallcartu aa rtepo.
lll4rlo, lndlciindcMie exprsrun-.illl es rnedld8l _.
iiiDrlllllll qualla CcrMnçlo an apllc6wet.
a. Cala urn Ellado n1a lomUa IWIIIunadeclaIIIÇio •lanna da pr aa illl aillgo, a caa-ç~~o aá
do ....,., do lllleddD Ellado.
ARTIG048 ·

-·no

•• =la."'"""

1. A CUiiNiÇIID lllbalé em vigor 110 p(olhBIIO
da da miT Jllll*lllll explraçlo de um peduda de
llllli118111 conllldOI da 1alll da 1lp 5111c da IIIOIIIio
inllunaniD da r••• a;ao. di • enaw~o ou diiiPIDvaçlo jWUWIIIID 110 8lllgo 43.
z.pc •• baaate,aCUrwaçllolrlliai6emVVX:
., panl cada Ellllda qua • ralllcar, ...... ou
...-.. pcalarlonnenle. ~ .... .., a ' h l
.._,.,no pdnau da da m1r 8llll*lbt • expl1691o
de um perrorta de 11111 ili8lll dllpalii da 1llpdiiiO de
.., lrllln...niO de lllllllceçlo, .ataçiD.IIPftiVIIÇID

ou rdnlo:
b) panl BIIDdldas llhlliHIIII l i quais 81 linha eslliddo a epi *í'O da Conv81çlo CDdonne
o ......., 110 8lllgo 45, 110 pllmllio da da miT ...
pa l expiiiiÇio de um perfada de llllli118111 tapois da natlllr:açllo pnloisla 110 ieleilda IUIIgo.

ARTIG047

c:onwur..

1. O•lqlw Elllidc Palie na presera
çlo pllllld ~ llll1lanlli naftwçlo par ...
CIIID, dirigida ao ltljl Millllilo.
•
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2. A dai üw:la eurti efallo 110 pilmlbo tis da
m1r 11at.eqQenll l IIJIIIIraçlo de um perfuda de
daai IMIII da dlilllde receblnadD da iiOIIIIcaçiD
pelo 1lll c u~~o. Cala a nallllcaçiD flxu um perfoda
iliiiCir panl que a dandncla auilll efeito, 8118 111111~
..., ao '*"'1111 da nlleilda perforta a canrar da
1lilll da iiiDIIIImlrfD da nollllcaçlo.
ARTIG048

o dlp~no nollllcanl- Elt8dca Mlmbloa
da Coiilaltiw:la da Haia de Dlnlilo lnlemacb .. Privada, &181m 00ii10- demilll Elladas parllclpanlar
da D6c:lma-sdllma SIBilo a Elladas que IIYIrwn a1eilda l CoiMnl;lo de OOilfoiii**'11 com o
., i lllfD 110 8lllgo 44: ..
.
a) • 8llilnelur8l, llllillcaç6es, IICBIIaçlll8l e
&pllllliiglles a que re ..,... o art. 43;
·
b) es adliiDIIe • objeç6ea lllldeellea a que
81ndeniOarl.44;
'
c) a tala em que a Convençlo entnl~ em
vigor de contormldade _,. • dlsposiç6es do
arl. 48;
d) • diic11ira91181e1lllilgneçlles a que esiUierwn oaarta. 22. 23, 25 e 41i;
e) 01 ADanfoe a que 111ndeni o art. 89;
I) • rterüiCiu a que 81 ..,... o art. 47.
Em llillanulho do que, 01 allebn i iidOJ,
dewidamenle auiDdmdor, llrmerem a praaanlll Cunwnçlo.
Falia na Hlla, em 29 de maio de 11193, 1101
Idiomas ......... inglls, unta 8ldJor o llxiOJ
lguiMienla Ulillico&, em um llnlco ...,...., o
. . llep I""""' 1101 ~ da OcMtma da
Allno das Palii8l Babne e da qual uma a!pla cerlliiCida _ . envleda. par via dplonlllllca, a cada um
rtae Elladas lllilnboa da Confliltncla da Haia de
Dlnilla lilllmaclai .. Pllvada par c 'lo da
. . . 8 nlo, lllllm IXIIIID a cada um das 1lmliil
E 5 :h que l*ldlaam 1ella Se11'k>

o.cma-

_

. LmiSlAÇAO CITAO.\ ANEXAOA PELA
SECRETARIA GERAL DAIIES4

____..............

....................__________

LEI Nl8.088, DE 13 DE JlA.HO DE 1880
Dlsplle . . . . o Eat.lulo da Crlanp e elo Adaleecente • d6 CiUiraa prawl-

dlnclaa.
O P1611idaii111 da Repllblca· .
~ eaber que O Coilgi'IIIO NecionaJ deci618
e • aanc5ono a aegulnle lei:

------------·······-·--····--..--------I

•
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MENSAGEM N" 1.035, DE 11196
~seuhores Membros do Col~g•asscr Naclanel,
De canf01mldada com o dfs~ cs1o no 1111. 48, lnciso I, da Conslllulçlo Federal, 111ibme1D l elevada
consideração da Y-. E lêi'ICIIIS, 11C0111p811hada
da EllposiÇio da Mallvos do Senhor Mil'llllllv da &
fado das Rela; 5es EdltioiiiiS, o 111xto da eor-nçlo
Relativa à P1oteçlo das Cllanças e l CoopeiiiÇio
em Matéria da AdDçlo lnlemacional, conclulda em
Haia,' em 29 da maio da 1993.
·
Bras/lia, 25 da outub10 da 1996. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 396, DE 18 DE
AGOSTO DE 1994, DO SR. MINISTRO DE
ESTADO, DAS RELAÇOES EXTCRIORES.
Ela: elentfssma Senhor Pnlsidanle da Rep(u....,
Elevo à COIISideiBÇio da VOSIII Excelência o
BMXO piOjeto de mensagem pelo qual se l8tlfiCIII1Ii.
nha à IIPiece;to do Colijji
~Nacional o tex10 da
eor-x;ão Relaliva à PIOI8Çio das Crianças e à
Cooperaçio em Matéria de Adação lntemacional,
conclufda em Hela. em 29 de maio de 1993.
2. O pNSenlelllxto suballlui' a Wlllio, para o
Idioma português, IIObre o mesmo assuniD, encaminhada pela Expoelçlo de Motivos n" 456, de 5 de
I'ICMIIItlro de 1893, n11a11va l Mensagem de Vossa
Excelêuc:ia 110 CoiiiJilll~ N8Ci0n81 n" 865, de 22 de
I'ICMIIItlro de 1893, uma vez que
cilada veralo
canlinhe. ~de ordem matenal."
Respeflasamenle, .!. eRa L. N. ~. Minislro de Eetado das RelaçOes Exlerionts
·
(À Cuu · b de Rei """" &leriota e

a

Defesa Nat:ian81.)

-noiiMIIDoiD--:.de30+17.

O SR. PRI!SIDENTE (Genddo Melo) -A P1811i-

dlnc:ia corranca 110 Pllnêllo que reua1111u o Rec:ui80
n" 1, de 1998. lnleipoelo no pmzo l8gfr!enlal, no
senlldo de que l8ja IUbnOIIIIIID ao Pllnêllo o PIOjelo
de Lei do Senado n" 215, de 11197, de IWIDria do Senador J&llio Clunpos, que mesceu1a p&léglafo ao
art. 463 da T,IISSegUI8fldo ao empragedo a fncl.
c:açio da inslllui;lo banc6na onde o ernpl8g8dor
deverá depoailar eau 118161to.
A lllllll6ria 1ic:ani pei8lll8 a Mala durante c:inc:o
das illllis, pela I8QiblmaniD de aneudas, de acordo
com o diSIJ(Islo no art. 235, 11, c, do Reglmeuto Interno, combinado com o art. 4" da Rasci•IÇio n" ~. de
1995, do Senado Fedend.
O SR. PRESIDENTE (GelaJdo Melo) - EncerIIIIHI8, ontam, O prazo pei8 llpi81Bntaçla de emen-

a.

MARÇO DE 111!18

das ao PIOIIIIO de Lei da CAmara n" 44, de 1997
(nt 2.381196, na casa de ongem), de fnk:lallva do
Prasfdellle da RepltJiica, que dlsp6e sobra • Jnclu..
alo no rfiD pra c •••' da Lei n" 8.029, de 12 de abril
de 1990, das liquldeç6es do Banco de Rolalma S/A
- Ban1018ima e da COiqlanhia Usinas Nal:ionals CUN, e dá ouiJ8s pnMdências.
Nlo lenda I80BIJitto -ndas, a matéria aen1
inclufda em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENI'E (Geialdo Melo) - Puase à lsla de oradcns.
Coi ICIIdo a pelavla ao eminenre Senador Bernaido CBbral.
O SR.. BERNARDO CABRAL (PFL- AM.

PJo.

IUICia o seguinle dlsc:ulso. Sem ..w.lo do orador.)
-Sr. Va Presideute do Senado Federal, no emn:rcio da Presidência da casa e, COI l88q(lenterrau,
do Cougress~ Nacional, Senador Geraldo Melo,
s.-a. e SIS. SenadDnts. •e en11o os vantos, uivando
para nós em vlo, como uma vingança, BUigiiBfll do
mar cantagiantes neblinas, as quais, caindo na fana,
cada no tio OlgUihoso que alas ~
IBfll seus COI illl llh'lltll.• EAa 6 a vt111a lornAnllca e,
ao namo terqlo, dlamállca de Willillrn Shabspea,. a raspaflo do ciclo hidrol6glco, enllm, da igua, na
- abla: A MidsurrrnBr Nlt1rfs o.m, No 2. Cena 1.
EstB Plen6rio, no illlino dia 11, teve apenas
uma vlslo, a dramállc:a, quando o Saedor Ney
SU818Una dlllcarrau BDiml • seca que asaola o Estado da Panlfba. Nova na. sem chwal Uma Unples gota swn cair do céu. Localidades do seltlo do
Callrlracebei ido égua ~~q~u,. atnMis de canp-pipa.
Larnenlavalnalte, cabe a lndagaçlo: a de qual
dlsiAncia? Oitenta e c:inc:o quiOmatros. Isto fra.no:
lizleiBfll

85Km.
~ o repisar da envelhecida exc:lamaçla: lndústna da Seca? Multes eai11Çiies estudadas e .(amais
~
:
E penar que no dl8 22 de 1118f90, donii ijjO
piÓlCIIIKI- e Mi88 6 a i8Zio de ocupar a lrlbuna com
dais dias de anlecedência -, camarnoramos o Dia
Munclal da Agua!
Já estive aqLi nesta lribuna para COII'IIIrriOI8Ç
do Dia a.tnllal da . . por outnrs duas oc:asi6es:
em 11196 e 11197. E o laço novamente hoje, Sr. Presidente, pela maior ndllvênc:la do tema pai8 a sobnlvlvlncia da esp6c:ie humana e da biodiversidade a
cada ano que passa.
O 1'81a116no c:cx1un1o da Unesco e da Organiza~ Metecmll6gica a.bldl8l de 1994, lnldulado "A
Agua do Mundo: hé o IIII' a 'rio?", advalte logo no
Inicio:

.

1

1

1ft ' 1flll''uc· .d
u-1' (-•n i· I···-, 1-J•' §I ir~l'l --·i~
nl.li jlllih. h! llf h ii u.'.mh h Hhdi

1

'!

1
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A.'IAIS DO SENADO FEDERAL

O que é de 18 Jamenlar llo os rumores da

c:riaoio de uma Agência Nlclonal das Agua. Espe-

ro que n1o 18 CDia:aiiiiiZ6m, pois estamos com uma
Olglll1izaçia ln&tllucianal adaqulda, - . . . e que,
por iaso mesmo, nec e 1't de terqx~ .,.,. a - cansolldação. Do CCIIIII*io, todo o imenso esforço que

nós, Parlamentares, fizemos para aprovar a Le1
n• 9.443, de8-1-87,tnllldDemvla-eWjnV. Ea"s
que foi um lnslanle de naiiB c!isc:!=lo. Aqui mo, no Senado, em váJias oportunidacles, nlo só
nós, do Nolla, mas tamb6m os Parlamenlaras do
Nordeste, sobnltudo, Aquela 8llura, capllanaados
por V. Ex", Sr. Pnlsldenle Gelaldo Melo, tivemos a
oportullldade de llscutir a matéria. no l8lllldo de trazer ao ccnhec:imento p!lbiiCO o IIOSIO IISfoJço. Fui o
Relator dessa lei, hoje c:orn o ri' 9.443.. •
Flnalmanla, aalanto que lanho nK'8bldo nos diversos eucOiilbOS sobre niCinOS hldrlcoa de que lanho participado, c:orno o XU Siql6eio Blasllelro de
Rllcu~ Hlclrlcos, priiiiiDVIdo pela ,6s&' Wçlo Bmsilsira de ReGinos Hldricos - ABRH, em Vil6ria ES, no illlimo mls de IIOV8IIIbro,IIOIIc:llaçilss e questionamentos sobra 8S Çu8S lnlernaaonais. Chame
bem a atençio de V. Ea's: éguas iÍIIemacionais.
Assim, com o oqet1vo de 1118ndsr tais demandas, onentei a minha ssssssoria técnica para dar ssqúêncla. série~~. dssl8 feita,
c:orn alaglslaçlo de éguas lnlemaclonBis.
Hoje, na homenagem que pniiiiD 80 Dia Mundal da Agua, tenho a sat1 tçlo de COII'IIIIicar a conc:lusio do c:.dlmo Leglllallvo ri' 3/118, sob o titulo
TIBtad:ls fnlllmacloniiJs de ~ Hlclllt:os, que
ssni encsmnhado, na poóx111a semana, l s-etar1a
Especial de EdiiDraçla e PubiiF.BGee& .,.,. a respectiva publlcaçlo
Sr. PresldlliiS, 6 1111a a contrlbuiçlo, ainda que
rnodssla, que pniSID, como das anrenores. a
data llo llgl1illcaliva.
EstDu CSIID de que, em 18 tratando do Dia
Mundial da Aç,.. no próximo dia 22. v. Ex", que conanda e casa n1111a opoduniclade, u IISBOCiani a
dani conhecimeniD 80 Mini&Mrlo elo Melo Ambienlll
e ~ Hldrlcos da 111111ilestlçlo que 018 presto
80 Senado Fedelal.
Muito cibrigaclo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavnl ao Senador l..aulo C8rqlos. (Pausa)
Concedo a palavra ao 8eialor Jelleisoii Pénis.
o SR. 8=FERsON PéREs (PSDB - AM) Sr. Presidenla, o 11uatn1 Senador l..aulo campos foi
chamedo, nlo estava, mBB adenbW O plen6rio logo
em seguida. Posso ceder minta wz a S. Ex".
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sugiro
- nobnls 8eiiadares que a Mesa chame o Sensclor
Lauro ~.,.o pnnn:~amari~Dde v. Ex".
O SR. JEFFERSON PáiES (PSDB - AM) Eu devia essa1181 dlleza ao meu Colega de Senado.
O SR. LAURO CAMPOS (BioooiPT - DF) Muilo obrfgaclo.
O SR. .IEFFEJISON PáiES (PSDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PRIIidenle, Sr's. e
Srs. Ssuaclores, 80 que pan!CI!, quando o Muro de
Berlim caiu, IDdo o entulho 18 dsposflou na parta
mais atrasada da Esquerda b18SieiiL Infelizmente,
8S Iradas raaç11es elo Movimento dos Ssm-Tena ao
relatório da CPI da CAmara dos Deputados sobre a
AmaziWa, mais uma wz, conobcram essa minha
op1nilo. Cunoso que o alvo maior desses ataques
S8J8 o operoso e honrado Deputado pstlsla elo Maio
GRISSO, Gllney Viana, Presidanle da referida c:oma..
são, cujo "pece lio ldeol6grco" CDIISisllu em resistir i
irweSIIda de alguns "c:ornpanhlllros" para expurgar
do relatório lnlchos ..,_,._ i 1161 1" "I eçlkl dos
sem-tena na davaslaçio da Floresla Amez6ruce.
No lrriac;náno rneniquelsla desse segrnentO
esqUIIIdsla, nlo 18 aceita a menor lnsinuaçlll de
que a figura mlbca elo ~lês aploraclo poesa
cornelllr qualquer dano ao meio ambienlll. Ninai, o
culpado de IOdas 8S desgraçai pa-..,s. pl'lllntee
e !ululas elo BI8S•I e da humanidade 6 um só: o cepltai!S1110 cruel e desumano.
o rasullaclo pnillco dessa manobra, digna elo
Mmistério da Veldade da 14bula da Orwell, 6 um silencioso benepl6cdo i aliança objellva entnt a •gangue da nn en•, comandada por podsrosBB medeireii8S nacionais e esl18nge11as, de um lado, e
desrlalacloras "de esqlllllda", de OiiAJD.
Em corajoso artigo publicado em O Globo, h4
poucos das, o P!asldenle nacional elo Partido VB!da,
Alfredo Slllds, lerçou este vabclnlo blsleiillliltl realista: •v- dlegar a ver um COlO unfseono dos
gl8l1des madeireiros e pecuarislas c:orn 8S licleranças dos um-lena, jusllllcanclo a - · · -lwte da se
devBSiar a Anazl'lnia por lmperallvu social, como
ilnica fonte da lnlbelho e renda para os pob11111 da

reg•ão".
Para peiiiiiiii8CIIr no campo das rneláfoniS tiorestais, n1o CUIIa lembrar que o Brasil sena o própno galho em que está -.tac1o ao desconsiderar altematlvas BéiiBS e ulg8llltls a -llnlsba aliança: a
daslrulçlo da blodivenlldade; a I"8C • !ade de
queimar . _ cada wz mais glganleaBI (pois a
lll•l!dade doe pastos 6 muito ruim); OS IIBIISiomos
CB!IIados pela cons11n1e pamlisaçlo dos aeroportos
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8IIIIDir*- (elido que •

Una!,~~

vt••.....

_..... dlllla

q.llllnlldlll"klqq• a
por da a ID): a
pnllalilllzlçiD dD lllll aelo (lnWICIIID di .... cUJu..
1a trlodlclanlll e di aalala tlalilllll em nca dilaMito di fome)- Ulo lllo lrqllle llllllfti901C1clllllll)o
nDmlco l pap"a!;;o lacal e 10 bulo dD Para IIIIIID

. . - a cp ' ltQa banafl'cu de CUID 1111110. que,
de qualquar fanna. llo IIIDIIDPD'-- par 1118 IIII- ·
nariL
Til penllpÇID, aae, 6 o bllllli••*' c111 nmt1e
papasta di Nllibmeçlo di l a di Ani8Z6ille
acldllnlill em Aia di PICA8Çio Ali... IIII, o que P111"'
ml1lnl o manejo I8Ciai_. dali i8CUii08 loiwtllll em
I

beneficio «1111111 tan1161to por lllqU8IIlO Vllllll e tanuama• jKMiiMiD di Aligllo Nailit, PIIMI*'IIo a ·
i1IPIIIÇia di 811P8111ill:laa III 11
Vllilllt&dli&
em OUiiBI parleS di Ani8ZOnla. vlllnas dllaa'P"'ÇÇa

u•

dllllontelleda e da~ piidal6o1a -e. o que 6
miii.,_,..-.,IPiaCXIIilagliia--· li tela llnanallia di pemaa ........
Flacaiihl9a u 10 liiUal GIMmo o lllllillo da,

"""*'"

10 .............
·o·Ulnlltlo
- CXIII'I
.......
las.
Agala .....,.,.
di. .P'allllca
F'uniMita,
Rm
e1111 llnçaiidD a 1n1c1a11va 'Tena
qua ta qlilftl Vlllda", ISI I lida a llàiZir a jMillc\l&çiD dali lU I - - - di ...... . . , . iD prac111 daJu'IIJVIO ec-a, plilclpahlnle na
Amlzjlnla, P.allilfD, o cllamada Pliaate YMdl pntvt •llllidliiV8 di audaa ..... Cll =III lo dD cn).
dlo IUIIII, dallnidnando o 11m da 18biiBIIIPda em

Jurv••••·

aabellln loflllal pi~iillv& , _ fiiDilllca
que, de agara em dlanla, , _
. . . . . . dD
IIICIIIIIÓ poderio . . . . . . . em .... Jlldlllna-

..... CXIII'I

lada a o!l!llmria pana a agdcUIIuia. Cama Clldlapadida, o paiXII8
• 111 ca hllniMia a pilljllaiiiQidbi8Biiilsaeaaalol m,CXIII'IIIaaliiçiDde.,..._' · ·

•andai•••

Da ...... farma, 01
dD ~
.,.... de CI*IIO E11181ganclll da Alloma Aar*ll
(PiacaiB) atailo Cllldlclaiadalll ...-nfiiÇio di
ndiiiOilal di ~·IPIICfD UlblaiUI (Rins) • de . . . .
101 de ~dll ..... daV'dMII, exlglilcllls
Cllllllanlel dD PICIII cala v.nta UllnadD pala lnliiJ.
fui9Desa+lt+tsaflclals. !
•
•I
I'

I

Cuba fama di inc:lanllva ao

-•IY8Ciallleo•.,
••ipilllo

canal&llnl na CIIIICiertzaçla rta llaiii1IIIIXIII'III draas
pRidulivas pana alelloa dD IIIMI
TaniiDrlal
Rural.~ egcn. .... di tlarasta Piln*la- CCIIIIIdel8rta1mpiaclillva, Senldar Gal8ldo Maio,

run ln-

CIIIIIIvo oliclllpa18 que o dDiD dalii............ .
nela piai ...... All!m; . . nlo ..... clelapiO.
pdada a pagai1a manaa .,..,._, Tantlallal Rural.
Yeja 8 quli porao cllagaiilalnaeta Pala! I
!'
'

•

Sr. Piiillrtai . . pelo lllll$na di ..~""**
aiÇiiaa que .....,.. dalad ao longa de "*'ffe
lida plbllca n1o ma padaila fuilar a 1111 valo c111
ellllllo a - ~llclidl.. m GcMmo Ferta-

• .-.ça

··--lljem -

181. S6 8IIJIIft)
que .... bau
paldadlll
na Nllada palllca dlll8fomlllar a lailalacar u CIPI •!edn cwaailzaclcwals a .._... c111

. . . . . . . di drglae- o ...... cangl118111 UI dia pana o Cll11piflram dlll'*l•:rai\B
• dD
Vwda, bem- dlllllda.• e
"Jll ;I" .....,... Jll em vlgar, que
a 11 1Mcla dali ii I d l&r'lJa e pacuailalas, alllda 10
..... klaoiOgloo di ..... da Elqualda braslalra,

iiCMI.,...
••çarta

lllilllomlau em 11118 iiiChliL
· · Ela o que., llnlia a C111U11car, Sr. Piwldai._
O SR. PREaDEh'IE (Ginldo Ualo) -CanalciD. palma 10 • .,. . . S. aliar Lauro Campoa.
; O 8R. LAURO CAIFOS (lllaccJPT- DF. ~
nuncla o llgUinla dlal:uilo. Sem nMIIo dD aradar.)
-Sr. PiaJU••· Slla. e SiL Slnadoiel, pam
ap~~a•t'll•eala i8l4a ftlia para fazer o que., planajal.,. ..... "ddCCuuii". o 111811 ...,...., -dalii -

- e ....... o par III I, 1a macpllegai<l que iWW

'

..,.,..a rece e a fali dD Governo Fadalal, 81111 ma

velar rta Eaquada I1WIIquaf• a damAada, wn ma
velar dali ......... di Dpolll;lo liada, que nlo
"uulla", dlt accwdo IXIII'I a eapn ' o dD Pnwldai•
da Retll1btn HA oan:a c111 qua~n~-. sua
llncla 'cllegau • dlz8r ... que - • Elquenla, de
madD jpt, quanda a alaCIIm, llinl*n ._.,....na
- ..... que aaupa. Dlitlla, o Cenho •• Etlcp.da.. sua E c 'I iicla 6 bit: 6 .... run a6, IXIII'IIIIOI
accw..,.c b
e à fallliia dlvlnrtadas,
Pali ....... dlnla clllso. .,... que sua E I' ..
ela o Pi I I .... da Rlf!IIA:a dllila, IIII .... ou qua'lnl dai. que a Elquanla e a Opnslçlo cbi**" a
1Y S.•lla a 01 illillllll c111 Clliililllcaçlo sua
llncla. - - d i que'llll 4808711 -de nlda
a IIII tb'o .:. a Aadabiá'-, que, di accwdo Cllllllda:
claJa9llal ,.._ IIII dali ilnoa pelo _, P'11 I .....
alliUtain ......... ........ l dll ljll;le da
18alllçlci da flgln .......... dD Pi.......... da Ra-

e--

•nlldall•

e--

plbllca .............. palmas paidili8111 01 . .
llgi dllc:adcla lradlclllli811.
O Ülnlstm' 8r urr Peltlla, qualnl ou chio
r

..... rtapOta de ....... . . , lllllivnl chamado AI»:

lllllfiiF'oa 0181,' am 1188, quando Jil ara Mlnlllllo dD
Govtmo dD Ptl Ida la Samey, que adolava o
ll1élodO dlllloflix, u CllllgChlal de Marx •• fonna de
IIIIÜiil mandiila. Mal, lUdo iillda - 116 nlo
lllidlalal dD iiUIIma*> IIIIUIIdD a qual lUdo nurta-.
algln 'msidam I I • OUiiaa via IICUIIIIIIndo

..

,,

•
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1en1ament11 as tranafomiiÇiias por que todos nós
passamos.
Pois bem, ago~a, S. Ex" o Mlnist10 Bnlsser Pereira, 111111 h6 tia pouco ~ IIICI'IIIIell lvro
em que faz a sua pmllssla de 16 no método de
MBIX, na conrepçlo da hisll!rla de Malx, no uso das
c:alrlgOrias mandatas, dllclala. na nMara E'8qwnfll21,
que estamos no caoa. Quem disae que se •wnba
no caos foi S. Ex"; e do caos saem medidas tio fortes. tio viris, tio v1o1entaa. tio~. como se
houvau uma orlenlaçlo tranqQIIa que artndetodos os rnovimel otaa, planos e11911Ba do GCMifiiO.
Paraos IIIi que a cnse por que -.-amose &Obre elas eslarno& ouvindo VIIZIII do extelior, n1o
vozes da Oposiçla, mas wzas de autoridadalsdUadas no exlarior - 6 o verbo da Elquanla que se fez
cama e habitou entre n6s, trazendo para a aociedaP! humana as desgraça~~ que ai estio. Logo nós. da
Oposição, que eslllrnos complelarnanla desalmados, inermes dranl8 do poderio que ai está. cada wz
mais forlll e mais despótico, reelegendo os .... pntSKlentes, ali! por duas 'V8ZIIS, oamo 6 o csso da rereeleiçio Fujimari e Manam, ~ de Fernando Henrique Cardoso, e pela s6llrna vez. o Presidenle Hagl Suharlo, da Indo! h"'
Se a Opoaiçlo a - força. seria praciso que
pelo manos ap~ um piOjeiD Jlll)ibindo a
re-llltlleiçla e a ra-ra- reall'içlo e BSIIim por diante.
Mas, para isso, llllvez fOIII8 Jlla8l pOr cab10 a IJS8II
desconslilucloniZBÇio

e rec:onslllucionebeçlo,

que llanSfonna os dafelloa em bem feitOS, que lransfonna o cnma em lal, llgallzllndo e leglllmando as
ações anb«Jclala pelas quais passamos.
Apenas para termnar lacioclnlo, anlllontem fui convidado para participar da 11111 dabale com
fui'ICIOII6IIOI da ninha Unlvenlldada de Blasllia. para
~ . - - r alguma c:o111a IIObnt a Previdência Social. Eu lhes clae, lllllo, que, 11an111 dessa l13118famiiiÇio ,. Pl&iildllnr:ia Social, ande a bnlsileuo viu Blllll8lllllda a - Idade para a lojli&illadorla. ande o limpO de ballalho lollndllfonnado em
tempo de -*llulçlo. qua Nilb•ljjil obviament8 a
conlllgllm do IBmpo da IIIVÇo para apoaenllldorla.
talvez restasse, dos beneffclos da PniVIdêucla Social
no BlliSil, o auxilio runemrto, o beneficio dado post
lloOI'IIhn, porque, em vida, 1'81111116 nUla pouco para
aqueles IIIJIIIICIIIdlaram um da e canll'llulram sem-

prepara a~ Social.
0 P10~111 P Raberl Ralch, exSacnllário do
Trabalho do Governo noriiHmalfcano, ac11a que "18
estl a csmlnho da uma pida COiilliiÇio -161nca
.com dinllmica lllllllhlnle l giBIIde Depra eh da
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1829'. NID alo os pesaimislas da Opoaiçlo: 6 um
Mlnisbo do Traballo dos Es1adoa Unidos - depois,
se liOIMI' lllmpO auflclenle. YOIIarei a uma auiiB c:ilaçlo ~ mesma BIIIDrldade a raspeiiD ~ problema. que ele bala em 11111 arllgo ,_illlmeiilll pub&cado. Acrecllo 1116 que o Sr. Reich 6, em CIII'ID
sentido, o11m1ata. A Crise da 1829 a que ele sé releia
foi, sem dl:lvlda alguma, a mais PIOfunda e, do meu
ponto de visla, clurau doze anos 1101 Ealedos Unidos. Mas ellla IIIUIII 6 glabal. Em OUIIDo da 1829,
esiiDuraram apenas a Bolsa da Nova loique; agora
as Bolsas IIPOUCam no Sudeste lllêbco I anaçam owoa palsae. S6 01 bancos jlponasaalivenun
US$700 blhlles em crálloa lnacuparáveis.
George Soros. o llllgli"SPPC'....,., afirma:
"Tudo se ananllllha a um lncênclo que nêo foi c:onIJolado'. Aqueles do Govamo que dizem queGovamo diMirta ser llo elavado, ser 11111 paniD da
Clblervlçlo prtdeglado. prlmaiJo daseram • repetiram. ocupando a mfdia. que o Brasl llllbiVa Imune,
que o Brasil n1o sena locado pelas perlllrblçlies e
COOIUibll;lles que se manifestavam no Sudesla
lsj@lco. datntlando Balsas, llzando falir fllqii6SBS,
quebrando bancos • dallvllorlzando rnoadas. E, da
repen1e, reeo1vem 11111v1r o Brasil daso que, na ....
mane lllilllrlor, negaram exilllr, e elevaram a taxa da
juros para nêo mexer ,. taxa CllldllaL Grande llllluçlol Asllm se ev11a uma a1se fazendo out~a crise.
Como 6 que se ev11a uma crise, que vinha com a
aragem do Sudesla nb!llc:o, llzando com que o
Brasl BIIMt a taxa da juros a 38,5'1. ao ano?
Vau cllar algll1l pal181 e - . taDI da juros
1111111111, no ano da 11194: no Japlo, 4,4%; 1101 Eliados tinidos, 7,1%; , . Alemanha, 8,8%; e na França,

7,5'Jio. NOs, com e111a etlllhlcllda b'alata, com e111a

agilidade • ellla CIIP"'*"da da fADtlgiir o Blasil da
crise do Sudeste 1111611co, fiii8IIII05 a taxa de juros
para iiCIMia, mediiiVIIIs -16 Mldsda Mêclla se CDblava uma lixa da juros ~ lllura - 38,5% ao
ano, cleiiiMido obvllmanle ludo, Inclusive o pcópno
rneiCIIdo. No lnfclo do Plano Real, o problema do
Brasil- eiiCIIn da COIIIIIIIO. Era preclllo conler a
consumo para conlllr a lnlllçlo. E agora? Agora, o
cansumo, IUiocado pelo anac:ho IBIIriBI. mniii1IZIIdo
por 3 anos 111111 rapuiilç•o da lnllaçlo acumulada,
em cen:a de 43%, pelo manos. Amoldaçado o
sumo por esaa taxa da juros que 6 4, S. a malar - .p, por I!XIIqllo, ne&ta relaçllo. a !lixa da
juros maillllllo ,. é da 8.2%. Erflo, a do Elnlsil, hoje,
é 4 - • mala alllllarlllll da juros do num.'
Sr. Pr"'ldeuta, SI"&. e Sra. Senlldores, ''
DIMarnenlll que com- 11111 da juros 11o alia se Contrai

:con-
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a damllnda, a vwlda8 _ . . -IIIIIIIDr ~
llaot- .,.._ que IIIIIMt lll'lll . . _ de 110% dls
Wllda, III 111111 de f81MIIInl- e tlldal Clllllalw a
•ICUIID&m dllla IMIIIL"allda

ca -Uli:tda.

--

CCim-

O

.._por- polftl.

diiiRIIIIIDO .........

. . . . . dllpu;lfvll lama ......, •• llllm. 8111111·
111118111 cfn:do vlckllo de pabiiZII • da mll6rla -

Relmne..o rlftálo 6 piar do que a dollça.
~...

vlal Mlnllbo PMI f'lnln;allntemaclanlll do Jlplo, CDIIIIIclaa que "a alie alllllca 6 .,.._ o pc•rllh'o 11111on8 de ..,. afncape do
Cllpllllsmo glabal" - n1o 6 o PT que llld falindo,
q&all lllll falando • o Vlai-Minllbo jAII1I FlniiÇIII
lnlemaciaoa do .11p1o.
O que 8114 ICIIIIIIGIIIIID - nlill;lo a falas, • que l8lllllnm dlllla 11111110 - o Golfemo
b1u11a11D ~ dllla 11111.n que ICIIIIII de ......
tlzar - • - - o CIIIIIIVD: o jA.Iilllo .. 1111118 de
lll'lllllncape do CipllaiiiiKI glalaL ·
Pana Mlllln Flladii811, que 6 o pcol nar delis
IOdos, o neallllnl que lllllt . . . , tio 111m o
'taiiiOII•III, a ..U. ..,...,_que ljlllcam- me•h•,llm IIU8 ,._., • w•afar» das medldu llllnill, . . . , que o Llllll
lnglll jAII faz: o poder lrmado .......... Clllllballiado-

ElUa

E

...

"'w1 •

.... fechlr as III
alpllclr lllllllla IICl clldacle
l&li6dkil jAIIINII- que lnipcJmn biOIÇII de
man:adD.. 0 giMIIIID nlo 18m lilda 11D111 llld
&IIIG-Ido. 0 que lllf4 IIXIila&ldo 6 culpa do
men:ado, um llllll:ldo ~ 11 1'111, a mio lnvlllfvel
lduando, . . . . . . . . . . eaaal&iãi. O Guwaaw niD,
ali 6 nUlo banzlilfKI e 11111 ar, aam C6ltliZii, n1111111

av--..

I,

. Pala bem. .... Fdldli&il ......... aaetau
de IA'*'iliW as blncallllllllii .......... dz o Cli*llr. .. lrnanil que lilil:lul*lal do FMI, que nlo
llnm lillllaa • nlo pcullm ilillillla '*'IIU*n. liliIIm o dllflilllo do cunlllluWII jAII1I ....... - que ...... lnu ,............ (IUIInndo lndilllllala ..,_., ' ·
·· '
' Entlu, Mllllln Frladnwn, pccllmr,'prlrrlfo
nublll, dz que 6 !Bnl dlibrilr quebrar. E no Brillll?
01 ........ 'Cll dllclpiilaldlibrilrlm quebrar iiU crlanllll PIIIIIIS a illllnll macanllmua da
~ de lllnquelraa quebiadua • da 114110- que IIDrBm IIMIII........,. erradol. uamo dz o
Sr. Mlllon F...._? EIQIIICarllli, 111 cuo brulllllnl, as..........,_ do pcclaaur. E ao liMa de
dlll!ar quebnar, a "'II"'"'VVO panlcluia dalll
Pala 1.-nfDU 16 o Blnco NIICllarlllaam • 1B1 81111

~~~

0
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Flablrl Rllch IICMIIIail8 pile o dedo ralllrldl::
"JJIIÇCCI- quedl•nagam CllliiCIUI, 8lllnllllndo
11 illllqlllillfu • IICiiZir l8ldrlul • CUIIilr ~
p", O Clll' E IKI nawguu. cbanla IIII d4c•11fel

111111114cUo. ru 6guu uva • ...._..da"'"
lliiçllu. bQ cI "' a PIINnll dlnlmlca ............. o
CIIIE E IKI l'llllllbllal amban:a. ra Clllll8 linda da
COiiiiiÇio de . . . . . da llll'a;'o
o lllbaliu de Flablrl Ralcti 18m
IIII*»
de IIII c:eplllm do lvlc de Bielclad Tuncnl: "DDIIIIi91o,lr*nlgo glllll". Dll'at.., lr*nlgo 1111111. Erill ...
ID, 1111111111• ..... o c:hilniPiulfll do geb para111111..... a dlllllfiO De IOCidD IIDIII 81--lf ,...,.
10111, dilllaçlo • crlae.. Por OUirD r.do, dz o PrwldllirII'Famlrldo Henrique Clirdoeo que eltliiiW III caIIIWio illltU; ftlll O 1'llnc IBmb6m 8llava III c:arnnlia CIIID jAII1I o 1&1 eliCOIIbO aamlclblrg e O fundo
do 11111'.
0 UUbc COI i tA ador, III 111111 do rrillnla, 6 a
IUp8qiiUCiuçlo, llllrma Rabart Ralcti. Enlnllanlo, o
BraeE. 1auco IBnl rer na nGiladonil para 1111a1r
CIPftll IUIB d!"''ÇÇ'o- que O IIUidu a eiUWiba,

on_,.,

........ pra rtçlo, uu uamo eu digo, -.t 1 mnullçlu" de capiiiL E fui BliCl que fez aam que o Pnleidlnle fnllildln Alaal'llllll PIIP"- - luaudllroa
lllltllciuW Pllll nlo pllnllnim. Depuilpaaau jAII1I
piLar CICIDI e, dlpall, lu, par - - idla...
de ............ do TVA e UUba1 ablallniPiclblva, lmiaatladlaa - ,..._ na pabrlll, ......,.
Mrllll doi Eltlidol Ur*luL Depuil, ao ..... c:a joIJIIF cal6 III 11111', COillil tu Geldllu Yargilllll Inicia
doi Anue 30, o que faz Ftauldln RcaaeuiiiT Pagou
para.- as fwaudllroa..,......... ca=e. BabntIA""'çlo, l7a, liajl,' 1 bl5illo • 81111111111illlil de .....
liCliB IICIIbeildo ftBIIII Rue US$2 par~ III 111111do, IIII d I 11111100 de 1 bllhllo de p mai, O.._
c.da dllburdu • a prcdn;lo quenando a..,.r .._
&ildloiallw e lindo de
parque- 6.liiluaz.
aliiaiD Edldebdll•aàldaiiXIallfa JJR 1
.
'
• Da nKido que, anilo, o raplla"mu nlo pude
parar de prccUir. c:.cra- mail, . . . . . - uunrIA*ID •111'1...., nu 'o pcablau8 6 que nlo •
puda prccUir nilll paque Cll di I I IIII gar' 8, C11
FI 11...... nlo CGSUIWI'IU C11 riDas 8IIID lliillinldol, c:an • S111*1111i1 clilllll a • dlsjAII I . . . .
1lieldll-para quan __.,
' I
'
Roberto Ku~
em
HU livro cw-,.o a
Mocfema_, •: a..U:
a alie
do lllbsi&IIUiilal, 1pnâdar de naC8iblal, nlo
p
Ido doi
que .li ü:ançGi. o
I 1 1a pan:lsl.
nlo puderiiiUbra•'fver ao
'hl*l glalaL ! ......,.,.. que - IIII lllilra ....

a-

"Ma-.-

ucldlr•:ann..

E

•
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particular do 8ISiema global, moribundo, se defenda,

a longo p!BZO, a maioria da popu1aç1o IIUidial contra uma CI8IICIIIII8 ninona inlama.
Nlo é fnllnlra a paciênCia daqueles que r:alram
fora, que lonun a:tuldos do llilllema.
Danai Glldcslaln, em seu livro /nplria/IBmo Ssml, afirma que o lmpenalisrno traia de aflllhar o custo
de sua força de trabalho com o valor da força de trabalho de palses como a China.
Clla, em seguida, David OSullvan: "NNo podemos concorrer com 01 eus101 de trabalho de Elangladesch ou da China. Mesno .. esmagarmos 01 salários e fllc:la a PnAiiçlu social - como a Previdência
SoCial-, IIOISOIIrabalhadores, apesar de lUdo, genharto 2D WIZ8S maia do que ganham os dllt asas•.
Enln!laniD, acrascenta o 1ntema11ona1 Manage.
ment "88uxeeas nlo Wê OUIJa escolha senlo avançar
na pallllha do trabalho e na raduçio dos horários de

trabalho".
O SR. PRESIDEN1'E (Geraldo Melo. Fazando
soar a c:arqJBinha) - Senador Laura Campos, lembro que o 1811110 de V. Ex" está 18 esgolendo.

O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT- DF) -A

esse fen6ua10, J6 me raferi em outro pmnunciarnen10 que ftz aqui desla lllbunll.

Se a gWwfizaçlo, as grandes eq~rasas, 01
ollgopóllos e 01 naiOjiClllos niVelam essa taaiOiogla
em escala lllllldlal, é clblllo que 01 palaas que quiserem dspular, por meio de uma IMe concorrência,
com o CU5IO prlrnlrlo, com o custo do lnlbalho, des-

ses pai- que pagam US1,DO ou, no rnllUno,
U$2,00 por ela I8UI trabalhadoras deverlo,
para concorrer, racllzir 01 salários a 8IS8 nlvel.
OSulvan aflnna que. 11111 Bnaelas, os salários deveriam ser nM'Ridos 2D vezes em ralaçiD 110 nlllel
aluai.
E o que diMIIIa oconar no Brasil? Vamos reduzir o CUSID Brasil? Em Bluxalas 18 raduz o custo
BruxaJas; na Alemanha. o cu110 Alemanha; e, na
França. o CU111D Flançal Ola, onda v.- parar?
Nio l'lluve lnvençlo nen1una quando falaram em
reduzir o CU5IO 8lull, 8llllllll1lando o custo FHC, o
custo do d lllij11191, o custo do das pelO, o custo
do SUC8I8allaiiD das lndllllrlas • o c:uslo de UIOras
Inteiros deslruldos!
O PniSidaillll Fr.;nando Hennque Caldoso, em
entrevista COIIOidlda ii Glala IIMAIIII"~ no da 19
de junho paaldD, à p6gs. 8, 10 e 11, aftrmou que
houve um 111111g11ro na tua cambial, exagero as11t disse SUa E llncla - palicado por Femando COIror. Disse ainda que o PniSidanle, um homem da
aberlura, Iria começar a fechar a -1011118 e a au-
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mentar as allquolas para sa1ver algln se1ores. o
Mlllillério da lnd&lslria, do Comdrcio e do Turismo
af1nna que 17 UIOral ainda poderiam ser...__
Para concluir" meu pnl!IUIICiamanl, quero dizer que o jo'IIIIIIÍiglls Fmlclal n.- anrma que o
Brasil e a Rllssia "assio se matando para evitar a
lnl8 asiMic:a". E o 1lle Nlw Yarll TI-. em sua
edlçio de fevereiro, clsse que o Bluil é quem paga
o pniÇO mais alio na guana lançada pelo GCMirno
para salvar o Real e para evitar que eslll Pais utorne a próxima peça do donín6.
Esses que dizem que fizeram um grande negócio 80 antacipar o Proer para salvar o Brasil aumentam a taxa de juros, pradcando as 51 perversidades
a que se rwfere o P111S1den18 do Banco Cenlral, as
51 p&lversldactes do "aaco das rneJdades"l Como
Isso pode 8C01"-r?
o Ellull é o pais que está pagando o custo
mais alio, de acordo com o lhe New Yarllll-.
Nlo é o PT, nlo é a OposÇio que 8SIIl crllicando o
"1ICillicáel" Prasidenle Fernando Hennque C&ftloso!
Era o que eu linha a clzar, Sr. PoiiiSidenle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra i& nobra Senadola Jllnia Mansa.
A SRA. .n:iNJA IIARISE (Bioco/PDT - MG.
PIOIIUriCIII o ugulnf8 ctscurso. Sem nMIIo da oradora.) - Sr. Poaidenle, S.... e Srs. SenadoniS, o
GcMimo do PlliSidanlll Fernando Henrique, a cada
ano, a cada mês, a cada ela que passa, parece fir1118H8, dafinlllvamanle, como o Governo das prom1 • n1o c:uqmdas. JWgando as açêias de sua
adminislraçlo, deconldos tlts anos de mandato, quem •nl capaz de aponiBr as cinco prlorlda·
das llo alardeadas durante a cempani"B alelloral?
Esta n1o é apenas uma c:rftic:a. mas uma conslalllçlo: ninguém pode
que as mazelas que
atolll&llam o povo brasileiro vêm de longe. Seguramania, o GCMirno Fernando Henrique ~ uma
I*MÇ8 de afgllll8l dêradas co.n ralaçlo a U1l mlmero muito grande de dlllanldadas em ralaçlo i&
nossa poputaçla, clllculdades esi8S que vlnHie
agravando 80 longo dessas lllllmos anos. Ninguém
há de cobrar dos pernanlliS uma soluçio m6gica.
que, de um n~~~~aiiO para outro, lranSfonne a R!lllidade bnrllaira num paralao.
Ponlm, a ninguém é dado ~r que o
Goven10 do PniSidanla Fernando Henrique C8ftloso
tiOCOU de prlorldadas. Poaocupado com a falência do
Sislama Financeiro Nacional, com os grandes banqueiras lnlemacionals e com as l1lgl8l do Fundo
Monelllrlo lnlllrnal:lonal, que dilam as normas de
~para as naçiias em desenvolvlmen-
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Se 1a1aem. os gastos do atua1 gcMmD com lllllde,
no .., ~
cto, nlo teriam lido lrhrlora~, 1111 R$3
blllliel.- pai• ifos no 11110 de1885. Em 1886, o
Pllllldlnle Felllllldo Hemlqua C8nloso nâlzlu o
OIÇIUII8IIIO da Urilo pana a IBikla IIII R$3 bllllles.
Concr8limlnl8, au conllngênc:la COOJ4iCAJiii8U cl,.._ pnJjelos iqJollanlas, como o de coodlula da
quaJidadl do angue, o de preilllnçlo do ciiiiiiJI' riIMIC a16gioo, o da •cp ""'plo de vadna e o de cardJa..
ta b Cllllnclas lldJicionais.
Pam elta .no, 1886, ...... da ladu IS llagédlas que j6 cllamoi, IS peJipiiCtlvas nlo lllo Jllllho..
IIIÇIIIII8IIIO pana o ~nle exeláclo, de ....
R$19 blhllel, é menor, ll'llilo menor do que o

·e

o

anDP''''*
A lh!IIÇio da calanldade, pollllnlll, llnde a se
18 aiii8Vt pela morta de71 bebês MI

:

Alexinder Flaming. Fen&ido de .....
Rio de Janeiro.
Nacplllllla lnlllluiç6es. ~ que o blinde llllle nllo lu exames de HN e dlabellls. A 'Sefstac*•t da Saúda, em llllpiiÇio pclsluina,
que • lll!lllmidadas npo llnham lllqUIII'
pera medir a letqlelalulll do lelle eatDANm dilo, IIICCII!IrOu CIIIIIU de llxD dlaoo,barillll ......... luvas delcariDels .....
~;.:RrÓitgllll espalllldas pelo c:hlo • manc:haa
junlo lls Incubadoras. Esse ... o llll1biiJn.
licavBm os bebia 1'8Cérrh-.a'Cidoi118181S
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atandaJa!lu médico nos PICA~ e nos hiJe.
pilais p!Hoos . Repilo: o Cougn sao Nacional IIII
coofrilQido • IJPIDVil' •JlXIIIO, pana que • I»'
lllll1da plblica com cllgr*ildL
O Sr. Laurv Cil1ç a (Bioca/PT-DF)-V. Ex'
1118 f*iillta WIIIJIIII87
A IRA. .R'NA IIARISE (BiocaiPDT- MG) c.. IClldo o apaJfi ao nabnt Senldor 1..au1o Claqloa.
O Sr• .....-o Cliiiça I (BiocaiPT- DF)- Nallnl
8enadonl Jllnla M;utsa, V. Ex" elfll bidelido com o
lllllt8lo 111 Cllblça do prego ao focanzar -I!J1XIr1Mffllllmo IISSUIIIXJ. E o faz com o esplrllo que dtM
no!'lllllr a Oposiçlo, um eapfritlo da dallllncia can.
IIIIIML Apouello a opollllnidade pana IBidnr que a
IIICIIII81llllllgula do Mlnlslia Adb Jatane nUlo 111111lhou liiSfiS duas Casas do CCAtgr no pana llpnJVII'
a CPMF, medanllla qual se dariam 111111111 R$8 111lhlles a mais. Pelwbelnos, enfio, que, ao ctllglr
periO da vll6rla, COiiiiiÇIU8Illi .-IIIII*IL
los ..... !llpolóeis, que o levaJam • 1811U1Ciar, •
"ppr W11 Chap6u III Cllbllça" e dllisllr de lula
lanlállcL Por qu6 - perguntei eu naquela a !!o?
0 Sr. Adb Jtdenelllm- COII~ IIICOirllitldri
'por tDdol. Jtl . . llflnnau, lndullva, que podalla Mlnaslnl da·Saúda 1111 governoa da clhl._ 8IQIOo
111111 poUIIcos, da FHC 1116 Lula. Enlnll!lllla, foi oiJII..
gado a d s"grr • do Millisldrio. Por qui? Parllli,
enfio, que o C3cMmo tllltllvll adobulllo • pollllca do
quaniO pior lllllhllr. Si o MlniiiJa Adb ..... ....
.. lido IIC8IIO . . . . . verba . . . . . . . . . . . . .
bem, ..... trMSionnada IIWll pol8nclaJ c:anclidalo •
Pnlilldlncla da Rill l' • a Acnldilo, porlllnlo, que o
II'!IIIMIIoi pollllco. Nlo podariam dar C8liD 18111 planos e a .,...._o elas verba Clll1lllllllidl coon a
CPMF. Por qui? PCAque estarlll IUiglndo Wll CldRI
CIJidldalo a Pnlilldanl8 da Fleplbllca no llllll6rlo politico ln1 1 1inl. Mulkl obllgldo.
A IRA. .úaA IIARISE (BiocaiPDT- MG) AorJida9o pelo apane, emlnlnlll Sillldor l..aunl

P'_., ...,_

Campae.eo•wjiUioao._~

v.eae

•IICiiDU cp181111n llqlortinle IIII ralaçio U iljllle8
poUIIcas do Governo.

ConliNaldo, Sr. Pnlllidanle, o lllll'lclliiiMID
é viivel. COrJiJidarar o SUS Wll liqiailnllnnenlo 111 .... delllllda, poiiiU8 dlmuci. . O
procuaa da afllllllimauiD 6 - pop~ EnlnltaniD, , . . . . . 1 'rio que o GcMmo . . dllllna
os IICUIIOS lll""dados com a CPMF, au !IPj6, que
o Govamo . . glllliiiiSO% dos - - ... . . . . .
dade 11111111• 111% da JIICIIita de'il...... coo ......
do SUS
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Sr. Pnlsldenle, eu IIJnda tena muda coisa a . .
&Inalar na anél• que faço hoje 101118 a questio da
&8iide. Peço para constar na lnlegla este nosso PIU'"
111111C181nento Pll1l que a M.a o publique e nós po&&8m0& con11n1ar dlscubndo ~-.~a casa a questio da

saúde.
Temos VISto ..- nobciários que MSte momento o Governo está pensando em mudar o MinlstiD da
Sallde. Essa é ...,. questio que ciz raspetto ao Gelvemo e a Sue E relêiiCIIl, mas eu gostaria muito
que o Senhor Presidente Femando Henrique Canloso es!lve&Se hoje preocupado em aumentar os lnvesbmentos na 611111 da saúde, em dar dignidade A
população blliSileira no que diz raspeilo ao atendimento A saúde. Eu gostaria que Sua Excelência estivesse mudo maiS preocupado hOJe em se dirigir A
Nação e dizer que eslá aqui pela melhorar, para mudar a &duaçio e fazer com que a população brasileira seja tratada dignamenl8 nas polia& dos '-Pilais
e que bebés nlo morram nas rnatei'I'*Pttes Esta,
sim, sena a posiçio polftiC8 a ser demonstrada pelo
PRISidente.
Obngada, Sr. Presidente.

•

SEGUE DISCURSO NA INTEGRA DA
SRA. JIJNIA IIIARISE:
DISCURSO PRONUNCIADO PELA
SENADORA JÚNIA MARISE
EM DEFESA DA SAÚDE
O Governo do Plesidente Fernando Henrique
Cerdoso, e cada ano, a cada mês. a cada dia que
passa, paracellnnaroflll, daliniiMirnente, como o governo das pram 1 • n1o curi1JIIdaS. Julgando as
açlles de sua Adninlstraçio, deconidos já três anos
de mandato, quam senl capaz de apontar as anco
pnolidades !lo llardalldas durante a campanha elei-

toral?
Nlo é apenas uma crfiiC8, mas uma constata·
çio: ninguém pode lglorar que as IIIIIZ8Ias que atormanlllm o povo brasileinl vtm de longe, tencloile
acumulado e agravado no transcor~ar de décadas:
ninguém hã de cobrar dos governantes uma solução
mágica que, de um momento para 011110, transformasse a realdade brasileira num pararso.
Porém, a nnguém é dado ttescDn'-" que o
Govamo do P1iiiSiidllnta FernBIIdo Henrique CBidDso,
110c0u de prioridades. Preocupado com a falência do
sistema linancalnl nacional, com os grandes banqueiros llllemacionais e as "''lllll do FMI, que ddllm
as normas de comportamento para as naçileB em
desanvolvlrnenlo, falta a 81118 Governo anslbilldade
SOCial e IIOIIIade politica para arnenzar as dores de
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11111 povo doente, analabelll, mal nutlldo,

que soble-

dunlrnente, sem leio, sem segurança. sem emprego, sem pel8piiCIIvas, sem cidadania.
Todos os malas que lllllgem o povo brasilairo,
C8ll88lll comoçio. Provocam piedade, nMIIIa, deVMI

saspero. Mal, de todol elas, o que mais indignaçlo é • c:on.,aeta falência da l8llde pllbllca ~
lmposslwll n1o se couijl8decer e n1o se indignar
cianta dacp•las IIBINllanlas lnBIIIB, de doloroso 110hilb'IID e de contido llhoro, dos blliSIIalroa de todas
IS Idades. crianças de cakl, bebês, gaslanlas, Ido- · que varam madrugadas nas filas aguardando a
oportunidade de urna cansu1ta ou de 11111 111111m11. ~
indesculpllval descollhacar o fato de que consulta ou llliiUIIe, ap5s tanta dilicaddade, axiginl
longa espera e longo padec:lrnentD. Nlo se pode ig-

IIDRir IS rnoiiiiS de p!ICI8I'IIeS nas filas dos hO&pdal&
e centros de sellde, na lnfrutllera !lml8bva de obter
assistência m6dca aficaz e digna.
O ano de 1997, ~lfelzll&lbll, ficanl II18Rl8do
em nossas mantas como 11111 pariodo de grandes !la·
glklias e de dellagraçio do 11111111 absoluto caos no
SBiam8 de 186de. lronamente, fora eledD pelos govemanlas P1J11 ser "o ano da Sallde". No entanto,
tudo fiCOu na teoria, nas lniiiiiÇiies, jogada• de alerto
e esllilldgiiiS de marlalllng.
Asun, o que se viu na 611111 de llllllde, em
1997, foi o cferalabro.
Os lrdcadonls l8nilllnos -'BIBrn o 18SSU111irnento de epidenii8B que estavam e..... •da• ou
1011 CGibole, a dengue tornou proporçi5es assustadoras; ao ponto de JIIOVOCBr plnico entre a populaçio; A hapatlte IIICIIIdescau. em auas vlllias formas;
o IIIII8JIIPO, a
a Aids. a meninglbl, a 111ben:ulose, a lebnl llllllll8la e a rneléria. junlamenla
com as 11101188 am lléde. ..- hospllais e nas maler·
nidadas. farrnaJam um panorama assombroso.
Vejam o quadro:
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além da aar r ;!lo dos pR!pt101 selllidCiniS da él8a

dHaúde.
O Pftlielo, no alla.1!0, esbanou nas disparidades regionais. A rnunicipahzaçlo das ações e palftl..
cas de aallde avarçou muiiD na l8gllo Sudelllll, por
exemplo, e flll1llgriOIHe na Amaz6nia, onde hll dllfl.
ciência de aqulplmenlos e de tunarx. e
graves linolaç6es OIÇIIIIIIIIIIál.
A Nova Nonna Operacianal Bdslca, ln8fllufda
em 1896 11 em lucionamanlo desde dltzendiJo llfti.
mo, deve praplcillr aWII!;OS no PIOC 1 • de desoat rlralização, por melo do Piso de Alançlo Elüca
(PAS), que vai lransfenr I'8CIIISOS do FlmdCJ Nacional
de Salide para 011 FundOII Municipais, com base em
c:nténos populacionais.
De falo, lal mudança operacional é nec;es•"!ia,
porque o c:rib!rio de pegaman1o pelos servÇos prwlados, benllliciava aabremaneira os bllnllfic:iéllo das
legl6es mais ricas, onde exislllm IIIIIS RICUISOII,
maior nllmero dalllllos por habilanles e lnsllluÇIIes
equipadas para laaliz8r praceclmllntos mais C0f111111xoseoneiOIIDII.
Ao lado da mudança, de c:dN.ios para naparu
doa recu~. o lançamento do aulio magnético
SUS, elllm de c:ner laciUdadiK para os paaanles,
devenl promover uma distribuição mais Julie doa

recursos.

O cart1a SUS, que dllvenl

aer lançado ainda

este mês, lniciUnenle em 8lasllia, IJIIIIiiCMIIá uma
politica naclsbtbutiva que j6 vem sendo 8lf8CUiada
em M1118S, com a experlêtiCia1Jilolo dos cansón:ios
lnlermunicipals. A fómUa •do'ada em Mulas abnlnge hoje q~aa alolalidade dos Murucrpios do Estado

•••iies

a gai8IÍia lll8nCimBnlo a mais de 11
da habilanlas. Além ...., evila que os l.b*:fplos llljam
sobnacarregedoa com a~ de hospitais ou a

aquisiçio de equipamentos, evllando também uma
WMIUIJ c- · • • 1a da equlpemllnlor, leiloa a nacur-hurnanas.
A desta•t<aMzaçlo do sus, seja por melo dos
cons6n:ios lnlermunlcipais . . pala gl8daliva . . . .
falência de naspouaahiJdedee e de dnlla·
menle pana 011 Municlpios habilllados, piiiiiC8 - o
objaliva a 111r alcançado, o mais JIIPidamanle possl'181, para viabllzar o lllendmllnlo médii:o ii mJhlles

de braslei111S.
No entaniO,

o seiDr de aallde n i o - .,...

nas de gereucianeuto a cor1bula el'azes. O Brasil

não aplica l8qUIIr 1110 llllis ,_ Cllllilll ao ano na

,._,da

él8a de ra6da. Trata-ae da uma verba lnls6rla, a
an con- n a comunidade rnédica.lt tamlém, uma narr-

assa concluslo n1o é ndnhil: ela
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lrdade que 111 desnuda no eoleJO com as pol/lic:as públicas de Sllllda da· ou1r011 pafaea, nano aqueles
menos lndusllfaJizado
Esl8 vanlacla aslá aaelnalada, por eaqllo, na
juslllk:açlo da Ploposbii de Emenda A Conslllldçla
rf' 40, de 1995, que lnilllluiu a cabnança da Conlrlbuiçlo Pn;wts6rfa 8111118 Movlmeulaçlo Financeira -

CPMF.
- "' Brasil • a dllcima ecoronila do rmniD,
mas 111114 em aeplilllgéeimo quarto lugar quando 111
lnlfll de epllcar Pllblicos na aúda de IIIIIIS
habllanbas. Perda, por exemplo, para o Paraguai
(que aplic:a 140 dólanas por liabllante), pana a BoiMa
(que aplica 120 dcllanas por hillilanlaS). Jll o Brasl, em
mdcla. gar&a em IIDmD de 80 diillns porhabllarifes".
• A ji.Sillcaçlo denuncia ainda: "Em nalaçlo 110
PIB,

o BniiiiJ

•-•da uma

1a1ra que mais uma vez

demonstra a lrMIIIIo de prorldadllr r111 escolha da
noseas pallllcas aocials: enquaniD nos F«a,..,. Uni-

dos 111 gasta com a Sllllda o aqulvalenlll a 12% do
_, PIB; a Ftança. 8,9%; a lncía 8%; a Argenline,
5,6%, o BniiiiJ aplica uma taxa ~expr criva de apa11814,2% de 11811 PIB".
O Governo do Pnaalenba Fernando Henrique
Celdoso, canludo, nlo p&llliiiVii • nlo pensa aaim.
Tanto é que utilizou 011 recursos da CPMF, para pa·
gar diVidas.
Em lllllgo publndo no jornal O Glabo, em Janello lllllmo, o clnaiDr da Federaçlo Necional dos
Md,.,.,., Jorge Darzll, iUIIIInalou: "A CPMF, que lol
criada para llnar a liilllde do CTJ, IICilboU aiiBrrdrrlido
lnla- do Governo, 110 aubsliluir alggnas
lonlas do OIÇIIIIIIIIilo do Minislério da Sallde e ser
ulllzada para pagar a divida oantnalda junla 110 Fundo da AlqiaiD 110 Tnaballiador (FAT), que cobriu o
ftiiiCio do OIÇ8iiBIIo de 1996".
"Além dllllo - ~ Darze -. - 111111cwdaçlo ullnapaaou as eJqM laiMIS do Governo, o
que nlo 11ignllloou, conludo, a melloria do aad11111111D i poiJiilaçiO"•
O Gavemo 111111 sido CIUIII para com o saiOr
ea6da. Primalramanle, Duclu o Cougre no Nacional,
que ..,._, a lrlllblilçlo da CPMF convencido da
que 011 a 1111'11111 llm'C!Idados llll!llamenlilriam a verba deillnda A SaOda.

Em vez diaao, usou taill recu~ para pagar a
divida junla ro FAT, iiOb a alegaçlo de que aquele
dêbllo Iom conlnlfdo axatamllnbl para CUillaar açlies
da ii8ilde. •
F«a alagaçlo nlo pniCida. Se houve débiiOII
anleilonal, fica Cilbalrnanl8 demoustlado que as
lnlnllfellncias para a aairdrr p!lbllca não enun suli-
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- - pal8 fBDr , _ . niiiiJICIIva • •

I

.._dar

Mo

111m, diMda o Gaverno lndepend&t.._il& de.-.
llr ou n11o 1m1 c:onlllbulçlo 1DC111
IIIder O d6bfto CXIIIIIIICUIIDII de DUIIal tanlee, de farmll
a nlo plljldca• uma drea NCDI•'a:ldllmlllf8 CIIIIIII-

IBde....._
•··•
O CIIIIQflll a Nacional, ao llpiiMI" a CPMF, vl11011 objellvamelf8 O epi~IDiliMIIfD daB llllrviços de
ea6dll pniSiadae li popáçlo A ;•IDI a; lo ~
8lllliqlllihava a PEC rf' 40, dzlll IIIPfllll8llill:
"Se esta IJIDjlllllla de alaçlo de Cllllbllulçlo IDCIII
for •'lllldll pelo Congnsao lllllinlmllll ljUdando a
salvar 111111111 vldlll (-.). nlduzlndo ..m uma cala de
lrPIIc;a ~ lllnge grandes peJIIIIIas do povo llllllginaiiZIIdo."
Havia, porlanlo, um CCIIIIIJICMidiilo, lilllnl Governo e C.. v aJ Nacional, de aplcaçlo daB recura.
de CPMF na rnelhoda do I I •• de lllllldll, e nlo
na liquldllçllo de cMbltos gDVIIIIIIIIIIII
'
Dlarà de PICIIeskis vdrlcJe, de _.,.de de
CDIIUIIdadll mdcllca em gend e de quaniDS 1111 J11Do
pila • plllq!Pa• . . IIIZIIn de fallnclll de IIIIOdll Pllblca no Blull, o GcMrno •oll!llu agcn nudar dll

MliddWL Ai._,.,it&,IIIIIIIIIIVIIa- pollllca
de lnlc:ar . . . . . . de Alllm, . . - . •
aplicar IIII _ . . . da CPMF na .... de laddll; e
desviou IIIIIIICUIIDII que lli8a:l&111111i 11 pallllca ....
t4J1a panl 111111111" IIII lllferlcD d6IIIIDa.
.
'
Fci exa111111en1e o ~ ai:alaceulbanlllllldo
o ano FI m, quando o GcMrno 1111 anau._...
-da C2'IF PIIIB allllllde e u11zou wubU da Con-

tllluiçlo Soclalllllbnt 1111luciae dila Pmoas Jurfdl.
c:as - uma das lnidlckiias blllas dlllnenc:lernenlo
da . . . de llllllde - pal8 111111111" palie da divida
com o FAT, no IIICii'llal. . 11111 blhlo e 43 ii.llies.
Dlanle dlllla IIIIVIdlldll c:oncu..., por dbvlo,
que o GcMrno Fedenll n1a fala com •rledadll
quando dua= allllldll como uma de . . . prlllllcladlls.
•
no Olçarnllrm PIIIB o Plll'
111111111 euiCido pode ........ ~ nla 16 ..... de
llllldll, flldll • pallllca IDCIII, jllllilllllllol ele1lva
prioridade da Adii~ilbdJ.n fedllaL blllando dzer
que o llillnlnaiiD de ciVIda pdbllca - - 38,62%
de .--... Mesmo CCIIIIIdlllando ~tal diVida ......
..anendada coma •• I 'o de -llluloll, 114 que
lamenlar-ee o pagiiiiiiiiiiO de POli 8lllllbllanllis ao
rneiCIIdo,lienellcllndo o 11 t me tnncella.
A .. ,. actaqto da CPMF 11111
~ a •
I* :taiiJU lnk:llll, podendo Wbii urr, eit& ano, a
pramlo de a 1111111ee e 175 u•lllw de 181111..
I8CUIIIOI. • diMdalw•a ·~·c-. no...,, n1o

Um...--
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475

elln*lallam 01 Pioblenl d e - pallllca -**la,
lllllalllvlerlem, .... clilvlcla, o ..... ~.611a de . . . .

de brlllle?nll que bale dclmwn ao nilenlo, nu ...
daB holpl?ala 111M •
Cllbe, polfan!D, ao GcMrno Federal nudar no.vemente - .......... 11111 lallçlo • pallllcu .,.
'clala, .......mm de fato 118181p011111b111d CIIBI20 11-lltlncia nalclcll, de farma. ~o..-..
to CCIIIIIIIuclona de que • aedda • cllniiiD de IDdoe •
dever do Eltado.
·
O SR. PPP9 "EN''E (Geraldo Maio) - V. Ex"
aenlar8lllldll na fDnnl regimental.
Nlo 114 mala orrdonll ~a:111L111.
O 8enllor PlNIIIi f8 de Rlpl1lllca enviou ao
C.. o
•Nadonlla Uadlda Plavlil6lla rf' 1.Atl~11,
acWac!e em 13 de 1111JV0 de 11188 e PliMcada no da
·14 do.._,.., mil e ano,~ "DDappla llllbnt o llllrneiO de Cergáa de DlrlçiD e Funçaes Brdlcadaa
da lnlt'bllc1'N Fedllllla de Ensino SUpellor, daB
Cenlnll Fedllndr de Fdne~to Teenat.5gl! e da
fem?u IOotdel*- Fedlalr, e clll ou21u pravlo
dlnclal".
De ICCIIdo coma k rlr.a;llel dia 11c1a1an;ar. e
111111 teriiiDII dCIIII§ 4" e lP do aJt. 2" da Aeatotnçlo
nt 11811-Q\1, Ira aram Clllll!l?uA:Ia a Cclnl ln Mlllla
lneumblllã •
iiCibnt • mat*la:

.

emitir.,..... .

SENADORES

PFL

JCIII6 Alvllll
CeriDII PalniQfrm

.... de Hallanda

Hugo Nç alalo
I

.,,( ....

PMDB

GeniCin Cllmala
Nabar .lllnio
CeriDII Elaena
'
PSIIB
Allur da Tavata
Jol6 Flablrto Anudll
Elloco ~ aeiGio (PTiPDTIPSBIPPS)
ElilaJdo Supllcy
Seliaa8o Aaeha

Jadllr llalb!lho

"-P'''ri' Cefelelnl

PPB
Learner Qlladlii. .
·DEPUTADOS
PFL

.,,......

•
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Bloco (PTIPDTIPCdaB)
Alcldes Modaslo
PPB
Moacyr Andrade
Odelmo Leio

..Joú Machado

De acordo com a Resoluçlo ~ 1, de 1~.
fa estabelecido o IBgUinte CBiendário para a lramitação da rnall!ria:
Dia ~ -designaljio da COI i · 'o MiSia
Dia 23-3-98 -lnslalaçllo da Cornlssio Mista
Até 19-3-98 - piBZO para ia:ebimanto de
emendas e para a Comis&ão MISia emitir o parecer
sobre a adnissibilidade
Até 28-3-98- Pi8ZO flilll da Conlsslo M1sta
Ali! 12-4-911 - Pi8ZO no CoilgH I o Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da Flepllbli:a enviou ao COI v essa
Nacional a Medida Provisória ~ 1.617-49, adotacla
em 13 de março de 1898 e publicllda no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "DDspõe sobre a base de cllculo da Contnbuição para o Programa de Integração
Social- PIS devida pelas passaas jurfdicas a que se
refere o § 1• do 811. 22 da Lei n'/8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras piUVidências".
De ai:onlo com as lnclk:eções das lideranças, e
nos 1Brmos elos §§ 4• e s• do an. 2" da Resoluçlo
n• 1/89-CN, fiCB asSim constatulda a Corrisaão Multa
incumbtda de lllllllir pa181l81' sobre a maléria:
SENADORES

Tllularas
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SUplaial8a

PFL

José AgnpiiiO
JoséBianco

.hlbo Cernpoa
Hugo Napolelo

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Jllnior

Gerson Cllmala
Carlos Bezerra

PSDB
Bani Veraa
Bloco~ (PTIPDTIPSIIIPPS)
Edualdo SI4*Y
Sebastilo Rocha

lAcio All:tnlara

PPB
Epllacio cateteira

Leornar Oulntanilha

DEPUTADOS
SupleniN
PFL
Pauderney Avelino
Anllde de Oliveira
Lulz Monsira
Anl6nio Ueno
·- . Bloco (PMD&PRONA)
Ednho Bitz
• Pedlo Navai&
Pedro lrujo
--... Silvio P III 16

PSDB
Basilio Wlani

Fau Rosa
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
José Machado
Alcldes Modes1o
PPB
LarnaniiiB Posella
0c1e1rno Leio
De acordo com a Flasoluçla ~ 1, de 1989-CN,
fica establl'e<:ido o seguinte calendário para a ltamitaçio da rnall!rla:
Dia 20-3-98 -dealgnaçlo da COI•· 'o Mista
Ola 23-3-98 -lnstalaçio da COI i . ·~ Msta
A1ê 19-3-98 - prazo para 18C8bimento de
emendas e para a Conissio Mlsla emitir o parecer
sobre a admisalbilidade
A1ê 28-3-98 - prazo final da CoTin"' Misla
Alé 12-4-118 - pi8ZO no Congresso Nal:ional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Preadenle da Repllbllca enviou ao Congresso
Nacional a Medida Pravis6ria. rii1..11N1, adolada
em 13 de março de 1998 e plbli!!acla no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "Dtspõe sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utilizaçlo para aquisiçlo de bens e cirailos alienados no Indo do Programa Nacional de De&s tali<açin - PND, de que
trata a Lei n" 9.491, de 9 de ee1Bmbro de 1997, consolidando as nonnas sobre a rnall!rla coriSian1BB da
Lei~ 8.177, de 1°de março de 1991, li da Lei ~8.249.
de 24 de OUIIDo de 1991, e altera osarls. 2" e 3" da
Lei n" 8.249191".
De acordo com as lndic:açi!es das lideranças, e
nos 1Bnnos dos §§ 4" e s• do an. 2" da Resolução
n" 1/89-CN, fica assim conslitulda a Comisslo Misla
incumbida de emil:r parecer sobre e matéria:
SENADORES
1'ltuiiiNe
PFL
Joel de Hollanda
José Alves
Jonas Poiheiro
Fraltas Nato

..........

PMDB

Gerson CBmBia
C&rlos Bezena

Jader Barbalho
Nabor Jllnior

PSDB
Teotonio Vilela Filho
Geraldo Melo
Bloco Oposçlo (PTIPDT/PSBIPPS)
Eduardo SUplic:y
Slihasl!!io Rocha
PPB
Epllaclo Cafelelra
Leornar Quintanilha

DEPUTADOS

1'llulllra

Suplen1n

PFt.
Augusto Viveiros
Abelanto Lupion

Ciro Nogueira
Jalma Fernandes
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Bloco (PMDBIPRONA)
I lema Pan:lanelo
Rlcanlo Rlque
Jae6 a.Wllaan Clgii8CIII
PSDB
RabertD Ellanl
Danlo de CUba
Bloco (PTIPDT1PCWB1
Jae6 Machado
AJcka Me ~IIIC
PPB
Lula Elalbola
Odelrno Leio
De BOido cam a R11 t+çlo ri' 1, de 111119-CN,
ftca tlllabela cldo o IBgWnle calllncMrlo pam a lnlmitaçlo da mallirla:
Ola 20-3 88 -1 'gnaçlo da Com' lo Mista
Ola 23-3 88 - Jns!wleçlo da Com' lo Mala
Al6 111-3:1111 - pniZD para
de
an•ICiu a para a Con ' lo Mlala emlllr o . , . _
BObra • adrriBBIJIIIdad
Al6 28:3:1111 -prazo final da Colo '1 lo Mlala
Alé 12-+88 -prazo no COligi III C NldonaJ

_.,.mento

I

O SR. PREIIDENTI! (Geraldo Melo) - O S.

nhor F'rellcllo1la da Rliplltlllca enviou ao C011g1 o
~ a Mlidldll Piovilólll nii1.111:G, adn'ada
em 13 de iillliÇO de 11198 e publicada no da 14 do
mls e 11'10, que "DDIpple BObra a
;to
doa traballallcns 1'101 lucrei ou -.Jiadoa da ~e dA OUiiU poOtldliiCiu",
De BCOido cam u ~ "' aç6es cJaa laii11111ÇBS, e
1'101 te~ doa H 41 e 5" do aot, 2" da Raaolnçlo
n' 1189:CN, fica IISIIm anotllufda • Comaalo Millll
lnlultida de emlllr . , . _ BObra a niiN!fa: '

peo1••

IIENADORES

PFL

..,...
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PSDB

PPB

Benedito Domkigoe
De BCOido cama Rn al&açlo rt' 1, de 111119-CN,
llclllllallala u o llilll*lle c:alllnd6rlo pama lnlmiIIIÇio da rnaNrla:
Ola 20 3 88 -daelgnaçlo da COiil 1lo Mllla
Dia 23-3-118 -Jns!wlaçlo da COla I lo Mlala
- /11/11NIB-PJIZD P11i1 oiUtlllo•IIDde•••dllii
;ePIIIIIBCOiil F•llllla ..... oj&-llllnalltn8:

:••hrlp

Al6 28-3 88 -PIIZO final da COI ii lo Mlala
Al6 12-4-1111- PiiZU no Collgi"IIID Nac1anaJ
O 8R. PRI!IIDENTE (Ganlldo Mab) - O S.
nhor Pillllldaià da Repolbllca .wloueo COligi" lUC
NDI!al • Medida Piwll6rla rt' 1 "0-'15, ......
em 13 de iillliÇO de 11198 e podcad& no dlll14 do
~,., mls e-. qua "DDIpple BObra nlllldu cxm,.._..,_ao Plano Real e dA OUiiU p.ovlitli .....
De liiXIIdD cam u lautca;llel dae lldellngu. e
1101 tennoa doa H 41 e P do art. 2" da Raaollçllo
rt' 1189-CN, lica Ullm CXIIIIIIIIIfda a COlo I lo Mlala
lrlcunmlda de emillr ~r BObra a rnaNrla:
IIENADORIS
PFL

PMDB

FtlaiCIIIKi ........

Edaonl.Gblo
PSDB

GeiiCIII c:amata
Clllloe Elezllira

PSDB

Bani vGlllldo Melo
Bloco Opoalçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
EcUodo SupJicy
Seballlo Rocha

EJ•

PPB

PPB
d!J Cllflltelll

lAiomar Oo*illii ...
DEPUrADOS

. ,....

PFL

. ,....

Franclaco Holfa
Bailo • ., Rolldo

Lúz Baaga
CoaúciSabaWio
Bloco (PMDBIPRONA)

Lula Raberlo Palite
8lvlo P 11 DI

Paulo Flllzal

Mali; 1a.Mdor

•
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PSDB

José An8lal

Amaldo Madalla
Bloco (PTIPOTIPC do 8)
José Machado
Alcldas Modesto
PPB
OdelmoLeão
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendáno para a tramitação da matéria:
Dia 20-3-98 - deelgnaçlo da Com ssio Mista
Dia 23-3-98 -II'ISIIIIaçlo da Comissio Mista
Alé 19-3-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emlbr o parecer
SObre a adrnsslbilidade
Alé 28-3-98 -prazo 1111111 da Comissão Mlsla
Alé 12-4-98 -prazo no Congresso Naaonal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da Repilbfica eiMOU 80 Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.&2143, adolada
em 13 de março de 1998 e publicada no dle 14 do
mesmo mês e ano, que 'DISP(le soln o cadaslnl
tnformaiMI dos c:n!ddos não quitados de cl!gãos e
enbdades federais, e dá outras pllOVidências".
De acordo com as Indicações das lldenlnças. e
nos lermos dos §§ 41 e s• do art. 2" da Resolução
n• 1189-CN, fica assim cansiJIUfda a Comi do MISia
Incumbida de emibr parecer SObre a matéria:
SENADORES
Suplenla
TltularH

PFL
Edison Labio
Freitas NeiD

Joel de Hollanda
BelloParga

PMDB
Gerson Carnala
cartos Bezena

Jader Balballo
Nabor Jllnior

PSDB
José RobenD AINda

Teolllnio VIela Filho
Bloco Oposiçln (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo SUpiK:y
SeCiaslllo Rocha

Epdacio cateteira

'I1IIMra

MARÇO DE 1998

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
Alcides Modesto
PPB

José Madlado

Odelmoleão

PedroConêa

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fa estabeleCido o seguinte calendáno para a l!aJni.
tação da matéria:
Dia~- designação da Com 1 ? Mista
Dia 23-3-98 -lriSialaçio da Comisslo Mista
Alé 19-3-98 - PIBZO p8Ja I80IIbmerm de emendes e para a Con · "o MISta ernibr o pa- sable a
adrrnsHrdade
Alé 28-3-98 -prazo l1nal da Comssio MISta
Alé 12-4-911- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Preâdente da Repllblica env10u ao Congresso
Nacional a Medida ProviSÓria n" 1..62243, adolada
em 13 de março de 1998 e pubiiCIIda no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "Dispóe sobre o nllmero de
cargos de Natureza Especial, de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores e de Funçiles
de ConfiBnçe existentes nos órgãos da Administra·
ção Pliblica Federal direla, aulárquica e fundacional,
e dá outras providências'.
De acordo com as lndiCIIções das lderanças, e
nos lermos dos §§ 41 e s• do art. 2" da Resoluçio
n°11B9.CN, fica assun conshlufda a Con · &i? Mista
incumbida de emitir parecer SObre a maléria:
SENADORES
Suplenllla

Tl1ulara

PFL
BeloParga
José Agriplno

Edlson Lobio
Freitas Neto
PMDB

PSDB
José RoberiD Anuda
GalaldD Mllb
Bloco OposiÇio (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo SUplrcy
Sebasllio Rocha
PPB
Leomar CtMianlhll

Suplenllla

DEPUTADOS

PFL

'-w Santana de Vasconcellos
ulo Quebgz

Raul Belêm

PSOB

VICII!IIe Anuda

FlévioAms

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

PFL

Maulo Fecury

Bloco (PMOBIPRONA)
Edinho Bez
Barbosa Nela
Mau10 1..11pes
Valdir Colallo

Getsml Carnala
Certos Bezena

Jader Balballo
Nabor J(rnior

Adaulo Pereira

Leur Lomanlo
OlmirUma

Lael Varella

Bloco (PMDBIPRONA)
Salalva Felipe
Joio Magalhles

Regira Uno
Edison Andrlno
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PSD8

PSD8

Adlllon Ribeiro
Odllo BllblnoiiJ
llaco (PTIPDTIPC do B)
José Machldo
Alcklas MadasiD
PPB
Gerson Peres ·
Odalmo Leio

. Luiz Plauhyllno
Manxlnl Pelllo
Bloco (PTIPDTJPCdoB)
José Madlado
Alckles Mo llell •
PPB
: Nlllon Baiano

De acordo com a Raaaluçlo n' 1. de 111119-CN,
fica estabela:m o~ c:alend6110 para a llamitaçlo da malérla:
'
Dia 20-3-88 -delignaçlo da Comlplo Mlsla
Dia 23-3 88 -lnslalaçlo da Comi! I lo Mista
Alé 19-3-88- piBZO para ~de
emendas e para a Com' alo Mista emitir o paraoar
IIObra a adn ' NJiptade
·
· Até 28-3-88 -prazo final da Comisslo Mista
Alé 12-+88- prazo 110 Congr 10 Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidenta da Repllbllca enviou ao CongNacional a Medida Provlsóna ri' 1 8ZNO, adolada
em 13 de IIIBIÇO de 1998 e publicada 110 dia 14 do
n.no mês e ano, que "DD8piie IIObra aa Cllllbbliçlles para os Pfllllr&II1BS de lnlegraçlo Social e de
Formaçio do PalllrnOnlo do Servidor Pllblico PISIPASEP, e dll outras piUVidências".
De acordo com as lndlca91!es das lldllranças. e
. - tannoa doe §§ 4 1 e s• do art. 2" da Reeoluc;lo
n' 1189-CN, llca assim conslilulda a Com nlo lWsla
Incumbida de emitir paraoar IIObra a malérla:

De acordo com a Raralnçlo ri' 1, de 111119-CN,
11ca eslatleled.:b o I8IP*U calendário para a llaJri..
. taçlo da rnelérta:
Dia 21).3 88 - drllgnaçlo da Coniaalo lWsla
Dia 23-3 88 - Jnsbollçlo da Cou I •o Mista
Alé 19-3-88 - piBZO para recebimento de
-Idas e para a Cou 'alio Mista emitir o . . - r
IIObra a admisslbibdade
Alé 28-3-88- piBZO b da Comisslo Mista
Alé 12-+88 - prazo 110 Congrasao Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Prasldarà da Rlpllbllca enviou ao Collll• ano
Nacional a Medida P•CNiaól• ri' 1.12441, .,.,.,.
am 13 de IIIIIIÇO de 11198 e publicada 110 ela 14 do
IMSIID mês e ano, que "Crta a Gralillcaçlo de De11811"1. .'10 de Allvldade de Fllcaltzaçlo - GDAF, a
GratllicaçiD de Dlrei11J811ho de Allvldade de Pnlllçlo ao VGo- GDACTA. e dll outras p1ovldêi ICiaa".
De ando com aa lndlcaç&ls das ldeiiiiiÇBS, e
1'108 Jennoa dor §§ 41 e 5" do art. 2" da Reaoluçlo
n' 1189-CN, fica assim constllulde a Combalo Mista
Incumbida de emitir paraoar IIObra a rnaléila:

........

SENADORES
~

PFL
BelloParga
Jllllo CaqJoa

José Agnplno
Vlson Klelnl1blng

SENADORES

PFL
Guilherme Palmeira

José Alves
Edlaon Lablo

RomeroJucé

PUDB

PUDB

Gerson Camala
Cluloa Bezena

Jader Barbalho
Nabor Jllnlor

Suplalllla

T1lularn

Gerson Camala
CBrlos Bezena

Jader Barbllho
Nabor Jilnlor

PSDB

PSDB

Jellenlol• Peras
Blnl Veraa
llaco Opoalçlo (PTIPDTIPSU'PS)
EclJardo Suplcy
Se!wdlo Roc:ha
PPB

Bani Veraa
Llldlo Coelho
llaco Opoalçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
Edua!dD Supllcy
Sebaalllo Rocha

PPB

Epi!acio Calaletra

PFL

varaaa

Lael
José Roc:ha

........
v - Fellppa

ExpeciiD Jl)llor

llaco (PUDEIIPFDfA)
Dan:fllo Peroncl
Nalr XBvler l.dlo

CBI'Iol Uendls
IMaJia Elvira

'

.._., Qulnlanllha

DEPUrADOS
Suplr.-.

. PFL
ArDido Cedraz
Francisco Horta
Anlllr*l Clol SanJas
José CBrlos CouJinho
llaco (PMDBIPRONA)
z.h R1Reze11211nlde:le
Jorge Wlaon
Paulo lillfllla
Sandro UJbel

•
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PSDB

Sebasbio Madena
Bloco (PTIPDTJPC do B)
José Machado
Alades Modesto
João Leão

PPB

Ja1r Bolsonaro

Odelmo Leio

MARÇO DE 1998

Bloco (PMDBIPRONA)
Robertc Valadio
Luis Roberto Ponte
Tallt Bcfzerra
Confúcio Moula
PSDB
ArlhurNirgR1o
Jovair Arantes
Bloco (PTIPDTJPC do B)
José ~hado
AICides Modesto

De acordo com a Resolução n1 1, de 1989-CN,
loca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da maténa:
D1a 20-3-98 -deSignação da Coi'IIISSio MISta
018 23-3-98 -lnslalaçio da Com1ssio Mista
Até 19-3-98 - piBZo para recebimento de
emendas e para a Co1111ssio M1sta emtt1r o parecer
sobre a adm1ss1b1l1dade
Até 28-3-98 - piBZo l1nal da Com1ssão M1sta
Ate 12-4·98 - piBZO no Congresso NIICIOnal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se·
nhor Presidente da República env1ou ao Congresso
Nac1onal a Medida Prov1sóna n" 1.625-42, adolada
em 13 de man;o de 1998 e publocada no dla14 do
mesmo mês e ano, que •ena a GratifiCação de Desempenho e Produtividade- GDP das aiMdades de
l1nanças, controle, on;amento e planepunento, de
Desempenho 01plornálleo - GDO, de Desempenho
de AIIVIdade de Chancelana - GDC e Desempenho
de AIIVIdade de Ciênaa e Tecnologia - GDCT, e dá
outras prov1dênc1as".
De acordo com as lldlcações das lideranças, e
nos termos dos§§ 41 e s• do art. 2" da Resolução
n• 1/89-CN, hca assim constttulda a Com1ssio M1s1a
incumbida de em1br parecer sobre a rnaténa·

De acordo com as Indicações das lideranças. e
nps tennos dos§§ 4° e s• do art. 2" da Resolução
rt 1/89-CN, fica assim constttulda a Convssão MISta
lllcumblda de em1br parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

ntlllllre•

Suptentas

PFL

Joio Rocha
Edisoo Lobão

Joel da Hollanda

JoséNvea

PMDB
RamezTebel
Nabor Jún10r

Gersoo Camala
Carlos Bezerra

PSDB
Bem Veras
Lllao AlcAntara
Bloco Opoi'IÇiio (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Supl~cy
Sebastião Rocha

PPB

Epttac10 Caleleora

PPB
Osvaldo Reis

De acordo com a Resolução n" 1, da 1989-CN,
loca /IISiabelecido o seguinte calendáno para a tralllltaçlo da matéria:
D1a 20-3-98 -deSignação da ComiSSão MISia
D1a 23-3-98 -Instalação da Com1ssão Mista
Até 19-3-98 - PIBZO para recebimento de
errJendas e para a Com1ssio MISta em1br o parecer
so&re a admissibilidade
Até 28-3-98 - piBZO final da Comissão Mista
Até 12-4-98 - piBZo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sent~or PreSidente da RepúbliCa enviOU ao Congresso
~ai a Medida ProVJsóne n" 1 &26 50, adolada
er 13 de man;o de 1998 e publocada no dl8 14 do
"1esmo mês e ano, que "OrganiZB e disciplina os
Sistemas de Plane,amento e On;amento Federal e
de Controle lntemo do Poder ExecutiVO, e dá outras
pfovldênc~&E"

1ltul8res

Vdson Kleinilblng
Wakleck Ornelas

=:Palmeira
Neto

=Baltlalho

PMDB
Gerson CBmala
Carlos Bezerra

r Júi"'Ir

PSOB
Be111 Veras

Teotonio VIlela Filho

Bloco OposiÇio (PTIPDTIPSBIPPS)
~auardo Supl~cy
Sebasbio Rocha
E:pnac10 Calele1ra

DEPUTADOS

Leomar Ou1nlanllha
DEPUTADOS

SupleniiS

Titulara

PFL
Rubem Medina
Euler Ribeiro

Suplentes

PFL

PPB
Leomar Culntanllha

Titulares

Odelrno Leio

Suplenlles

PFL
Vanessa Febppe
Adanur Cunha

Augi ISto Viveuos

José Jorge

Arolde da OIMIII'B
JúlioCesar

MARÇO DE 1998
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Bloco (PMDBIPRONA)
Pinheiro landim
Joll6 Pllanli
Joll6 Lliz Clero!
De Velalco

Flonlldo Perlm
Mirlo Marllns
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Bloco (PMDIWRONA)
PaWo I •'ltOR

PSDB
Silvio Tonas

Alexandra Sintas
Bloco (PTIPDTIPCdDB)
Joll6 Machldo
All*les Modesto

PPB
De acordo com a Rasalnçlo rf' 1, da 1989-CN,
fica estabalackiD o l8glllnte c:alendalrlo para alnlmitaçio da rnaténa:
Ola 20-3-98- designaçlo da Con "o Mista
Ola 23-3-1111-lnstalaçlo da Comlsslo MISta
Até 111-3-118- prazo para reoebnnanto da emendas e para a Comsslo Mata emt1r o pan!CIIr IObnt
a adrnsslbilldade
Até 28-3-88- prazo final da Col1 . 'D M"lllla
Até 12 4 88 prazo no Cong181110 Nacional
O SR. PRESIDENTE (Genlldo Melo) - O Senhor Prasidanle da Repllbllca enviou ao Cong181110
Nacional a Madida Ptuvlsórla ri' 1.112743, adDiada
em 13 da m&IÇO da 1998 e PIAiflcada no da 14 do
mesmo mês e ano, que ~Aliara alegl laçlo ra1eran1a
ao Adcional ao Frete para a Renovaçlo da MIJinha
MeiCIIIIIe- AFRMM e ao Fundo da Mennha Merçan.
te - FMM, e dá outras providências".
De acordo com as • d • [illes das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 1 e 5" do art. 2' da Resoluçlo
n• 1J89.CN, fica assim canslllulda a Comsslo M"llla
Incumbida da emlbr paniCIIr sobnl a matéria:

.

Paulo FeiJó

Feu Rola
Bloco (PTIPDTIPC do :3)
Joll6 Mechado
Aladas Madelto
PPB

Odalmol.elo

,....,

~ Bra8ll

PSDB

Francisco Silva
De acordo com a Rasaluçio rf' 1, da 1989-CN,
fica eatabala ckll o llllgUinre c:aJendlirio para a lramitaçio da matéria:
Dia 2.0-3-118 - dasignaçio da Comsslo Malta
Ola 23-3-1111- instal•çio da Ccmsaio Mala
Até 19-3-98 - prazo para niCIIblrnento da
emendas e para a Comlsslo MISta emitir o perecer
IOble a adnnslbllldade
Até 211-3-118 -prazo final da Comsslo Malta
Até 12-4-98- prazo no Col~gresso Nacional
O SR. PRESIDENrE (Genlldo Melo) - O Senhor Presidente da Reptlbllca erMDU ao Col1g1111 o
Nacional a Medida PI'OVIII6rla ri' 1JI28.21, adolada
em 13 da meiÇO da 1998 e publleada no da 14 do
mesmo mês e ano, q.. "Aulorlza o Poder Exec:ulivo
a abrir ao Orçamanlo Fiscal da Unilo, em favor do
Mlnillléllo dos Trauspoltea, cricllo exlraordln6rlo até
o limte da RS 106.000.000,00 (cento e 18111 mllhllea
da raaia), para osllns que eapeallCII".
,,
De acordo com as lndlraç6es das lideranças, e
. nos tennos dos §§ 4" e 5" do an. 2' da R88CWç"o
n' 11811-CN, fica assim COIIIIIIulda a Conisslo Mista
Incumbida da ernlar perecer IObnt a maldita:

SENADORES

SENADORES

lupleniiS

PFL

Romero Jucll
Hugo Napalela

Edllan Lablo
Joio Racha
PMDB

Jadlr Balbldho
Nabor .lllnlar

Genlon Cllmata

cartas Bezena

PSDB

Bani Varas
cartas Wllaan
Bloco Oposlçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
EduardD SUpllcy
Seblllllo Racha

PPB
Laomar Cl*ànlha

~

Sql IIIS

PFL
Edl8an Lablo
Waldeclc Dmlllas

PMDB
'Jader Baltlalho
-Nabor J1lnior

PSDB
Beni Varas
Jelfanlon Paras
Bloco oPoslçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
Ecllardo Supllc:y
Sebast11o Racha

PPB

DEPUTADOS

•p
PFL

nlla

SliPI

PFL

I I

Joio C8llos a-rar Joll6 Santana da VucaoUIIIos
llei18111D de Ln
. Mauro Feuy

•
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Bloco (PMOBIPRONA)
Paulo Lustosa
Udson Bandella
PSOB
Joio Leão
Fernando Tones
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
José Machado
Alades ModesiO
PPB
Jose Teles
Odelmoleão
Paulo RdZel
Oscar Goldon1

MARÇO DE 1998

Bloco (PMOBIPRONA)
Paulo RIIZel
Adelson Salvador

Nair Xavier Lobo
José Chaves

PSOB
Ronaldo Cezar Coelho
Ezldio F'lnheuo
.Bloco (PTIPOTIPC do B)
José Machado
Alcides Modesto
PPB
Augusto Nardes
Odelmoleão

De aoordo com as Indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 21 da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constiiUida a Co1111ssão MISta
1ncumb1da de emdlf parecer sobre a rnaléria:

De aoordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fiCa estabeleCido o segumte calendáno para a tramitação da matéria:
Ola 20-3-98 -designação da Comissão M1sta
Ola 23-3-98 -Instalação da Cormssão Mista
Até 19-3-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão M1s1a emitir o parecer
sobre a adiiiSSiblhdade
Até 28-3-98 -prazo f1nal da Comhs'o MISia
Até 12-4-98 -prazo no Congresso Naaonal
O SR.. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se·
nhor PresKiente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provi&ória ,., 1..630-10, adotada
em 13 de IIIRIÇO de 1998 e publicada no dl8 14 do
mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre normas e
condições gei'IIIS de proteção ao trabalho portuário,
insblul multas pela D10bservãi1CI8 de seus praositos,
e dá outras PIOVidênclas".
De aoordo com as 1ndiCIIÇÕBS das l1deranças, e
nos termos dos §§ 41 e s• do art. 21 da Resoluçio
n• 1/89-CN, fica BSSim constitUída a Comissão M1sla
incumbida de emh~r pai8CIIr sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

De aoordo oom a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa eslabelecldo o seguinte calendário para a tramilação da maléna:
01a 20-3-98 -designação da CoiTISSio M1sta
01a 23-3-98 -lnstalaçio da Com1ssão Mista
Até 19-3-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Com1ssAo M1sla emmr o parecer
sobre a adm1SS11MI1dade
Alé 28-3-98 - prazo final da Cornssão M1sta
Até 12-4-98- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da RepllbiiCB env10u ao Congresso
Nac10nat a Medida Provi&óna,., Ui29-11, adolada
em 13 de maiÇO de 1998 e publicada no d1a 14 do
mesmo mês e ano, que "OI&Pile sobre a concessio
de f1nanc1amento vtnculado à exportação de bens ou
ServiÇOS naciOnaiS".

Su.......

Tllulares

PFL

Vilson Kleinilbing
BetloParga

Carlos Patroclnio

Waldeck Omelas

PMDB
Gerson camata
Carlos Bezena

Jader Barbalho

Carlos Bezerra

PSDB

José Sena

OsmarOias

Bloco Opoalçio (PTIPDTIPSSIPPS)
Eduardo Supllcy
Sebasllio Rocha
PPB

Leomar Quintandha

L6cio AlcAnlara

OsmarDias
Bloco Oposiçlo (PTIPOTIPSBIPPS)
Eduardo Supllcy
Sebaslilo Rocha
PPB
Leomar Quintandha
Epdacio cafelelra

DEPUTADOS

DEPUTADOS
S&.plel118a

SuplaniH

1'lllllllns

PFL
José cartas Aleluia
Paudernlly Avelino

Gelson Camala

Nabor Júnior

PSDB

Tltlllarell

José Agnpino
Waldecll Omalas

Vdson Kle11üblng
RomeuTuma

PMDB
Jader Badlalho
Nabor Jllnor

EprtaciO Calelaira

Suplenles

1'ftul8r8s

PFL

PFL
Francisco Horta
AugLao V1Y8iiOS

José Carlos Aleluia
LimaNello

Augusto VMIIIOS
Marcos ViniCius de campos
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PSDB

Della Flguelnado

Ronwnel Feijó

Bloco (PTIPDTIPC do B)
.José Machado

PSDB

Paulo Fell6

Pedro Hemy

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Alci*ls UodesiD
PPB

José Madl8do

De acordo com a Rnl)l!çlo nt 1, da 111119-CN,
fica estabalacldo o aagulllle c:alencMIIo p&Ja a lnlmitaçlo da rnalélla:
Dia 20-3-1111- deslgnaçlo da Com 1110 Mista
Dia 23-3-88 -lnslalaçio da Con · lo Mista
Alé 19-3-88- prazo para ~ da
emendas e p&Ja a Comisalo MISia emlllr o paracer
sobre a admissibilidade
Alé 28-3-88 -prazo final da Ccmsslo Mille
Alé 12-4-811 -prazo no C011g1111 o Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Pnlsldente da Replbllca enviou ao COnglaaso
Nacional a Madlda PI'OVIII6ria rt' 1.131·10, a'*""
em 13 da março da 1998 e publicada no dia 14 do
n.a~10 mas e ano, que "Displle aobnt a IIXIInçlo
dolórglos que nalciona e dil OUIIas pRIVidlnclls".
De acordo com as lndlcaçi!es das lldaranças, e
1101 termos doi §§ 41 e 5" do art. 2" da Resoluçlo
rt' 1189-CN, fica assim OOIIIIilufda a Comilllo Miate
Incumbida da enibr paracer sobnlal'lllllélla:
SENADORES
lupllli. .
PFL
Romeu Tuma
Bemanlo C8bral
BelloParga
Gua1lllll8 PUneiJa
PMDB
Jactar Barbalho
Gelsml Cllmala
Nabor....,.
Cerloa Bezena
PSDB
Olmar Dias
Coullnho Jorge
Bloco Opoelçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduanlo ~
SaLiulllo Rocha
PPB

,...,

,..,

-

-

Alia Uns

Rogédo Silva

De acordo com a Relloluçlo rt' 1, da 1889-CN,
fica estabela lc!o o aegulnte calendlino para a lnlmitaçlo da rnaléna:
Dia 20-3-1111- dellgnllçlo da Comi •o MISta
Dia 23-3 88- i llllaqlo da Comi •o Mista
Alé 1~ - prazo p&Ja niOIIblmaniO de
emandal e pana a Comlaslo Mlsla ellllbr o pan101r
IObnla adrnssllllidade
A1é 28-3-88- prazo final da COI• lo Mista
Alé 12-4-811 -prazo no Coi lgi"IIIO NaaonaJ
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Pl'8lideldlt da Replbllca enviou ao COI~grasso
Nacional a Medida Pruvls6ria rt' 1..83Z-10, ldolada
em 13 da março da1998 e publicada no dia 14 do
......, mês e ano. que "Altenl a radaçlo doi arts.
2", 11", ?W, 11 e 12 da Lei rt' 8.629, da 25 da feuanliro
de 1893, dspoelllvo li lei rt' 8.437, de 30 de
· jlrilo de 1992, edil outras psovid6nclas".
De -mo oom as lndlcaçlles das lideranças, e
• nos termos doi H 41 e 5" do art. 2" da RasoliiÇio
nt 11811-CN, 11ca asslm oonslllufda a C01111 lo Millla
Incumbida de emllr paracer sobra a matéria:

""". w

SENADORES

SU: i m.
PFL

Jorma Pinheiro
Weldeck ometas
,....., Billbelho
. Nabor Jllnlor

Jilllo Cempoe
Joel de Hollanda
PMDB
Genlon Cemala
Celloe Bazerra

PSDB
COUIIntio Jorge

Olmar Dias

Bloco Opoelçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
flehes'llo Rocha

Eduanlo SUpllc:y
PPB

Epllri= cafalella

Leamar aukllanlha

DEPUrADOS
11;1 n1W

PFL

Raboirito Paaa c:a
Rabsoiil\na

Bloco (PMDl'JPRONA)

Mário Martins
PUo ~.~...

Alci*ls Modlsto
PPB

Ac!JIIlll1 SaLvador

Aldnlbll Benlel

.,.., w
Abelanfo Lllplan

Cerloa......

lu;Ladw
PFL
José Mendonça Bezerra
Benedlo de !..lnl

Bloco (PMDBIPRONA)
Slndro Mabel
Nelaon Harter
Vlillr CoiiiiD
Claonludo Fal-

I'
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PSDB

PSDB

luiz PIBUhylino

NãR:IO Rodngues

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
José Mal:hado
Alcides Modesto

Luiz Carlos Hauly

José de Abreu
Bloco (PTIPDTIPCdoB)
PPB

João Mendes

Odelmoleio

De acordo oom a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabeleCido o seguinte calendáno para a trarrutação da maténa:
Ola 20-3-98 - des1gnaçlo da Comssão Mista
018 23-3-98 - instalação da Comissio M1sta
Até 19-3-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a ComiSSão M1sta em1br o parecer
sobre a adm1ss1bll1dade
Até 28-3-98 - prazo l1nal da Convssio MISta
Até 12-4-98- prazo no Congresso Nac10nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor PreSidente da RepúbliCa env1ou ao Congresso
NaciOnal a Medida PrtMsóna no 1.633-7, adolada
em 13 de IIIIIIÇO de 1998 e publicada no dl8 14 do
mesmo mês e ano, que "Autonza a Un1ão a receber
em valores mobiliários os dMdendos e juiOS sobre o
cap1tal próprio a serem pagos por entidades de cujo
capdal o Tesouro NaciOnal pa11K:1pe".
De acordo com as indiCaÇÕeS das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução
n• 1/89-CN, fiCa BSSim constituída a ComiSSio M1sta
incumbida de emd1r paii!CIIr sobre a matéria:
Titulares

Suplen1ils

Joio Rocha
Jonas Pinheiro
PMDB

Jader Balbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

José Sena
Lúcio Alclnlara
Bloco Oposlçio (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebesblo Rocha

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o segu1nte calendáno para a tram1·
taçlo da maténa:
Dia 20-3-98- designação da Comissão M1sta
D1a 23-3-98 -Instalação da Comissão Mista
Até19-3-98- prazo para recebimento de emendas e para a Com1ssão M1sta emil1r o paii!CIIr sobre
a admissibilidade
Até 28-3-98 -prazo f1nal da Comssão MISta
Até12-4-98- prazo no CongressO Nac10nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República ellVIOu 'ao Congresso
Nac10nal a Med1da Prov1sóna no 1.634-3, adolada
em 13 de maiÇo de 1998 e publiCada no d1a 14 do
mesmo mês e ano, que "Dá nova redação ao art. 1°
da Lei n• 9.530, de 10 de dezembro de 199T.
De acordo com as ind1caçlies das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolução
n• 1/89-CN, fiCa assim constdUida a Com1ssão M1sta
Incumbida de em1t1r paii!CIIr sobre a maténa

SENADORES

PMDB

José Carlos Vlllira
José Carlos Coubnho
, Bloco (PMDSIPRONA)
Carlos Nelson
Paulo Lustosa
Moacir Micheletlo
José Chaves

GeiSonCamata
Carlos Bezerra
PSDB
Cou11nho Jo~ge

Carlos Wilson

Bloco 0pos1ç1o (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo SupiiC)'
Sebasbio Rocha
PPB

.Leomar Quintanilha

Epdacio Cafeteira

DEPUTADOS

Leomar Quintanilha

PFL

.Francel1no Pereira
Gilberto M1randa

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Slloplenln

DEPUTADOS

Coraúci Sobrinho

Suplentes

Hugo Napoleão
Ed1son Lobão

PPB

José E!WdiO

Odelmo Leio

PFL

PFL
Carlos Patrocl110
Gilberto Miranda

João Tola

Titulares

SENADORES

EpilaciO Cafete11a

AICides Modesto

José Mechado

PPB

PFL

.Ant6l1lo Jolge
Antonio Ueno
Bloco (PMDBIPRONA)
Gonzaga Mota
Germano R1gotto
Wagner Rossi
Rubens Cosac

Carlos Melles
Abelardo luplon

PSDB
Max Rosennann

Salomão Cruz
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Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Joaé Machado
Alddas Modllslo
PPB
Alclone Alhayde
Odelmo Leio
De acordo com a ResolliÇio n' , di1889-CN,
ta estabele ~ o II8Qiinte calendllrto para a trami: taçlo da 11'816rla:
- '
Ola 2().3.88 - designaçlo ela'Cor 1110 Ml&ta
Ola 23-3-98 -lnStalaçlo da Coil lo Mista
Atá 19-3-88 - pi8ZO para niCIIblmento da
emandas e pam a Comisslo Mista tllllibr o parecer
sobra Blllhissibilldacle
.
Atil28-3-98 -prazo linal da Cornsslo Mista
Atá12-+98- pi8ZO no Congrauo NaciDnel
O SR. PRESIDENTE (Gelllldo Melo) - O Senhor Presidente da RepúbiiCII eiiVIOU ao Congi8SSO
Nacional e Medida Provisória n' 1.635-18, adolada
em 13 de III8IÇO de 1888 e pWJiicada no dia 14 do
IMSiiO mês e ano, que 'Disp6e IICibl8 a IIOViiÇio de
dfvldas e i8IIPOflllllbllldades do Fundo de ~n
saçio de Vlllleç6es Salariais - FCVS; alem o DecrúMei n" 2.406, de 5 da jenalro de 1888, e a Leis
n"s 8.004, 8.100 e 8.692, da 14 de III8IÇO de 1890, 5
de dezembro de 1990. e 28 da julho de 1883, '""
piiCiiVamllnlll; e dá outras piOVIdlncias'.
De acordo com a lnrllcao;&ls das llde1811Ç1111, e
nos tennoa dos §§ 4' e 51 do an. 2' da Resoluçlo
n• 1189-CN,IIca assun COI1IIIilufda e Comalo Mista
InCumbida de emitir paniCIIr IICibre a matjila:
SENADORES
I

~

PFL
Fneilas NeiO
waJdeck Omelas

. ,..,...

Edson sova

NetaGn Man:tman
Bloco (PTIPDTIPCdaB)
' Joaé Machado
Alcldas llladesiiO
PPB
- Prllco VIana
Odelmolelo

De acordo com a Reso"uçlo n' 1, di1889:CN,
fica Bltalle'acldo o I8III*H calandúlo para a tramitaçlo da lrlllhirla:
: · Dia 2().3.88 - dellgnaçlo da Con · •o Mista
Dia 23-3-118 - instalaçlo da Comisslo Misla
Alé1~88- prazo para necebimenlo de amandas e para a ComiSSio Mlllla emdlr o pai8C8r sobra
a adnuslbilidade
Atá 28-MB - prazo final da Comlslllo Milla
Atá12-+98 - prazo no Congrello Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor PIIISidlnte da Reptlllica enviou ao Coligi e:sso
Nacional a Meclda P;ollisáta n' 1.13&1. •* 4wta
em 13 de março da 1888 e publiCada no dia 14 do
mesmo mês e ano, que "'Oap6e acen:a da hICidlr;cia do Imposto de lenda na lanle 101118 l8fdmenlos
de apliceçl!es linanc:et18S e d6 outras providências'.
De acordo com alrPtreçiles dallldei8IIÇII. e
.noa tennoa doa §§ 41 e 51 do an. 2' da flesoluçlo
n' 1/89-all, fica 8Dill CliriiiiiUida a Coi1 I lo Mllila
incumbida di emlllr paniCBr ICIIire a maléna:
SENADORES

1'llllllrft

JoséBianco

Getsan Camala
CarloB Bezerm

'Jadar Barbllho
Nabor Jllnlor

. PSDB

Fmncellno Pe18118
Gllbarto Mll8nda

PMDB

PMDB
Jadar Bllballo
Nabor Júnior

&uplanlla

PFL
Hugo Napalalo
Edalon Loblo

RomeiOJucé

PSDS

.Bani v....
Bloco Opoalçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
Ecilardo Suplic:y
Sebulilo Rocha
PPB
Epilaclo Ca1etein1 ·
Laomar Cll*llanllha
Cllrlol Wlllan

Garlan C8mlta
Cllrlol Bezerm

PSDB
'Joaé Serm
Llklo Coelho
Bloco Opaalçlo (PTIPDTIPSBIPPS)
Eduardo SUplcy
Sebelllllo Racha

PPB
Leomar Culnlanlha

Epllacio Cafeteira

DEPUTADOS

DEPUrADOS
Supiii!Ma

Tllulanla

PFL
Cesar Bandelm
Beuedlo de Lira
Aroldo C8dl8z
,
RogHo Slva
Bloco (PMDBIPRONA)
Sal8lva Fellpe
_ . . UIO
Ricardo Rlque
Alcesle Almeida

aoao Mlllo Nelo

PFL

Ellpedllo JWior
Joio Cllrlol Bacelar
.
Bloco (PMDBIPRONA)
Peclnl Novall
' Marta Elvlnl
Lufl Roberlo Panle
Wlllon Clgnachi

Francisco Hcl1a

I
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PSDB

PSDB

Luiz cartas Hauly
Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado
Alcides Modesto
PPB
Roberto campos
OdetmoLeão

Luiz ca~os Hauly
Bloco (PT/POT/PC do B)
José Machado
Alcides Modesto

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelaado o seguinte calendáno para a tramitação da matéria:
Dia l!G-3-98 -designação da Coll1lssio M1sta
Dia 23-3-98 -Instalação da ComiSSão Mista
Até 19-3-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comisslo MISta emibr o parecer
sobre a admiSSibilidade
Até 28-3-98 - prazo f1nal da Cormssio MISta
Até 12-4-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor PreSidente da República enviou ao Congresso
Nac1onal a Medida ProviS6na r/ 1..63&-2, adotada
em 13 de março de 1998 e publicada no d1a 14 do
mesmo mês e ano, que "Otspi!e sobre a simplifiCação do arquiV8Riet1!o de atos nas Juntas Comerciais
e do protesto de titulo de divida de 1111croempresas e
de empresas de pequeno
e dá outras providências."
De acordo com as indiCIIÇ&Is das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4 1 e 51 do art. 2" da Resolução
n• 1189-CN, fiCB assim constdulda a ComiSSio MISta
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o segulllle calendário para a tramitação da maténa:
018 20-3-98 - desipçio da ComiSSão Mista
018 23-3-98 -Instalação da Comissão MISta
Até 19-3-98 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão M1sta emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 28-3-98 - prazo f1nal da Comissão MISta
Até 12-4-98 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da RepúbliCa eiMOU ao Congresso
NaCional a Medida ProviS6na r/ 1.641-16, adotada
em 13 de março de 1998 e publiCada no d1a 14 do
mesmo mês e ano, que "D!SpÕe sobre o Plano de
C&rre1ra dos seMdores do Banco Central do Bras11,
e dá outras providência&".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 41 e 51 do an. 2" da Resolução
n• 1189-CN, IICB assim constrtuida a Comissão MISta
Incumbida de emitir parecer sobre a meténe:

SENADORES

SENADORES

Ra!lerto 818111

porte;

Tltu....

SUplenllas

Alexandre Santos

PPB

Enivaldo Ribeiro

PFL
Bailo Parga
Leonel PIIMI

PMDB
Gerson camata
Csrlos Bezerra

PSDB

José lgndclo Ferreira

Bloco Oposição (PTIPOT/PSBIPPS)
Eduardo Supllcy
Sebaslllt! Rocha
PPB
Ep1tac10 Csfelelra
Leomar Quinlanllha

Gerson Csmata
Csrlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Jli1110r

PSDB
Carlos Wilson
José lgnácio Ferretra
Bloco OposiÇão (PT/PDTIPSBIPPS)
Eduardo Suplicy
Sebestilo Rocha
PPB
EpdaCIO Cllfeleira
Leomer Quintanllha
DEPUTADOS

DEPUTADOS
SUplentes

Titulares

Maluly Netto
Joio Csrlos Bacelar
E11oco (PMDBIPRONA)
Adelson Salvador
Barbosa Neto
Paulo Rilzel
Neuto de Conto

SUplerdlla
PFL

PFL
Paulo Bauer
José Melo

EdiSon Lobão
Bello Parga

Csrlos Palroclnio
Bernardo CBbral

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

lltulares

SUplentn

Titulares
PFL

RomeuTuma
Bemardo C&bral

Osmar Dias

Odelmoleão

Saulo Queiroz
Manoel castro

Augusto Vnte1ros
Euler Ribeiro
Bloco (PMOBIPRONA)
Gonzaga Mota
DJBime de Almetde Cesar
Oejlllldir Dalpasquale
Barbosa Neto
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PSDB

Adlmlr Lias

c.ndWio MllfiiB
lllocD (PTIJIDTJPQfc8)
Jal6 Ulchldo
i
All*lls Me
1

.ado-·

.PPB

F - Man1111o
Blacll (P 1/PDTIPCdoB)
All*lls Ml1
All*lls Me 11 9
PPB

RablriiiSaniDI
3

.ado

Odalmo Ulo

Fellllr .üD
De

3

Rllalliçllo rf'1, dl1-.cN,

flcll"'tt 1'1 cklcl o 18111*J1e callniMrlo pala alllmltac;lo di mal6rla:
Dili D3 118 -dllignlçlo di CGTI111D Mllla
Dili 23:3118- Jrw!elaçlo ct8 Ccnl alo Mllta
Nj 18+118 - piUD pala . . . , . , . . . , di
pala. CCimll ... Milita emitir o .......
satn a adn ' E'Idade
Al6 28-3118- p1UD llnll di ComiiiiO Milita
Al6 12-44111 -!RZD no COiljjiiiiD Naallnll
O IR. PREIIDINI'I! (Genlldo Mllll) - O S.
nhclr Prllldlillll di Ali: l1bioca anvtau ao COiljjlma

-nelas.

Nacional a Medida PICNIII6da ri' 1.104'1, .,...,.
... 13 diiiiiiiÇO dl1a e puM n no ela 14 do
-me. e ano, que "DIIplle ICibnt alllgllllra;lo
di Pnilldlncla di RepGbllcle dolllnlaiMII, e di
OUinlli pnlllldlnciU",
De .ado--~ da
110118n1101 doi H .... I" do art. 2" di RIIOIIIÇio
rf'11B9:CN,IcaaamcanlllufduQrlnlolllla
lnlunblcll di em111r IJIII8Cii'IICibnt a!Nitrla:
8ENADORIB

lldltw.ç..,.

De

Rmlnçlo rf'1, dl1&sa\l,

?açlo diiiiiiMIJa:
Dla20 8118 -1nlg wçladiCOIJII IDIIII?a
Dia 23 8118- Jrw!elaçlo di CoTI h IIIISa
Al6114:88 -!RZD para I8CIIblli•lt0 diiiJWIIo
da e P111J • COiil •o Mlllla llllllllr o ~ IICibnt

..... ,.,.,..

.

Al6 28 8 118 -piUDIInll di COiil lo ....
Até 12-4-118- ptUD no COIIJIFUIII ND:wwl
O SR.. PREI7DEN'IE (Ginlda Mllol- O Senhclr Prwldlid& di Rlp4b1Jca 11JV1au ao COlO IIII
Nlclaiwl a Medida P1CNII6111 rf'1.14441, lU "te . . .
17 di lllllrÇO dl1a e Pi H n no ela 11 d o mo mh e-. que "Mini llj 'IIMI di L11 rf' U11,
dl11 di~ di 181M, edi curas pnJVI1Iriclll",
De
k 1k 'IÇ!illi da lldlmi~g~S, •
IIOIIennoil doi H .... I" do art. 2" dJi RllâiÇio
ri' 1/U:CN, ?lca Dlim Clllllllluldla COiil h MIISa
lnCIInlilda di emlllr paJaelr ICibnt a niiNda:

'

.ado-I

, . 3

'

IENADORE8

w
PFL.

•p I,.
FI•ICIIID Penllla
Jall dlllallllllla

• PMDB

ca.ancanwsa

PSDB

Clllall

••

PSDB

ArlurdiT6wlll
TaoD*'VIIIIIFiho
lllocD Q:l I'M;"' (PTIPDIJPSBIPPS)
E'dulldo 8upllcy
~ "h Flaclla

,..1

Clllll a

11aa ll?lbl'l " o aeguklla cllllndllllll pa~a alllml-

PFL

PPB

P8DB

IADmlrGIII•••

III ndllllli* Filio
AI

......... , _
. Ll1llld Collllo
Baco 0p aal;h (PTIJIDTIP'SBIPPS)
E'dulldo 8upllcy
. . ., . , Aaatw

PPB

ftlw

••' I

C*ar Bllldlllla
ldla Qnnfo

llaco (PioiBPAONA)
Mnclio ama ünl

Gcnajjl Mala
Gil ttlc Bll••cllu

ca.ancanwsa

• ap11n1I

PFL

'llllmlr Flaclla

FIFII•BiallllillrDIQ Panllia
~&WTI

PFL

w

........
.._AIIIW

COI,_IIIaula

'PSDB
Amlldll" 1 I I

•
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Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Abdas ModiiS!o
PPS
Adhemar de Banas Filho
Vaklenor Guedes

Joslt Machada

De aconlo com a Resolllção ~ 1, de 1889-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a 1raJni.
taçio da malliria:
Dia 2N-98- dasignaçio da Comisslo Mista
Ola 23-3-98 -lnstalaçio da Cou · lo t.1s1a
Até 23-3-118 - prazo para racebimento de
emendas e para a Comisslo Mista emitir o parecer
IIObre a admissibilidade
Até 11t.3-98 -prazo f11181 da Cornssão Mista
Até 16-4-118 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENrE (Geralcb Melo) - Serão
feitas IIS devidas comunicaÇiiies à Clmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sr.

Senador Romeu Turna e a SI" Senadora Benedlla
da Silva amnaram cliscur.- à Mesa para serem publiCados na forma do disras'O no an. 203 do Regimento lntemo.
S. Ex"s 88lio alllndidos. ,
O SR. ROMEU TUIIA (PR.-SP. Pronunaa'o
seguinla dscurao.) - Sr. Pnlsldanla, Sl"s. e 8111. Senadores, IIICIIIIOIH8 no lllllmo úhado, 14 de março, a etapa sul americana da Wh."lbiNd Regala Volta ao Mundo 97198, oom uma festa náutica lnasque.
clvel para todos os qua estivaram em Slo Sebaslilo, no litoral norte de Slo Paulo. Mais de mil bar·
cos de esporlislas. turistas e curiosos cen:ararn de
calor lunlno e eniUSiasrno os velajiMionls dos IICMI
balcoll qua pllllicipararn da Regata, veleiros de sessanta pds equipados oom a mais rnodeiN. tec:nobgra de nawgaçla e oomunicaçio via salélle.
A ragala lniciol1111 e 21 de setembro do ano
par 1o 1111 ~ lnglatarra, tanc1o feilo
_........ na Ahlca do Sul, na Ausll6lla- onde parou
duas -. e na Nova Zdndia, de onde partiu
para o Brasil. Agora, os veleiros S8QU1111 para os Estados Unidos, onde terão duas escalas, para depois
Ir à FlliiiÇB e fi11Ü1181118 c:hegar A Inglaterra em maio.
A Regela Whllll ad surgiu no CIWe Naval da
Armada Inglesa e raprocm a entiga rata do c:h6, do
perjodo c:olonal. ~ c:onsiderada o maior desafio da
vela oc:dnic:a, a Fónnula 1 dos meniS, seja pelas cfi.
fiCUdades de pen:IIIIIO, onde ae ctestaca o tnlc:ho
qua concüu em Slo Sebasliio, em qua Insere a tra·
vessia do cabo Horn; seja pela soflsbc:açlo tem1016gica qua 1:811:11 o evento.
Os baJCos são espec:ielnB1Ie c:onstruldos, valendo c:ada um dales dois miMes de d61aJes. Levam
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a bordo computadores, radar, meios de comuna·
çio e navegaçlo dos II18IS modemos, qua apc1111111
as tar8las dos CloZ8 tnpulantes rac:rulados en1re velejadonls pftlfiaaionais da todo o mundo.
Em c:ada esc:ala, c:omo na fórmula 1, equipes
ele apoio lraZIIm c:onteineres que sio verdadlliras
ofic:inas anDIIanles, sendo os ball:os retirados da
égua para repiiiOS nos casc:os, nos IIIIIStRJS e nas
velas. Grandes grupos ec:oullmc:os mullinaaonais
gal8lllllm o palloc{nio a c:ada equipa e wrtlas para o
l'llllllcBiing da llOiqlllbçlo, num lnvesbmento total de
pelo menos 300 nulhlies da dólan!s. A Wllhbniad na
lntemet llllllldo ac:n ada em mlldiB por 7 milhões
da p BIIOIIS, cllariamente.
A flolllha c:omaçou a chagar a Sio Sabaslilo
no lliJimo dia 24 de levenairo, sendo qua dois barcos
se atiBSIIIam baslanle por danos sofridos nos cfifi·
oeis mares ge'ados do Pac:lflco Sul. Ambos 11veram
seus mastros quebrados, tendo qua lmpcxtar novos
mastros para o IIII da Argentina e para Sio Sebastllo. Um desses baJcos tem sua tnpulação oompos1a
IIII por mulheras, qua surpraencferarn.se e 81110C1onararn-ae ao encontrarem urna recepção extrama·
men111 calorosa do povo da São Sebasbio, em espec:ial das mullares locais.
AMm da batiBrla da escola de samba que beu c:ada ban:o que dá a w11a ao mundo, as veleja·
doraii8CIIberam multas flores ao frnalrnente conc:lul·

18111 esta alapa.

.

A recepção ofeniCida por São Sebastião foi
considerada pala ••ipiau inglesa a llliiiS espe! a dar
ele IOda a Hltólll da Regata Wlltibte il Em pleno c:ar·
naval, o c:ell do podO ficou lolado de pas as qua 111111-

dalam os wr1a._ oom anba e aplai- c:alalo- por toda a rnediugada. Na 1es1a de 1001!! +ção or.
111C1da ês 8141._,., os espoilistas esliangeiros fonna..
ram Ul111l
da escola de samba c:ampel do c:anavaJ
loc:al, " " ' - por aeus 811iiiBibl bales de 11111, e desfiaram na .... ..._ apla1 ddos pala multidão.
Duranla • três semanas em que a Regata fi.
cou em Slo Sebastião foram multas ai'I1IUIIfestlçi
ea ele C8llnho e alllnÇio reoebldas pelos visitantes,
cleslacandcMie que nlo houve um 6nioo caso ele violência Uibana a lamentar, oom as c:enterms ele espoilistal, t6c:i lic:os, joma!lslas, familiares e patroc:inadores cleeflulando das belezas naturais e do riCO
acervo hlst6rlc:o ele Sio Sabaslilo, bem c:omo do vtZIIIIio nu*=lplo ele llhabela.
Slo Sebastllo c:ontou c:om apoio do Gollemo
do Estado, em~ alriMis da DSRSA, -empresa
que c:cdrola o Porto Comen:ialloc:al, a da Sec:i8larla
do Tnadho, que ftnanc:iou os cursos da esrec"lm..
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Na ánla da Ecluc:açlo, calculava..., em 1991,

a 8l(JStênc:la de2IR!hlles e 750 mil estudanlas, entre
5 e 14 anos. nos nlvals pJé u c wr e de pumeiro

grau, e de1 mllhlo e 250 mi aJunoe, entra 15 e 19
anos, no IIJIIUIICio grau, IOIIdiunclo 4 mllhlles o corpo de !ISC8IIIIIS..
No entanto, os mlmeros conBSponclentes l poPidaçlo efalivamenla llllllriculacla nas l8des Federal,
Estaci! •I, Municipal e PaJtlc:ular de ensino lnclicevam
o ateldmento de 2 mllhiles, 473 nil e 231 alunos,
entre 5 e 14 anos de Idade, no pnl asCDiar e no primeiro grau, e 385 mil e 439, entra 15 e 19 anos. no
segundo grau, tolallzanclo 2 lrilhlles, 858 mil e 670
esllldantes, ou 71 ,5'11. do total.
Portanto. havia um déficit já então calculado
em 276 mil e 769 vagas no pré-escolar e no pnmeiro grau, para crianças entre 5 e 14 anos de
Idade, e da 864 mil e 561 vagas no segundo g~au,
para adoleac:entea entre 15 e 19 anos de Idade, reIUIIando num fatal de 1 11111hão, 141 mil e 330 vagas. ou 28,5'11., o défiCit de lugares nas esc:olu do
Rco de Janeiro.
Na llirea da Saclcle, o relerenc:iado documenlo,
reportanclo-ee a l'llmeros do IBGE 1evan1ac1os em
1990, Infama que o Eatado do Rio de Janeiro, contando com 2 nil 312 estatalaclmeniOS de sac:icle,
ofereoau 78 mllhiles de cmiSUIIas na ánla pclblic:a e
30 cclililles nos amtula!óiloa partlculancs. No Estado
de Slo Paulo, compacatlvament, onde é superior
ao do Rio o cócaro de habllanles por estatelec:imeniOS de 181lde, foram prastaclos 233 1111Mes de
CCiflldas em amtula!6nos p!lbllcos a 88 miNes em
perticlânls.
Dewt ee obeer111r, em ambos os c:aaos, a noflli..
VIII vantagem eles ateuclmauiOS amtulaloriais Jlllblicos aabra • I:CliiiUias nas eccliclaclas p8l1lculares,
falo que llll1bclm ocorre nos Eallidos de Minas Ge181& e elo Eaplillo Santo, o que apen8S ocnllnna a
depencMncla em que vive a peroela majorlláriil da
JIOPiilaçlo eles eeM;os ptlbllcos de lallcle.
~ a IIIIIUral consaqOinc:ca do ampotreccmento
da JIOPida(:lo do nosso Ealaclo, que se apcaeenla
com uma taxa de 88'11. deliCibravNeriles, produtO da
aoma de 42% da JIOPiilaçlo ~ atcva
cfaSIIfic:ada na categoria de potoas e da 24% lidos
como msent-. af lncluldos 19% com canela de até
um saMrio mlnlmo a 5'11. aem renda alguma.
. Desse relal6rio ae poda extrair a tMclência de
qUIIIG 6 gnwe a 8IIUaçlo social no Ealaclo do Rio
de Janeiro • cle quanto lmiasbmenlo é nec:esEno
pare "*-o ICIII'imanlo do povo, sugerindo a inda·
gação do que lolleiiD dos recuiSOS arrecadados com
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as pilvllliZBÇÕ"S, lnlellznwlle nlo clirecianaclos a
-llnaliclada priorll4ria..
o Balanc;o Anual 96197 da GaZIIIa ... _dll
revela que CIICII de 2 niDilles de p BBI 181 no Estado
do Rio da Janeiro nlo cllsp6em de abaslaclmenlo de
égua e mais de 3 mllhllea nlo deslrulam de IICII'VÇos
cle aaneameniD blislco.. Na ánla da 186de, lá somente um m6clco para cada 230 habilanles, e aomente 9,6% do OIÇiiii18IIIO estadual é dirigido a gas108 com o eetDr.
Em que medida o procUo elas vendas elas estalais lngrassaJam al8llvamenle no Tesouro estadual, malhoranlm a preataçio dos se1Vi9DS p!lbllcos,
aumen1a1am a olarta da empoegos e contornaram o
pmcas 11 da dllmisrlo em massa dos tratalhadDies
tluiiii . . . .?
~ lncluvicloeo, Sr. Presidente, que a atua1 politica do PSDB, entallzanclo as privatlzaçlies no Rio da
Janeiro e no Pais, nlo está dando o clavido retDmo
ao nosso Estado.
Ademais, tomando-se como 8XBqllo a Companhia Siclenlogica Nacional- CSN, o modelo de privatimçio posiO em plélic:a no Rio da Janeiro estlli
gerando um ~otamanto empreaarial selvagem,
de exlinçló cle empresas umas pelas outras, com
grandes presurzos para a regilo onda ae localizam,
como no caso de Volta Redonda, Barra Mansa e PInheiral.
Como também cl!!!dacado pelo O Globo, uma
vez concentrado o capital da empcesa pilvaliZada
em um clnico e poderoso g11410 ecoc 16mic:o, esta
passa a exeiCIIr press6es que, na prtlic:a, c:oncluzem
l supremacia de seus lntecessesiiCibnt os da ernpntsaa da menor porte.
O Govarnador do Eslado clellagrou o programa
de claees1alizaçAo com a lllienaçlo dDs c::ompeaos
CEG-Rio GAs, CERJ e EIANERJ, Clbjelivanclo "garanllr o ccesJnaiiO lluminenae, esgunclo os c:ritéiloa
da OCIIIIJI8IIbviclacle aigiclos pelos grandes da' fios
da uma ecocllllria cada vez mais aem lrol'llllinia", no
COflltiXIC "de urna relonna pioneira que outorgou ao
Rio lugar c1e honca no esfolço nacional de privalimçio, da enxugamento • mocla1'111l8Çio da mlliquina
aclministraiiVa...
O Rio da Janeiro, C14B divida c:hega a 11,5 bllhlles de reais, com o seu "Programa Ealaãlal de
Deseslalozaçio", foi o pnmelro a - * i ' o processo de venda elas suas amp,_., na upec :lallw de
com Isso arrec:aclar 5 bilhl!es de I'II8IS. O IDial cle 26
empresas, 0111110 a Light a o Banco do Estado do Fico
de Janeiro - BANERJ, foram ou estio aenclo trana-
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Rio de Janeiro, que a IIVidente II18IIUiançlo das ntCUIP pálnas erdllsaulados nlo 6 a opçlo govmenlal mais •15111&, no grave mam811ID que Vilianas.

~~que os racu.- p!lbllcos, cartamanla llllidos noa cahas fazendllnos, davam servir

ê. piOIIIOÇiO do p!OC BBIO da desanvoMmento 8 da
pi8Siaçlo das tpll8lltiiiS da bam-aslar social da calalivldada, aabnlludo em m.s bésicas c:omo a de
Edl QÇio, Sa6da 8 Sagumnça. jlstama1te as que
se têm mosbado crftlc:as no alUai Governo.
As IIIIIDricladas aoan6nucas nlo 118 IICI8IIam
quanto ê. darbnaçlo do produto arrecadado com as
pnvllhza9llas, oscilando antnl o JIIICIIIIIIIIf1 da parte
da divida 8XIama, o lncanllvo da aiiVidada PIOdUiiva
8, apenas por fim, 8 p!OII'IOÇio 8CICIIII.
As - . que se avolumam. a tal pollbca,
como acabamos da ver, rio consistantas o"'l sentido
da IWCiamar pslB 8 P'1"""9'0 a lrulçlo da SAUS mr-

nimos c111111os, POBIBI!IIIdoS ou mesmo axllal'lll:~ da
leglslaçlo, 8 da Vlllbarar que. enquanto lftlltiplica-t..:
a miséria anbe os blllllllelros. do Tesouro transbonla
Inútil a nquaza nacional hlavldamante acu11111ada.
Era o que 1fnhamos a dzer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada
mais havllndo a Inibir, a P1esldência vai encerrar os

tlllbalhos.
Está a 11111nada a aiiiiSio.
~a....,.
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À página n" 4493. no despacho do Projeto da
Lei do Sanado n" 69, de 1898, da autoria ciD Sana·
dor Fl8ilal Nato 8 CIUbos Sanadores, que dlspi!a sobra o Comitê da BaCia Hidlagmtlca do no Pamalba e
d6 OUIIaS providênc181,
Onde se li:
~ Ccmiasões, dB CcnstlruiPfo, Justiça e CIdadania, • de lnfra.eslnJiura, cabendo .I esta lllllma
rJec • fo flllminatlva.)
Leia se:

(AI Ccm'ss'!ea de Ccltiatl'lulçio Justiça e CIdadania • dB Senlípls de lnfra.Estrulula, Cll!1anliJ 8
esta &illlma decislo teminatwa.)

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

TIIICho de ata, ê.s pdginlls n"8 4499 a 4504,
que se republca par haver sarda com lnco11119iiBB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Os projalos selio publicados 8 i1IIIIIIIH:Ios ê.s CoT"IIDas

~• Sobre a mesa. pnijalo da 18110luçlo que sert
lido pala Sr. 11 Sec:nll*io, Sanador Ronaldo Clria

Uma.
~ lido o ll8gllinla:

rotrotas 28 mlnuiDI.J
PROJET'O DE RESDL.UÇlo N" 25, DE 18ll8

ATA DA 11' SESSÃO DEUBERATIVA

o

ORDINARJA, REA' IZADA
8111 DE MARÇO DE 18ll8
(P\jllicada no DSF, da 18IIIIIIÇO da 1898)

RET1FICAÇ(JES
A p6glna li' 4458, no desps clia ciD Projeto da
Lei dD Sllllldo li' 36, de 1898- Compl8madar, da
autoria ciD S8nador Odal:ir Soma, que aatab alsc8
l8qUisltos PIIB a dasignaçlo da llllllltllos da DlndDria c1D Banco Central, filia ••ipsdi•IMIDB P11B após o
IIXtlrcl"cio ciD C111110 8 d6 OUIIaS provldlncias,
Onda se li:
(As Cclii o 16es Edr:açlo. de CclnstlfuJç4o.

......

'*'

Jusllr;a•~·ds~Et:tll~

:

5tc de ~ Justiça e
dadania • de AaaiMifDS Et:ol~)

(AI CGI• ·

lnalllul o Diploma ........actadl
Bel'lha Llllz 8 cM out-. p uvldlncl •·
Sal .ado FedaiBI181101ve:
Art. 1• ~ inshtuldo o Diploroa Mulher-Cida·
di Bartha Lutz, daslinadCI a aglliCiar mulheras
que, no Pa(s, tenham olaniCido contribuiçlo ralavente ê. defesa ciDs direitos da mulhllr 8 questCies

c;.

·---··-------··-..·····--··--··--------··----····-·

da gênero.
ArL 2" O Diploma selá conlerido, IIIIIIUnanle,
du181118 IIIIIISio ciD Sanado ff.:4aral espadalmanla
CCIIIVOCIIda PIIB fim. a lllllliõ...,..., du181118 as
atlvldadas do Dia InternaCional da a..1har - 8 da
IIIIIIÇO, 8 agracianl CliCO llllllales da <lfelentes
· - d a aiUaçio.
Arl. 3" A Jnr!ICaçiO da cancidata ao Diplarna
diMIIt ... 8IICIIIIinhada ê. Masa Dlielora ciD Senado
Federal, IIXInl)l8l1hada ciD respaclivo cunll:ulum ,._
188 e da juslllicabva; 1116 11 da IICMII!Ibro, ciD ano anlarior.
Palllgndo llnlco. TOda entidade, governana~
tal ou nlo 1JUU81111111111, da lntilo nacional, que
desenvolva llllvldadas l8laclanadlll ê. promoçlo e

nlodzllçla da llllller,
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IJIIIIIâ lnltcar IIII 11111111 de

CBI . . . . . IIII Dfi*Ma, a ClldiiiiO.

Ali. .P Pila pniCidlr . . . "'GGO da lndlcaçllllle l escalla du QIIIC!er!e• ali CCIIIIIIIIIdD o
Clllaallo do DJpane .......arta.W llllllha LuiZ.
CCIIIIPQIID par IIII IIIPflll . . . de ceda perlldo polfllcD cama• 110 no Senado Fedelll.
Plllllepafo llnlco. o Cllllllho IIICIIIwlj, ......
menre. denlra . . . li'diSJallli, o .., plllldeille, a
quam_ceber6 a CIIOI'CIInllglo dolll'lbellol.
!
M se o . - da IO"''*'du ..ao.lftlllamenre. enviadalllMea Dlnllala do Seollldo FedalaJ
e pub'cenalle dvulgldas na ..alo a que • Rife.
reoen.2"
. , .
;
Ali. 11" Elia Rli ChiÇ'.Ic! en1ra em vlgar na elida
d i - pull" açlo.
.
'

11111*' fln*~ IIOIIIHnllclno. que aclode no
CCIIIIIIIO lllerMIIo doi&IIOI 80.
No 111u11 do...._, r • do.
endaululada. am c11111o a edi"'ÇÇo, am dl'lllll quer de aaaotler 1811 prdpdo marido, CXIIIIIrldlda

a.....,.,..

pelo ... ou pelollnnlae. 11118 precuraa, enntanto. chlmldl Nllla Ron• lkls'a'ra AJIQIIIIe, funda

8IOIIIa, prega lllllor pllll' •111Ç10 di ndler na vida
eoclll, ~ BCIIIO a•açlo, llbentade rellglo18 • abollçlo da naavatllla, traduz o llvlo Uma

RMird;Wçlo Peita DltellOI dllllulher- da ng.._
u Mary Wolltonecrafl - e dvulge na ~naa
aartoca .... IIMIIs lemlnillas, p.-dllldo em 116-

cada O dlbel8 eobre O BCIIIO l edlaçlo. De
falo, a ela primei~&~ tnllllllnla lnlere da em
8IIUIIIr Mldcll• prac:lum vlljar Et• I*. lHo
doi 11118 lriQI" er nalllluailllfade, poli DI& lia em
1871 o Gauemo br'
o abre . . Nlh.ça- ~
illnedeenalnolerrdleree.
'
I
A betella 18111*J1e, a mele ..._, COIIIIIIte ,.
oonqullta da Cldldallla pollllca. D!ecilllde .. ConetiIUnle de 1881, a 111_., do W1D lal*ilno 6 v11ta
-~a ooa11o tam~er, •
e11o
. __...., ele WOIIIr porque GIIP" ert •• da lei nlo
l a fa:ullam O aceao IIII llillllnaiiD - NIC III !lo
11118 • cotll&o1ÇIIo do' ..... de elellor gnntldo pela
Conlllul;llo RepoJbllcena a todo o c:ktec!l!o melor de
2181101.
I

I

Nlo foi parcea•lldadl que o I CoiiQIIIIIillntemecbnll da .....-. reel!zwb em 1110 ,. Dfna.
llliiiiCe, elegeu 8 de IIIBIÇO o Dia .......... di
MUller• ...._.elida, em 1857, 128 Cllllftd8l di ~~~~e
Wlllca t1x111 de NINa Yllllc entriiMI em ar-. Flllv•~~~cewon rednçllo di Jomà de lnlbelho eiiiMllo
lgueJ IIII doi homenL 011 jlllbllei, . .pll&ddaa

com o ln""edD niOVIrreltJ, .......... • rebeldes
no PJ*Io. Em IIIQIIIdll, lncendllluHio. ..-ndO
allliOIIII de toda .....

E111l10oa canllgunt 1111111111:0 dll"••llloo Íla dão
,.a;~o das dniiiDa da ...... -lriQ6CIIa
nllo lneugurl. a luta par IIII c1re11aa. H6 ndD aonllnade 1111811~0 pdndo do llr, a luta ganha aree pdllllaoe Clllll 01 IIIDVImalb - ...... di ....., •
doi . _ dreiiDe ,. lnglallna do Inicio do .eauto
XVIII. Em IIIQIIIdll, no .... da Rarlnçllo Franaeea,
~de Gongl81ança a pdmiiJa Declanl;llo doi
DlniiiDe diiiUier. No Inicio do....., XIX, .. _....

- ••.

• ncJM ame~~ca. li •• ii . . . . . CIIJIIQI»
tardreltOI civil. Pel8eglam . . . meta: o dl'lllllllll
WID e O ac li C IIII enalno lllpllllor, CclrBII*tam
logo o dreltD l lnltluçllo. o que l a poeeiiiRI o

P1111M1 plllll o ...:Ido de Ull ~ ab1 ..ao
Mdw4Jw 1111- fen**u. Mia. 86 em~ .eauto
XX. u nUIIereellm dreltD avaz dnnl do Eltado.
.......... o dreltD l ddadlilla pollllca repr ....

pelo llll.aiO ao VllfD.
Após • conqullla do dniiiD l vaz. ........
. . . . alcençu o diNitD l pnlprla _ _........

a-••
de 11111arnno 9'1' 'lio no
lballo, b&ldiL"aa . . . . . . .

~l*lo de 1111-

~lllilldldle peb

IIIIM-

I

•

a...._

I

Etae lula. pcrim, conta com uma aliada exlnlmaJMnte cambetlva: Bertlla Maria Jdla Lutz..
em 11184, paullta, . . do m6dlco Adollo
Lutz a·da enlennelnllngl•a 11rrt Fowler, gradua• em Bollnlca, Cllnclal Nallnll, %oo'ogla, Entllllologla, Qufmlaa • lllolagla pela IJniVeilldade de
De volla 1111 Brasil, em 1118, diiii'MIIve lnlalao trabalho em pftll da l8la! femlnlllaa e
toma •· por melo de COIICIIIa), a eegunda ndler
a
1r noe Clllldnll do eeMço Pllb bluiIHo. No ano ugulnte. llllllha Lulz funda a Uge
.... Elnenclpaçlo lldllllotl•l diMullw', uaumlno
do a liderança do IIIOIIImam em lavar do WID 11-

.._,Ide

Soltlol••·
•v

mlnlno:

·

:

Paltlclpenlle fllqOanle de . . . . linlllmaclo-

..... Beltha Lutz lllllqlallha • luta COIIIII*ta
do wato 111•*11110 no IIUido todo. piiiiiiUarnalle lnlllllllllcede o 16111..10 da Pl•lllllr• o.... ......
dei. Na Cllldgli) de • • 11 . . . do 111811 . . . .
• • ' IIII gnl de Llgeda ....._ Ellllolaa, ..._
zadl noe Eet'dol ~ 6elllla vlce:preeldeidada

aac..,..,.. Pan-Anwlclna. AD,__.. Pala.._.
da a Fâlaçllo Blalllllla p111a o Pm1Ji 11

a Femll~

•
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no, em ll•hs!!bic;i<' l Liga. que- além da acirrada
defesa do dilllllo de voto - pn~~~~V~B pela lgr•!c!ade
de 8lllários e de oporiUnidade d e - à escolas
Por vlnlll 1111011 seguldoa, ela praslde FedeiBçio, que CGI1Q181111 as dlwtlsas .._.ape astaduals e lllll:loraB femininas e tem na lllmln'o de
meninas pelo exlemlldo do COlégio Pedlo 11 - prlmaila vllórla incanle&táwl.
Bertla ICIIIIIPIIIIha com lnlanna e enlplh'lll·
se pela apRIVIÇio do projeto, do anilo governador
do PD Glande do Norte, a favor do voto temnno,
concedido naquele Eslado em 11128. Mas 116 com a
Revoluçlo de 30, que tinha como p~l objetivo
a revisiD das pnlllcas politicas da Repllbllca Velha, ela lllt lllrgir a verdadeiiB chance da lazer va-

ler o voto feminino em todo o lemlório nacional.
Aprovellando-ee do momento da elaboração de
um novo ccldigo eleiiDIIII, a Federaçlp que pralde
nio só consegue nele Inserir o drailo de nUher ao
voto, mas também remover pndicamanle todas as limllaç6es que o pllljato Impunha ao U8ICiciD desse
diiiiiiD :..façanha em multo c:ndlada ao decisivo enCIIIIbo de Elerlha Lulz com G~ Vmgas. Final1111111111, com a decailla\l*l do nova Cóclgo Elaltoral
no ela 24 de f8WIIIIrD de 11132. a naSIBr brasileira
conquilla
ao voto, .-çlo falia à ansllabetas.
Ciente de que fora vencida apenas urna das
batalhas da mulher na conqul&ta do dralto a voz,
Elellta cria, Bilda naquele ano, a Liga EleiiDiallndepandante, que vai 1apr sentar no plello elelloral de
1934, no qual aldm a iUpllnda PBIB urna vaga na
Clrnara doa Dap""doa Ertcon1ra, ali, Cllllola Penll18 da Quehaz, prtmalra mulher elalla Dapdarfa Federal Jé em 1933, ano em que Elerlha funda a Unllo
PiobJiOI .. Faaãw• e tennirw. o -.. ta:hanllado
em Dlrailo no Rio de Janai10.
Em 1836, convoca.w. a assumir a cadeira na
CAmara doa Deputados, em viltuda da morte do titular, Berlha Lulz e1'1118f1ha-ee por mudar a legislaçio nlferenla ao trabalho da lllllhar e do menor,
além de propor a lgr 'Bidade salarial, a redl.çllo da
jomada de trabalho (de 13 horas êqUela allura), e a
licanl;a de trts ~ l gastante 1111111 pnsjulzo de
VBIICilii81110S. OiBBDIVIdos os 6rglos lagillatlvos em
novembro de 1937, Bartha assume a chal"i8 do setor
de boiAnica do Museu Nacional, onde permanece

o-

atê ser aposentada compulsoriamente em 1964.

Em 1975. Ano lnte11111Ci0nal da Mull-.r, Beilha integra a delegaçlo brasileira l Conferência
Mundial da Mulher, promivida no México pela OI!IB-
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nlzaçlo das NaçiiaB Unidas (ONU). Naquela cporllaidada, 6 c:hanada a - a blçlo-de +tafagrta lllular do Bnlsil na Ccn · lo lnlllianalcllla da I.Uas,

em 6bvlo ••coiihllcln•nto • - Ua kUiil8éval.
MinãiO da inllmeru iiSSCJ+ *"I' "as nacionais e
lntemacionals, Elellha Lulz dalende a da 1111Dwr até o final d a - vida, sendo a autola da ridas
piNiclt=iie& lqlortenlas, entra elas "A ra::lanildade
di trlllhercasada." •o ensino dcmdstll:o nos Estadoi lklldos", "' tnlbalho
e, "A rrlllher na

,_,.oritlo.

Clldsm 8CII1IIdmlr:a e sociBJ", além de pramlados textos ldci llcos.
Por ter sido a fiiOIBIICli1ist dlnnle tantas décadas na luli pela cidadania da m~Mlir, Berthi Lulz
6 o nome que seliqlãe na horrwwgem que astalnicialiva de P 11 •IÇio petende lnatlluir à mulhei8S
que temam em _ . mlos- comprovadamenle nlo
tio lnlgeis quanto p!liiiC8III - a bandaiia pela lgr.aldida de d11111Ds e de condlç6es de BOiiiBO.
Mullo 16 se tez pela conquiata disBa lgrlllldade,
IIOIIIIItudo no campo jurfdlco com as lnovsçlleB da
chamada Ccnstlluiçlo-c: da 1888, mas o Rela1611o aDII o Desetrvolvfmerr Hurrano no Btasll.
p.ib" •do pela ONU, em 1897, IIIVIIIa mazelas antigas que ilnda se k1laipilem no Cillllinho diiS brulilraa: viallncia dom6atlca. eatupras. discrirnlnaçili
no l1lill1:8do de lnlbalho, pobreza. 1m rnp111g0,
anallabellllmo e 11C8180ledi1CaÇio, pOiaçlo dallcildna l Sllide..• p1olllamas que só llllllo illlll8dos
com a conlinuldade da lute pela ODIIIIrução da cidadania e da uma aociedad!! pluiallsls. lilllllmi e deIIIOCI..a -luta que n1o 6 só das mulheiiiS, mas de
todos.

Por lllo, CGIIVOCD meus Para- hamenS na
- lllllorla - fiiUB apoiar este ProjeiD de IIISDbiÇio
que III8IVIIIi como IIICOiiliicinaiiD dallla Casa à lnCillll4veis dafeiEOIBS da cidadania.
Sala diiS Sa•llea. 18 de maJÇO de 1998.- Senadora Emlla ~11111, PDTIRS.
(As conliss&ls dll Educaçio, Conslltuiçlo. Justiça e Cidldenia, e Ditalor&)
O SR. PRESIDENI'E (Geraldo Melo)- O paje10 lilill p'*edo e l"illllllido à ComissileB ccxr.,e-

18111111.

Solllll a naa, lllqU81imiiiiD que senlldo pelo
Sr. 11 Sici111611o, Senidor Ponaldo Cunha Urna.
t:lidoolilgUinle:

REaUERIIIEN10 •175, DE 1. .

··----··--··-····---··-··
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Ata da 161 Sessão Não Dellberatlva
em 23 de março de 1998
:

-

.

'

41 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura
Presldlncia da ~Em/lia Fernandes e dos Sts. Nabor Junior e Joio Rocha
{ln~-se a sesslo js 14 horas e 30 minutos.)
O IR. PRESIDENTE (Nabor Jllr*lr) - DeclaiO

. O IR. PRESIDENTE (Nabor .hlnor)- Sabnt a
RlqUII1'11111111D que aará Ido pelo Sr. 1• Secnt-

aberta aiiiiSio.

~

Sob a proteçlo de Deus. lniciamoa ....- liabailios.

lllrio am

-leio. Senador Joio Racha.
t: lido o aaguinlll:

REQUERIMENTO~

180, DE 1998

Solicita infonnaç&:s ao Ministro
de Estado da fazenda a respeito
. da . :rcncgociaçlo da divida do
·EstBdo do Ooiá para com a
Unilo, e ressarcimento a ser pago
· pel~ · cofres p6blicos pelos
invc:stimc:ntos feitos por Goiás DO
Tocantins.

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., com base no § 2•, do art. SO, .da
Constituiçlo Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro de Estado
da Fazenda as seguintes iDform•çOe$ sobre a anunciada rolagcm da
divida do Estado de Goiá para com a Unilo, no montante atual de

•
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R$ 1.000.000.000,00 (Hum Bilhão de Reais), em relação ao qual, à
guisa de ressarcimento, está sendo pleiteado pelo Governo daquele
Estado o abatimento de RS 472.000.000,00 (Quatrocentos e Setenta e
Dois Milhões de Reais), pelos investimentos por ele feitos no Estado
do Tocantins:
a) Detalhamento

exaustivo desse ressarcimento, previsão
da data de sua efetivação e indicação do período exato
em relação ao qual serão considerados os investimentos
alegados para o fim proposto;

b) Indicação de outras possibilidades de ressarcimento,
além daquele cm questão, no que respeita ao Estados de
Goiás e Tocantins;
JUSTIFICAÇÃO

O presente Requerimento de Infonnações·tem a precípua
finalidade de trazer ao conhecimento do Senado Federal, como
órgão fiScalizador, entre outras atribuições que lhe competem,
informações minudentes e inequívocas sobre o ressarcimento cm
questão.
Sala das Sessões, em 23 de março de 1998.

(À MeSt:J para dec1silo)
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O SR. PREIIDENTI: (Nabor Jllnlar)- O ~
•111111.1110 lido 118111 delpachado l M- pa~a daclllo,
. _ temiDa do Inalo u do lld. 218 do Reglmanlo lnlemo.

O IR. PRESIDENTE (Nabor J6nlo.,- Sobnt a
mesa, requenmento que .... Ido pelo Sr. Jl Secralá·
rio, em exen:lcio, Senador Joio Rocha.
~ hdo o aeguinte:

REQUERIMENTO ti' 181, DE 11188
Senhor Presidenta,
Reque111mos, ra tarmos do art. 218 do Regimento lntemo e de acordo com as tradlç&ts da
Casa, as seguintes homenagene pelo falecin•do do
jomaiiSfa Expedido Quintas:
a) lnserçio em ara de um VDID de pldwldo l88r:
b) ap111sentaçlo de coudolências l famOia e ao
jornal Camilo Brazlllllnae.
• Sala das Sel86el, 23 de março de 1998.- Rama T.W- Joio Rocha- Ldclo Alclntara.
O SR. PRESIDENTE (Nabor J6nior) - Em votaçlo o requenmento.
•
o. s... Senadollla que o 8PftiV8III queham

permanecer aentadol.
.
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(Palllll.)
Aprovado.
Será cumprida a dellbaraçlo do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor J6nlor) - Sobnt a

mesa. oficio que .... lido pelo Sr. 11 Secralérlo em
exen:lao, Senhor Joio Racha.
~ lido o aeguinle:

OFICIO N" 531-l·PFUII8
Bluilla, 111 de março de 1888
•

Senhor Pllleidenltt,
Indico a Vossa Exca16ncla o Deputado Paulo
Bomhauaen pa~a lnteg~ar, como membro lllular, a
Comlaslo M"ISia delllnada a emitir parecer l Medi·
da provisória n• 1.5811-8, de 5 de março da 1998,
que "Cria c:am~iras no lmbtto do Podar Executiva
Federal, cria as Grallllcaç6all de Desempenho e
Eficiência - GDE, a de Desempenho da Alividade
da Dalaaa Ag•opt~C~~Ilria - GOA, a dll outras provi·
dências", em subtltillliçlo l Deputada Manlu Guimanlas.
Alenciaeamenta, - Deputado lnoclnclo 011nirll, Uder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Nabor ~-Será fei.
ta alndlcaçlo sollcllada.

O SR. PRDIDENTE (Nabor Jllniur) - Concedo a palavla ao 8anador Ramaz Tabat, peoa . Cili'IUIII:açlo ..,adllval, por Slrinulol.

·

O IR. RAIIEZ TEBET (PMDB - MS. p.,.

uma camunlcaçlo lnadlllVII. Sem "nwialo do ooador.) - Sr. Prasldenta, Srl. Senadoi8S, com profu""
do pesar a com multa 111s1aza. camunico l Casa,
pala r~~glalio em Ata. c faJaclmanto do Jornalista Ex·
pedlcto Quintas.
Quando assumi o meu mandato de Senador,
por lntallllédlo de César Culnlas - sobrinho da Expedlclo Quintas a de Joe6 Rangel, com raiDs am
Campo Grande, Maio GIOISO do Sul-, tive aeallslaçlo da COI rllecar Expadlclo Quintas a da manter

com ala, duoanta - • três ara, uma amizade,
uma c:onvlvtncla, que me faz afirmar c:atagoricsman-

ta que, al6in da ser um"jamallsla da g~anda IIIW8'118·
du111, culto, um proliaslanal COiiij18181'11a, .,. Expadiclo Quklbla, IIObrliludo, um hon 11111 axan.,rar no
convfvlo com MUS amigos a sualamllla.
'
t:audo com a lambêm jomallsla Regina Earala. dabcau oito fllhoe, !lua naiDs • muitos amigoe.
Vaio peoa a..sma am 111511, poilllnlli, como um dos
pianalros da 'nosu Capital, peoa c:haflar a aiiCUIUI
do Dlllrlo da NaUcln, lendo sido antas, no Rio de
Janeiro, Dlralar do jornal o Dlllrlo Carta.. Em ....
..... foi adiiDr do can.ID llrall. . . .
Expadlc!D" Qukllaa foi mambio do lnlllluiD Hll16rico • ~ do DlllrtiD Federal • lnlbalhou
corno Auaaor Tá:rico da Con I alo da O!çamantD
da Clmaia doe Dlputad01. Foi tarnbdm Chale da
~ "Palfllca dos GoriniiOI do Cear6 •
Piaul a Cheia da Gabinata da vllriaa autaridadaa no
anilo M"lrlisláno_ da Aviaçlo.
Sr. Pllllidanla, Sr"8. a SiL Senadcns, faço
8118111Qi11ro, porque .-dai hoje com- dolorou
a trt11a notrcla de falaclrnaniD do goanda jamalllta a
amigo, Expadicm Quintas. Exprasaa meu .., lbili8111a
de piOfundo paiar, axl8nlllvo a - unholll a a lodos OII8UIIamillaift.
P
I
O jcjmallariio a a ~do Brasl haja H ....
contram da luto, poiqu8, um dllvida, peidaram um
dos 18UI mais 8llpollnlal vultos, uma da IU8S llllliollllfi;ullll.

.

Sr. Pnilidenta, Sl"l. a Snt. Sanadores, faço
esta pronunciamento, paoa que fique l6\lisliiido o paaar do Sanado da Fllp6bllca.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jónior) - Hll oradcnllnecilloa.
.

palavra.,

CoiiCBdo à
nabni SanaciDr l.íicio Nci!Uia, pelo ptBZO da 20 miiUal.

I
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O SR WCJO AI.CANTARA (PSDB -CE. Pronuncl& o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. P18SIIfente, S!"s. e Sls. Senadolas, antes de
ma1s rl&da, quero subscrever integralmente as palavras do Serl&dor Ramez Tebet sobre o jomaflsta Expedido Quintas, hoje falecido.
TM! oportunidade de pnvar da anuzade dele e
de sua esposa, D. Regina Estela; pude, portanto, conhe<:ê-lo mudo bem; Intelectual e jomallllla de muho
brilho, era uma pessoa muho s1mples. Foi, .como disse o Senador Ramez Tebet, Chefe da Replll·
sentação do Governo do Ceará, em Bras018, por
ocasião do Governo VirgD10 Távora JornaliSta de
destaque do Correio Brulllense e do Dllirio ela
Serra, de Mato Grosso do Sul, teve uma sólida formação intelectual e moral. Fo1 um dos pioneiros de
BrasRIB, tendo trabalhado com Plínio Catanhede, então Prefeho do Distrito Federal.
Nos conadores do Senado, tiVe o privilégio de
encontrar várias vezas esse homem de coração generoso. Ultimamente, Expedicto Quintas andava
bastante abatido, mas semp111 ãiSposto a acompanhar os acontecimentos do Bras1l, os desdobramentos das pollllcas IICOII6mlcas e sdcia1s. Era muho curioso em relaçlo 80 orçamento e à diSinbuição de
recursos.
Esse requerimento aqu1 aprovado representa
um reconhecimento do Senado a essa persotlalldade que teve uma participação muho atiVB na vida públiCa de BrasOia, de Mato Grosso do Sul e do Ceará.
Um outro assunto que me traz à tnbuna, Sr.
Presidente, é a noJícia pubiiCBda na Folha de
S.Paulo, no llllimo domingo, 22 de maiÇO, que trata
da Le1 Pelá. A manchete é a seguinte·
'Presidente sanciona a Lei Pelé, mas
veta arllgO que obriga o Governo a controlar
cartelas e Imposto de Renda. Veto de FHC
diminui controle sobre o bingo.•

A noticia, que não lerei na Integra, coqila que o
Pres1dente da República aporá vetos a esse projeto
de lei, aprovado pela Câmara e pelo Senado, conhecido como Lei Pelé, que trata das atividades esportivas e contém arii!JOS que dispõem sob111 o bingo.
O jornal faz um esquema em que mostra a tramitação desse projeto. Onginalmente, este não diSpunha sobre o bingo, o que sign1f1ca que a alividade
fiCana proibida. Diz a Folha de S. Paulo nos itens 2
e 3 do cronograma: "Deputados de oposição ao projeto, comandados por Eurico M1randa (PPB-RJ),
centram fogo no f1m do passe e no clube-empresa.
(•••) Para aprovar esses pontos, Pelé aceda colocar
um capitulo sobre bingo, que passana a funcionar

sob rígido controle do Estado'. O item 4 d - cro·

nograma diz: 'Senadores centram fogo contra pon·
tos da palie espoiiMl da lei. E o Item 5: 'Em 11 de
feve1111ro de 1998, para aprovar esses pontos, Pelá
aceita afrouxar o controle do Estedo sobre o bingo.•
No COipo da noticia, comenta-se:
'Esses vetos haviam sido negociados
pelo M1nistro dos Esportes, Edson Arantes
do NaSCimento, durante a votação da Lei
Pelé no Senado.
Para fazer aprovar o texto, o miniStro
se comprometeu com os Parlamentares ligados 80 bingo' - não conheço quais sio os
Parlamentares l1gados ao bingo. Gostaria
que essa declaração fosse esclarecida e nominados os parlamentares - •a enviar 0110
pedidos de veto quando o projeto fosse à
sanção presidencial, para l'llllrar os artigos
polêmiCOS.
Em troca, os Senadores aprovaram o
conJUnto ds lei sem alteraçlles, de maneira
rápida.
Se o profelo fosse alterado no Senado,
tena de voltar para nova votação na Câmara
dos Deputados, e sua aprovação podena
acontecer só depo1s da Copa do Mundo. Até
lá, Pelé já lena dencado o cargo para traba·
lhar como comantansta
O m1mstro quena mall:lll' sua passagem pelo Governo com essa le1.'
.Seguem outras noticias dando conta dos d1s·
posdiVOS que senam vetados, inclus1ve com oposição da Rece1ta Federal, porque os vetos afrouxanam
os controles soblll a exploração de b1ngos.
O que consta sobre b~ngos no Projeto Pelé
'Clubes e federações podem explorar
o JO!IO para o fomento do desporte e se responsabilizam por eles.
pedido de abertura de bingo deve
ser plliCBdldo por proreto detalhado do uso
dos recursos.
Só podem abnr b1ngos entidades quites com a Receda Federal e a Segundada
Soc1al.
Proibição da venda de cartelas fora
das salas de b1ngo.
Proibição de uso de máquinas de JDgO
de azar e diVersões eletromcas nas salas de·
bingo."

o

O que deve ser vetado, segundo a Folha de S.
Paulo:
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"Todas u c:arllllu, llll'ladas a com va·
lar de lace, lllllo fellas pela Unllo.

Pagamento do lrq!OIIID de Renda Htá
feito na compra du carllllaa.
S6 podem ler blngoB os clubea que,
em bêa esportes aiiiTCJICOS, lenham diapulado Iodas u ~ aliciais nos llltlmoa
três anos.'
S6 podem ler bingos u lederaç6es fi·
kadas a conlederaçiles que sepun filiadas ao
Comtê Ollmpico Bruleiro.
S6 pode ser leito bingo, aimilar nlo.
Controle de ingresso de público na
sala de blngo, com ldentJIIcaçlo prévia doa
aposladoras.(...)

Em fevereiro de 1998, segundo a Fo-

lha da S. Paulo, o Senado apiUV8 o tex1o
sem alleraç6es em troca do co111promlsso
de Pelé de pedrr wtos nos pontoe do capfluo
lo do proJIIIO que limllam a jogatlna".

Ora, Sr. Presldenlll, essa notícia deixa o Sena·
do em má ailuaçio. Eu YOiei a lsvor do pralelo por·
que houve um acordo de LidelliiiÇU a doa Rela!Dres, 11111n1 os quais infj a nobre Senadora Benedlta
de Silva a os Senadores Artur de Tivola e Lllomar
Ouinlanlha. O projeiD seria aprovado para nlo ler
de voltar para a Clmara; no entanto, havia erros for·
mais no texlo, o Pf0181o esleva malfeito a creio que
possui até algumas lnconalduc:ionalldadea.
Declarei na Cornisllo de Constduiçlo, Jusbça
e Cidadania que votaria a lavor pare honrar o compromisso rlderado pelo nosso Presldenlll, Sanador
AntoniO Carlos Magalhiel, com a parlk:ipaçAo de ID·
doa os Lideres, inclusive o nobre Lidar do PT, Sena·
dor Joú Eduardo Outra e os nabnts Ralatores. Agora, fui surpreendido com uma nota no jomal em que
se afirma que essa' acordo foi acertado com "Parlamentares logadoa aci bingo".
• !•
Fico muito· preocupado com essa declaraçlo
po~que, na CCJ, tomei o cu1dado de pedir que toasem citados os dlsposdivos que sanam veledos a IIm
de sanear o prQf81o. Naquela momento, nlo obiMt a
inlormaçio. Nmguém foi cspaz de me diZer qual ara
o comprormsso de vetos do Presidem• da Rapúblca
para que o projeto fossà aprovado sem ter da voltar
ll Clmara.
: '
Essa noticia dá a entender que t.ouve conivtnCIB no Senado - no que não acreddo em hipótese alguma -, para que os WIIOS tossem aposiOB de maneira a afrouxar os comrales sobre o bingo.
Ellamoa enfrentando o problema da legüzaçlo do jogo a lenho um p a - contnlrio a essa ma-

1érla. Reepello a oplnllo doa que o deltllldlm PDRIU8
acredllam que o jogo podenl traDr van&agll• do
ponto de villll-*'lco em lerrnoa de pcntwa·
de de se aumentar a o1a1ta de ·~•· Ru~ o
penaameniD deasas Colegas, 11188 10U conlrll O projeto. Apresenllli, inclusiva, um p a - COIIII6rio ii
matéria na Con I lo da AssuniDs Econ&mlcos a, no
arânlo, agora wejo que wtos se deallnam a
facilitar o blngo.
Sabemos que o "larar1&" aSUi no bingo em
nome de laderaçllea a lnstiluiçilas esportivas que
n1o recebem o dinheiro rasullado do bingo. Por Isso,
asilo pravlslos urna Ãrill de dlsposlllvoa que visam
jullamanle a nllllnngir o bingo, para que ale real11*118 cumpra a IIU8 finalidade de anacadar recurpara ledaraçi!al asporbVU. VeJo agora
que 116 a idéia de se apor WIIOS ao piOjaiD e que ilao
leria aldo lrulo de um entendimento com Partamantares ligados ao bingo.
:
A sre Banadlla da Slhra (Bioco/PT - RJ) V. Ex" ma pennlle um aparte?
O SR. LOclo ALClNTARA (PSDB - CE) Ouço V. Ex" com prazer.
A
a.l8dlla 11a 111n (Bioco/PT- RJ) - Senador Lllcio AlcAnlara, assim como V. Ex", aatDu
preocupada e, ao rnamno lempo, parplua. Como
uma das Rela!Dras desle projeto, manifesto-me conlrarlemema lls aupoaiçi5es de que asse acordo tenha
sido rasullado de algum emandlrnanto amra Partamantaras que tém o C'llllrola de bingo ou que trabalham com bmgo. Como nlo sou asse Parllmanlar,
mas fui Úms du Rala!Dru, acho por bem dar aqui
algumu ' expiiCBÇ6es para tranqUilizar o Planério
desla Casa. até porque nós do Pallido dos Trabalha·
doras nlo nos deixaríamos envolver por liluaç&ls
deata natureza. Elia proretD foi amplamenle discutido na Collllsslo, ocuilo em que comamos com as
presenças do Ministro Palé e - como V. Ex". anlali·
zou - do Seriador Antonio Certos Magalhlas, que
prestDu a lua homenagem ao grande Mllllslro Pal6
fazendo tramitar com rapidez a matéria. Aprovamos
o projeto, mas apomamoa lnconslllucionaes
nele conbdas,' além d1sso pedimos esclarac:imenlos
sobre a regulamemaçio do bingo. Propus que utll1·
zássernos o projeto do Senador Ed110n l.oblo, que
trata exclusivarnama de b1ngo, para nlo abordannos
essa quasllo na Lei Pelé. No entanto, como o as·
sunto já 8stava conbdo naquela projeto de lei, era
pNCiso ràgularnenl4olo. Med18nlll enlendlmanto ha·
VICio com o Presidente Famsndo Henrique Cardoso,
lodos os relatoras devenam mandar-lha llllglllll6as
para apnmorar o prQf81o, pcrim nio livamoa conhe-
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comento antecipado dos itens que seriam vetados
bingos. A maténs deixa mal o Monistro, deixa mal o
por .Sua Excelência - eu soube pelo jomal. O Preso·
Congresso, deixa mal o Senado, como me socorre
dente da República também quer prestar essa honeste instante o Senador Jefferson Péres.
menagem ao Monistro Pelá, que, com senedade, enTrouxe esse assunto à baola, porque creio
carou a elaboração do projeto e a sua discussão lei·
que envolve o Senado como um todo, a partor do
ta na presença do Lidar do Govemo no Senado Fe·
momento em que lança suspe~as sobre os entendera!. Não acred~ que o Presidente da Repúbloca
domentos aqui havidos, em que o próprio Secretá·
pense em facilotar absolutamente nada, mesmo que
roo da Receota Federal, segundo Citação feota no
entre nós haja alguém que o queora. Como não vo
jomal, condena os vetos, se insurge contra eles,
nenhum enlendomento dessa natureza e como foze·
por considerá-los pemociosos - reforo-me aos pasmos todas as recomendações por escnto- os Sena·
síveos vetos que sanam apostos pelo Presodente
dores Leomar Quintanolha, Artur da Távola e eu -,
amanhã. É preciso que se diga: o Presodente não
V. Ex1 terá a oportunidade de tomar conhecomento
vetou nada. O jomaltraz uma matéria extensa em
delas Já solicitei a meu gabinete que as enviasse
destaque, dozendo quaos os dosposHIYOS a serem vepara mm, a 11m de que pudesse entregá-las a V. Ex".
lados. que esses dosposotovos afrouxam o controle
Reafirmo que Iodas as indicações leU& pela minha
sobre o bingo; traz aonda declarações atnbuídas ao
Relatona não diz absolutamente nada, em nenhum
Secretáno da Receria Federal e insinua que no Se·
item, que vise facoliter a jogahnas neste País. MuHo
nado houve onteresse de parlamentares Jogados ao
ao contráno, dá condoçl!es para que possamos adabongo, em entendomento com o Ministro Pelé, para
bar com qualquer dostooçio ou bocoustitucionalidade
que a maténa fosse aprovada, para, depois, serem
que o projeto contenha. A llomeuagem é feita apevetados.
~ ao Monistro Pelé. Agradeço a V. Ex" pela oportu· ·......_
Portanto, desejo, para o bem da 1n&muiçio, do
nidade de levantar essa questão, pennotondo que,
Monisténo, do Govemo, que isso foque bem esclarecomais uma wz, mostre ~ esta Casa as lnd~
do. o entendornento, pelo menos o de que tornei coque fizemos. As determonaçlles e os ~ locarao
nhecirnento aqui, foi esse, supenonnente conduzido
por conta dos entendomentos entre o Presodente da
pelo Presidente do Senado. tendo em vista o interesRepública e o Monistro Pelé.
se público, que é o da aprovação de um projeto que
O .SR. LI)CIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) trazoa medidas saneadoras para o esporte brasileiro
Senadora Benedota da Solva, o esclarecimento de
e que tinha essa urgêncoa em ser aprovado face ao
V. Ex• é mu~ Importante. Entretanto, é preciso que
breve afastamento do Monistro, confonne anunciado
foque bem claro que esse entendomento para a aprepela 1mprensa, para o cumpnmento dos compromisvaçlo da Lei Pelé no Senado foi um entendornento
sos de ordem profossionalligados 11 sua atovldade.
sadio, com fins superiores, patrocinado pelo nosso
Era essa, Sr. Presidente, a razão da minha ccPresidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, pe·
munocação. Espero que tudo loque "uficienternente
los Líderes com assenlo nesta Casa, considerando
esclarecido para que essa matena não posse passar
a relevâncoa, a lmportincia da matéria, considerando
como o atestado de que houve entendomento aqui
a urgência em face dessas razões que V. Ex" aca·
com esse objebvo. Tenho certeza de que nem dos
bou de dar, incluindo o afastamento do Monistro, que
nobres colegas, dos relatores, nem dos líderes, muipartiCipará como profossoonal nos preparatovos da co·
to menos do Presidente do Senado houve outra ln·
bertura "da Copa do Mundo. Nio é Isso que está em
tenção a não ser a de acelerar:a aprovação do pi'OjB·
causa. O meu voto, reconhecendo como V. Ex" e
to, ao qual, aliás, dei meu voto, confoando no acordo
demais Relatores que o proJetO continha imperleoç6·
e no parecer dos três Relatores que "lá profenram
es, resuftou de um entendomento - e está declarado
sua oponoão, inclusive a nobre Senadora que estou
por mim - para viabilozar a aprovação do referido
citendo, porque é a únoca que está no plenário, a noproJBtO.
bre Senadora Benedota da Solva, além do Senador
que me surpreende, não sei se
leu
Artur da Távola e do Senador Leomar Quontanolha.
essa maténa, é que um jomal diz claramente que te·
Muho obrigado.
na sido um entendimento de parfamentanss, melhor
Durante o discurso elo Sr. LIJcio Alcàndozendo, como a maténa estava no Senado, de Se·
tara, o Sr. Nabor Junoor deixa a cadeira da
nadares Jogados aos bingos, que perm~oram essa
presidéncla, que é ocupada pela Sra. Emdia
aprovação com o compromisso de vetos, que iriam,
Fernandes, Suplsnte de Sacnstário.
no dozer do jomal, afrouxar a fiscalozaçlo sobre os
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, . , . o di8cunlo do Sr. LdciD AA:*I..... a &a. Emllill Fernanda, Sl4*nfe da
' Sat:trltBtio. da/Ira • c:adalnl •
que é cx:upada pelo Sr. Jafo Roda
A SRA. EIIILIA FERNANDES (Bioccm7T- RS)
- Sr. Pnlllldente, peço a IIII'- para uma comunicaçio.
.
O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Com a
palavra a Sanadanl Emilia Fernandes, pelo prazo da
5 minuloll.
A SRA. EMfiiA FERNANDES (Bioco'PDT- RS.
Para uma c:omunicaçlo. Sam I8VIIIo da oraclcn.) Sr. PNsidanle, quero dar c:ilncia 6 Casa da um raquennllh'IIO que eslllu encaminhando 6 Mesa. andaraçado 80 Exn1' Sr. Sanador Antonio Carlos Maga·
lhlas, Prasidanla do Sanado, com. o 1eguinte 11or:

,...Ida,

"Raquetro, ,_ fllrmos n~~~imenlaill,
que llljam tonlldas - devldal providiiiCiu
no .melo da apurar damlnclas davulgadal
8IJaVIis ela Rede Bandairanllll da Televlala.
da Slo Paulo, no Progran Dia a Dta, c1a11a
lllgUnda..feinl, ela 23m'llll, dando conla ela
prilllo da luncionérlo do Sanado. Federal,
ICUIIIIIO da envolvimenlo com 8XjADiaçlo.
~ e prosllluiçio ela 111111101118. Segundo e
Jlllll6lle. produzjcta pela TV AIJgou e epra18111ada pelo I8PÓflllr Volnei Malta, e n!pllrtagem cuJrnnou com e prilllo em llaglmlle
do 181erido funcianério pelo Dalagldo Regional da AnlpiJaca, Alagoas, Dr. Jablan Cebllll.•

Estou 8IICIIIIinhando 6 Mesa esle lllqllllmiiiiID, Sr. Pl8lidanla, l8ndo em villla
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que IIi apuramos

rneilna . . . . . llllln dlnlncle,. veiculada
hclle pela rnanhl. Enlnllanlo, vemos nos - ·
eguanlando que o Pllllldaille dlllla Casa busque
- * - o faiD, para que, se oonfltllllda a denúncia, sejam lllmtldls llld8s - ll'lldidlls Clllltftlia do
JIQIIID da vista judicial e admlnilballvo.
ElllencllnciOI que o nb8lho OCIIIII8rD no gala ela CI'IC!ibllldada e do cwpello 80 CongcciiiCII
Nacional tam com que lliiCIIda caju IPUIIIdll
..oorn • -brevidade poaafvul. Sanllamanlivul ..
for IUIIIcc.,.. cocclpiCMda a dcrúncia da que hoje
tt:lniUinol conhaclrnaniD pala mlnhl.
Eslarumoa encaminhando lmacliafanallu o raquarimanlo 6 Meaa..
Era o Ngilbo que llnhamoa a ar, Sr. PICIIIidanle.
Obllgadc.

O IR. PRI8ID!NTE (Joio Rocha) - Com a
palavla o Sanador .llilfulllOII Ncse.

-AM.,..,..

o IR. .......ERSON POIS (PSDB
nuncia o aagulcU c11sccno. Sam nmelo do OilldorJ
-Sr. F'c ui~••· Sele. e Sra. Sclcadolce, o nollclúlo
ela lncprcnaa ocdrma a esperada ~ do Se. nadar Jollé Sena para o Minlll6rlo da Salldl. Cnllo
·que a IIICXIIha do ElccelenllllllmÕ Sai~- Prllldlnl8
ela Rapclblica traduz IUII dieNo ela dar c:elerldacla
80 pco c1110 da 1811111111111'1 do M"cniiMrlo ela Salldl.
bem como ela epcwser a IIUic:a ela uma 106çlo
para o grave pcabllma clalle aator que tio 111111111111da 6 popcdaçlo blalleira.
GOIIe-se ou n1o do Sanador Jollé Sena, caju
quais foram a IU8biç6el que aa poaae flzllr a seu
temperameniD ou a - maneira da aar, nlnguMI ..
pode negar - quallllcaQIIee IIIOiaill • inllllecluell da
seu aspfctiD pclblco. oa PIQIIIemaa da 181lde, IDdos
Ilibem, deconum da um acúnldo ela enoe 80 longo
ela ~ anos. 80 'clelmlnlllleman ela mdqulna
1111111111. 6 in6 iqllemenlaçlo do Slllcma Onlco ela
Salldee6_ela_.
·•
·
Nlngu6rn pode
80 ex-Minllllnl Ae Jalene a Q11111811cda doe mail emlc 11nte1 i1llkllaol do
110110 Pala, OQI11IIIIIncla rn6dlca. Nlnglán nega 80
Mlnlllra damlsalon6rlo Carlos Albuquerque
tlncla gerunc:lal, III que admlcillbou llo bem o Hoclpllal Pllllllco da PolfD Alegre. Sebe se que o Plllblems do M~illlérlo da Sal1de é emlnenl8rnenll, e no
fundo, um pcobllma pollllco.
o ~.
~ um homlm da ealalura dei Senador Joeé Sena pcxque,
dado O IIIU rulacionllnlnlo tio lilllello com OPJ111i.
daiD, dada a IUI pcojaçlo polftlca. O Sanador 111m
coe di; 511, Sr. Pnllidanla, ela IOi1llr tlec:IIIGII e lmplemanlar l1lldldu _ . , . . no Mlnill6do da
Salldl, porque podenl dialogar da lguel para lguel
com a equipe ecocc6ccb. podenl negocler no Cana - Nacconel, ao qual pactlil~ e, poltaiilO, llrar o
aaiDr pclbllco da lilikle da crise c:n1nlce em que nrgulhou hei IIIIIIDe - Sanador Jollé Sana Vli
para ~lil*lo acellando um dllaafio. E S. &a
aalle dlao. Ou melhora lllbllanc:lünen- aaiOr
dollnla - sem querar laDr lrocldllho - da m4quine.
111111111 I III ooragrB. OU anilo ele ht IIII I com
ele 11111mgc. 1a1uu. - canan pollli:a. Dlcieo s. &a
18m coccectlcccla. Em cornp8n111Çlo,lamlán Iam toelas a cocdfGel pm •• e polftlcaa para fazer no
Mkillhlrlo o que ouboe relo c:onaaguiam fazllr.
De minha parle - e WIU propor lileo 6 Banc:ada
-. o Sanador clave -umlr llqUIIa Pula lvru da
COii4JICiiln- pllllcMrioL 0 ~i 1110 do Senador Jollé Sena clave - doulllnérlo com o PSDB. ~
a , _ IOCill dlmuaala do perlldo que o Gaftmo

ileacr

coc•..-

ceilllmlnlll.

o

I

502

MARÇO DE 1998

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ainda nio pode mostrar nesses três anos, envolvido
COil! a difícil tarefa de fazer a refonna do Estado, o
ajuste fiscal e manter a estabdldade da eoonoml8.
Mas o Governo sOCIIII-democrata do Presidente Femando Henrique Cerdoso está devendo isto à
Nação: mostrar sua laoe socllll-democ:rata. O PSOB
não é, não deve ser e não pode ser um partido f•siológiCO, polque estena Inundo suas origens, uma vez
que nasceu para combater isso. Pode acontecer de
membros do partido ou do Governo, indMdualmente,
isoladamente, cometerem essa pecado. Mas não é
essa a linha do partido e não foi essa a matnz que
deu ongem a ele.
Creio que todos nós do partido devemos abnr
mão 101a1mente de qualquer IndiCaÇão para o M•n•sléno da Saúde, seja em sua cllpula, Sllj8. nos órgãos
estaduais. Proporei isso à Bancada. O &eMÇO que o
Senador José Serra pode e deve prestar ao PSDB é
de resolver ou pelo menos acelerar o piOCBSSO de
recuperação do setor pllblloo de saúde. Procedendo
desta fonna prestará um grande seNiço ao part1do e,
ao mesmo tempo, ao seu Pais. Se o PSDB, no entanto, dificultar a ação do M1n1S1ro oom indiCaçõeS fisiológicas para o Ministério, ele estará se desgastando aos olhos da Nação, estalá se desfigurando
como part1do e estará cnando obstáculos à atuação
do M1niSiro. Espero que a Bancada leve em cons•deração essa proposta que farei em reunião, para •rmos incorporados ao M1niSiro, deixar-lhe inteiramente de mlos l1vres para escolher a melhor equipe que
ele possa considerar: equipe técnica, suprapartldána, independentemente da filiaçio partidária dos
membros. Ponim, ele tem uma m1ssão a cumpnr: a
recuperação do sator pllbhco de sallde. Isso o PSDB
está devendo à Nação. Essa selá a tarefa no f•nal
desse' primeiro Governo do Presidente Femando
Henrique Cerdoso e, princ!plllmente, do seu Governo se Sua Excelência vier a ganhar a eleiÇão.
Aproveito, ·sr. Presidente, Já que estou falando
.no partido, para dar conhecimento à Casa do telegrama que hoje a Bancada do PSDB no Senado endefeçou ao compenhe•ro Govemador Mário Covas,
do seguinte l!"'r:
"Ptazado companheiro, no interesse
de São Paulo e do Pais, que sofrena um
grande . desfalque com seu afastamento,
mesmo temporáno, da vida pllblica, v•mos
fonnular fratemal apelo para que aceite sua
candidatura à reeleição.•
O telegrama foi ass1nado por m•m e pelos Srs.
Senadores Carlos Wilson, Osmar D1as, Sérgio Machado, Geraldo Me:o, Coutmho Jorge, Ben1 Varas,

José lgnácio e L6cio Alclntara. Os dema1s não consegui localizar, ausentes que estavam de BrasR1a.
Mesmo tendo certeza de que assmariam o telegrama, nlo pude, obvl8mente, InclUir seus nomes sem
prévia consuha.
Tal apelo ao companheiro e Govemador Mário
Covas decorre de nossa certeza, Sr. Presidente, de
que o Govemador eslé com um problema de consCiência. S. Ex" foi contra a reeleiÇão, declarou, por
essa razio, que não sena cand•dato e agora está
sob pressão, a pressão de todo o partido e de parte
da população de São Paulo para que ruebre a promessa falta e ace•le cand•datar-se. Quem conhece
Máno Covas sabe que S3U corlfhto de consciência é
grande e qui! S. Ex" só aceitara quebrar sua promessa se entender que tem esse dever para com
Sio Paulo. E é para reforçar essa deasão do Governador - sei que no lnt1mo S. Ex" já se dec1d1u - que
lhe fiZemos essa apelo.
Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente.
O SR: BERNARDO CABRAL (PFL- AM)- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Tem a
palavra, pela ordem, o Senador Bemardo Cabral. 1!;.

Ex" d!SpÕB de 5 m1nu10&.

--~i"":':~-::::-

0 SR. BERNAROOtABRAL (PFL- AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srls. e Srs. Senadores, nio levare• mais que um !!!!:.

nuto.

•

.... --.--.--

Ouvi o pronunclaniãiítÓd~ em1nente Senador
LúciO Alcântara à Intervenção da enunente Senadora
Benedlta da Silva e quero corlf1rmar as palavras de
S. Ex". Na qualidade de Presidente da ComiSSão de
ConsbtuiÇio, Justiça e Cidadania em nenhum instante os lriis relatores IIVBram senão a preocupaçio
de atender ao eminente M•nistro Edson Arantes do
Nascimento. Testemunhei todas as tralaiMIS que foram desenvolvidas em tomo do assunto. De modo
que quena louvar a aldude do em1nente Senador LllCIO Alcântara por ter trazido para o 8810 do Plenáno
essa análise absolutamente perlata e, dessa fonna,
com S. Ex", me sohdanzar.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Conr .a
palavra a Senadora Benedlta da S1lva por permuta
com o Senador Eduardo Suplq.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
Pronuncia o segu•nte diSCurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srls. e Srs Senadores, em
primeiro lugar quero agradecer a pennula falta pelo
Senador Eduardo SupiiCY, cedendo-me a oportunidade de estar aqui nesta tribuna. •
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Galllarla ele agJ8clecllr tllrnlán ., Senador
BeQIBIIIo catlllll o IXJIIIIIIIIIIII IOIIcMrlo. bem
CC1111D a mUiaPlav'o f1llla C011D Pl'8lldlnle da Cornlsslo ele COnllllulçlo. Justiça e Cldânla, CCIIIIIJ.
çlo na qual S. Ex'~ todo O pi'CICIIIO ele
dillcusslo da Lei Pelé.
EstaVII contida no aenllmaniD total desta.
Casa a prntaçlo ~ homenagem ao Ministro
Pelé. Apesar de ter alguns delell1111, o· projeto é
moralizador. Portanlo, tadol 1111 asfoiÇCIII foram voltados para IUI ep!VnçiO, pois acnldllamDe que
essa lei denli grande -.trlbulçlo ao delpol1o brlsl~-

.

Sr. Prasiclente, S.... e 8111." Senadolw. o Dia
lnlemecianal pela Elmlnaçlo da Dllc:rlrnlneç;o Racial - 21 de rniiÇO - é um dia llllilo 8lpecial porque
rasgelamos, tantc da História pusada quanto "da
conternportnea, exemplos de ' pnltiCIIs racistas
abominá'lllis em nOUCIII dias. A Organizaçlo dai
Naçeea Unidas Instituiu esse ela em amai de prolesto pelo e1881sinato de 89 negr1111, em 11180, 'na
África dO Sul, quando ae rnanlfella'lllm pacifica·
mente con1111 a obrigatorleded- de pessapoltll iiitemo, exigido ilquela época da populaçlo 1'11111111
para locorncwer-ae deni!O de •u• pr6prioa ternlónoa. Ease episcldlo ficou inlllrnaclonânl COila:ldo como o.....,... de Shalpavlle", município ao IIII
de JoiUielbulgo.
.
'
Gostaria de Ngilllrar a minta pn11ença no seminário "Superando o Racismo: Brnll, Afrlca do
Sul e Esledol Unidos no século XXI". Jé Iniciei
meu rela116rio IIObnt e... asaunto e, hoje, dou-lhe
continuidade. Esse •minério ocorreu na Cidade
do Cebo, ".Atrlca do Sul, no perfodo de 2 a 5 de mar·
çode 1998.
O ewnto foi pnxnovido pela lniciabva de Rela·
ç6el Humanal CornpaJadu do 8oulhlm Ecllllon Faundallon (SEF), lllg8lllzaçlo Mm fins lucrativos locaUadl na cidade de Alllnla, na Geotgia,
Estados Unidos.
P••edes vériel dllcedu desla lniciallva da
ONU, c:onsllllmnCIII, constrangidos, que a dllcrtminl·
çlo reclal..ullange ele •lrenlbmar em pégina virada da HIIIÓI'Ia nundlal.
Tenho lllllllido essa dificuldade noa quatro
mandatos que o Rio de J..W ma p!opon:iouou o pnma1ro como Vereadora, cloll COIID Deputada
Fedelal e, agora. COIID Senadora de Repllbllca- •
tenho ma cledir'ado lraaanlemente ao c:onbde à
desigueldades IOCiail e ao racismo, llniD no S .
como no IIXIIIrlor. Conludo, lado llabiiD llillla

. n1o lal Ulcllnlll parallllllr-. . . . com.- me pu-

' cllllec:oibua.

'

o racismo 1111111011 dlllllllcBmenle • Hlllli6lla e
provac:ou vérlol coufiiCIII IIOCialll . - n1o IIIIZim
qualquer Audade.
'
·
A relistlucia dos grupos ol'glll'limdos contra
. rnanifalta9lles raclllu. especlllcamente o ..,.,e.eld
na África do Sul, o nazismo na Alemanha, o genoci·
· dlo dos povaa lndlgenu nas Arn6ricas e a explora·
· ç1o escrawowillll nu naçGes coloiiÍZiidaa, fale ainda t; um lnllrumento Venoso no combale ao racisnKI
velado.

'

I

I ,;

I

ApeAr de comprovada a faldl:ia das teoria III•
cislas, é grande - lnllulncia na hial6rla do penaa·
manto humano. L.ernnrnos o ge~IÕcldio dos judeus,
· que toram externdnaciCIII com a justlfallva •ICOIIIis
lente de que eram "raçalndesei*vel": Jé 1111 negr~~~~e
' IIII lndlol foram fiiiiiiiiiUidoa e extermllladCIII quando
n1o -llavam IIUbmeleMI8 ao coloulziidor pcllqu8,
COIIdiçlo, eram COIIIIidln'lldol b6Jbaroa, pagloa,
· desplovldCIII de llurnanldade e um perigo para o Estado ColoniaL
Fellzn•nte, jll nlo uillllt enft n6s O raclliiKI
lnlllllucionell, COIID na .Atrica do Sul. AI naç6el
allimam raspelliir a Declllial;lo dos DireltCIII Humenllll da ONU, que COI ldeiB a clillc:rlii*laç por motivo de raça. Pcrim, laao é uma conlradiçlo das cha·
madas "democraciu redlll", que ae •-••m
teoricamanle COIIDIBII, mu na pnltlca ainda hé fortes linall de Hgragaçlo racial.
. p~ de... Mlllinárlo,live. opollllnl·
'dada de ver o que aco"'-'1 realmente em 11111au ralaç6es raciais. A principio, enfatizo, rasumidamenla, dois fatos que man:am a relaç6es raciais n1111 EstadCIII Unidos, Jll que comemoramos o
Dia Internacional da Elminaçlo da DlscilmNçlo
Raclll.
A prlmaiiB lula paiol dlrellllll civis noa Esta·
dCIII Unidos iiKidou a agenda racial no BrasU e no
mundo.
Segundo, hé uma grande comunidade negra
organiZada nDI Estados UnldCIII, onde • llluilçlo
ll'lldou llllilo n1111 llllimos anos. Atuelmente, vwlllcau grande dlviiilo na IOCiadade, o que povoca o aumento de clrnas eociala.
No entlnlo, c:orMm •dldlzar que é a raça, e
nlo a cleslit, que delemd•• es conclç6el de vida do
ddadlo. poli quem é pobra é negro. VerifiCa- tem116m uma dlfe~enciaçlo de cor entnt ap111ma Curloao é o combalir, at6 meamo paiol neg101. dai
chamadas ações afinnall'llll. Hé, ainda, o liimOr dos
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negros ameiiCIIIIOII de ficaram na Bdl•açiio dos neg~ brasdeiros. Observa. . dispandade de nquaza
entra. brancos e negras. A quantidade de bens dos
elro-arnencanos é muito menor. Poupança e V811C1·
mentes cap1am essas desl!lualdades.
Desde 1890, quando foram expulsos do MISSisSIPI por chinesa, os negros amencanos vêm acumulando desvantaqens em relaçio aos brancos.
HoJe, eles têm dificuldade de acesso à propriedade
e ao crédrto. Hã inclusive diferenças de 1% nas ta·
xas de juros e serem pegas por eles. Esse é somente um detalhe do que esté acontecendo naquele Pais.
VeJIIIIIOS agora a sdUaçiio do negro na Álnca
do Sul, cuja Hlslória é I'I'I8IC8da por conlfllos raciais e
pelo rag1me racista do ..-rlheld, lnstrtuldo em
1911, quando uma série de leis consolidou o domíniO dos .rrllcanera, descendentes de holandeses e
dos ingleses, sobra a populaçio negra, que constituiu ampla maioria.
. A abolçio das leis que sustentaram o reg1me
racista e a eleiçlo de Nelson Mandela em 1994
marcaram nova era, mas os problemas ainda persistem.
A Álnca do Sul 6 um pais rioo. Mas um quarto
da populaçio mundial conbnua na pobreza - e ai se
inclui também a África do Sul -; as polibcas sociaiS
at1ngem um setor m1110ntário da populaçio, que é,
em sua maiona, negra; 10% dos ncos ganham 51%
da renda naCIOI181, enquanto 0,4% da renda nac1onal
eslá nas mãos dos pobres; o desemprego a11nge
30% da população; o capital não está a serviço da
prornoçio do ser humano, o que nos leva a conclUir
que é urgente nova meta e priondades, ou melhor, é
urgente reformular toda a estratégia de desenvolvimento na África do Sul.
Tenho alguns dados que considero extremamente relevantes e que marcaram essa questão naCIOnal com relaçio ao racismo e à diSCrimmação.
Em 1652, chegaram os holandeses, com as armas de logo, e passaram a corrtrolar a terra e seus
recursos minera1s, corno a água - e sabemos que a
água é fundamental para a vida de todos os seres
humanos. E hoje .a Álnca do Sul depara- a1nda
com esse problema.
•·
Outro fato é que, em 1913, a Lei das Terras,
baseada nos 300 anos de conquiSta, deu 14% das
terras para os negras e 80% para os brancos. Essa
foi uma queslio murto discUtida internacionalmente
e também um lato que marcou - e a1nda marca - a
SOCiedade bras1le1ra.
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Recentemente, houve aqui um seminário promovido pela Fundação Cultural Palmares, em que
foi enfocada a quesllo das terras dos quilombolas,
remanescentes dos quilombos. Naquela época,
também com base nos 300 anos de conquistes, foi
dada aos negros menor parcela-de terras, parte
das qu11s foram tomadas, enquanto outras continuam ocupadas, mas em condições irregulares,
des1guais.
Em 1700, na Cidade do Csbo, havia mais escravos do que colonos. Observamos que a escravidão é um ponto que idenbfiCB Estados Unidos, Brasil
e África do Sul, porque, naquela época, também eslávamos passando por um cruel proossso de escra·
vllllo. Naquela Cidade, hoje bnda e maravilhosa, os
negras ainda passam por dificuldades, porque o
apertheld não foi apenas uma _segregação, mas
uma queslio ideológica, e hoje trabalha-se no aspecto psicol6gico daquele povo, que, para se integrar,' levará algum tempo, ainda que se Igualem as
suas condiÇÕeS sociais•
Em 1838, a aboliçlo fez com que o branco
chegasse ao intenor e, então, foi cnada a lei para
corrtrolar o deslocamento dos trabalhadores.
Slo fatos que aconteceram na África do Sul e
que, de certa forma, também nos Estados Unidos e
no Brasil. Observamos que sempre os Instrumentos
sio diferentes, mas o obJBIIVo é o mesmo.
Em 1867, quando houve uma grande exploslo
da descoberta de ouro e de d~&mante na África do
Sul, acirrou-se a questão racial.
A Lei Dracomana, durante 100 anos, desde
1838, marcou o trabalho Industrial. Há o investi·
mento diferenciado no capdal humano. Em 1890, é
cnado uma lei para o ensino universal de c:narças
brancas.
Em 1893, apenas 20% dos sul-africanos, BCI·
ma de 18 anos, estavam matriculados na primeira
séne. Os brancos representavam 60%.
Os números dessa pesquisa foram levanta·
dos por sul-africanos e amencanos estud1osos da
ma,téria.
A Áfnca do Sul cont1nua implementando, neste
momento, várias in1c1a1M1s que considero importantes e relevantes, porém pequenas, d1ante dos desafiOs e das desiguãldades sociais geradas, quando se
criou esse grande apertheid racial.
Nós, bras1le1ros, temos identdiCildo essas desi·
gualdacles no País, inclus1ve nas palavras do Presidente da RepúbliCa, reconhecendo também a existência de diSCnm1111çio racl81.
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A Hlll6ria ellli ai, mu ta;o questlo de lncklir
em 1!1811 dl8culso a pusagem blblica que ,_,. um
1110 de dlwbnlnaçlo hllf6rlco. quando o Semor dos
aanhonls, Ral doa raia, Jesus CIIIID,Iol dllct~•~••
do. Podemos IIBDI' l leidnnça 01 V8riifc:ulos <15,
48 3 47 do capitulo 2. do Evangelho "do Ap6stolo
Joio, que transcl8v0:

.

"Febpa 111\CXiidiOU Nalanallle diiSelhe:
Achamos aquele de quem 11 núilram 08
profetas, JISUS, O Naza18110, filho de José.
PalgllllloU-Ihe Nallnaet De Nazarj pode
llir alguma - - boa? Respondeu Felipe:
Vem e '!lê. Jesus viu NatanulapiOXimar-18
e disse a uu i88palto: eis um verdiidein1 israelda em q~m ~ 116 dolo!"
Ora, 11 até 11111111110 o piÓpiiO Senhor Jeeue

re-

~

que Natanulllnha virtudes . . . . o 11'1111mo que ac:abaia de cometer um 1110 de dllcibi•açlo contra Ele, ent1o podemos -.:lulr que qualquer l1oiMrn ISI4 pusivel da fmqueza que COII'IIIIIu
Nalanael.
Isso llrVB para c:hamar a iiiiiiÇio de que Iam116m está em nós 1111 queatld. !a pniCiao haver
uma iiiUIIança do 11r humano. Nlo bula que tenha·
mos uma data como Dia de Combate l ElmiiiiiÇio
de Oiscmwmçlo. .
Elll ilUIÇO inlriiiiiiCO da natu- humana
deve 11r trazido l lembian;a CCIIIIIIIInl8me para
que po&SIIII!OII, de uma vez por ladu, 8ldlrpar do
c:oticllano ~ IIII prática alimpar 1111
nódoa, que hiatorlcamente foi e t =mum l 11ptcie
humana.
. Por que temos 1111 preocupaçlo? Porque vJ.
vemos numa sociedade liidln1la - 1 aqullalamoa da
pluiBlidade da eociedade tnenelra. auer..
Deus que pallllliiiOI, MSteiDftllllo, llr"OIIIilbi&lto IUIICienta para tornar 1111 data uma dali de c:ornpiQniiiO de todos nós, lnlllel101, 110 combale l
dlsc:rirninaçlo IIICial. n1a o deixando 8PIM8 por
conta doa negros. TIBII-18 de lato ralevanle," e devemos festejar pluralidade ltUca exlstante 110 a...
u, fazendo delta I'IIOI'*dO doa afio.lnllleln11 um
momanto de IOCiedade • ~ =m dignidade ellll povo ciue canta e que tlellz.
.
Muito obrigada. ;

Durante o dlsl:lno da SnL S.lldila da
Slv& o ST. Joio Flot:ha. cteilat a Clldlinl da
ptllidlnt:ia, que t CICIIPida ,_, ST. N11btN
Junlor.

O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo • palavra 10 Senador Laura Campos. (Paula.)
.
Conçedo a palaVIII 10 Senador Joio Rocha,
por pern1111 com o Senador Francellno PenlliL
O SR. JOAO ROCHA (PFL- TO. Pranuncla o
uglltrdl dlscurlo. Sem revlslo do oiador.) - Sr.
Presidente; S..._ 1
Senadores, o jornal Folha
de &. Paulo, de 18 de II1IIIÇO passado, publicou em
IIU c:aditmo Dinheiro irqloillnte raportegem iiCibnt
a p!llduçlo lndUIIrial bi8Silelia, divulgando dedoa . .
c:ém-enunciadoa pelo IBGE rafalivos a dezembn1 de
1897.
• AI wllllllstlcas do IBGE confirmam a raduçlo
no ntmo de lnd6slna nadonaJ como um todo, moa118ndo que a taxa de praduçlo acumulada em 12
melei, que, até outubra de 1897.... de 5,4%, caiu
para 3,1%, em janeiro delta ano.
~ 08 llltlmoa 18Sulllldoa _,. 01 de
)anHo do 1110 pa18ado, 15 doa 2 0 - - - paio IBGE c:alnun. I

s...

Ao ana111ar- dadoa iiCibnt o da a •4MIIho
de lndWdria lnlllaira publicadoa em - ecllçlo da
llftpa18, o editorial da FoiM ele S. Paulo do dia 18
de IIIIIIÇO intiMado "TiqllfatU~a Industrial"
que o centr1o lndUitilal do Pala 11 moali8 tambtm
praacupanlll quando 11 lncoipoiam l IVII!iaçlo 08
dados relabvaa 10 faturmalto e n6meroa do
emprego; 1'18811 a quede t pi8licarnenlll generalizada.
O mancionado editorial iMia: "Fabnmllnto
menor _,. p!llduçlo maior lignllica. ma~g~~~~ de luCIIIIOb praallo e, por1anto. desalioa C l - d l l em
tennos de aumento da piUdutnridade. Mas a quede
na lucnlllvldade ilillllnlknlnll dificulta o aumento
nos II'MIIIImantoa, condlçiD .....:111 P8l8 o eumanto da pramdivlclade. Camo 01 jun11 continuam
.,._.llllimoa. t ilqlol8lvel investir com niCUi80I de
llla1n11, pois ningutm COIIIIgUiria ganhos de Pnl"
dulividade • lucrallvidade IUfic:ientaa para al8nder
10 lliVIço de divida".
A ailuaçlo do 111or indUitrial biuilaira clenola,
• verdade. um quadro de dificuldades lllnlluiBIS.
EiiiiWIInto, 116 que 11 r~g~~lnil que, lellzii&lla, tais
óbices vêm lendo alvo de p~aocupaçlo do aluai Govemo, que lllá a diiiCionar medidas 11et1vas 110
..-dldo de lllinimiD-Ioa. de forme a adequar o 110180
llgn&1lo "indlialrla" a uma nove i8811dade de marcado.
É, pois, Sr. Presidente, pala falar sobre reIUitados poaitivoa advindoa de111 radlreclona-

••lallza

•

,06

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

mento de metas govemarnenta1s que venho, hoje, a
esta tnbuna.
A agroindústria brasileira vem tendo um de·
sempenho digno de registro e tem contribuído de·
c1s1vamente para m1n1rmzar o déf1ch comercial bra·
slle1ro.
A produção agro1ndustrial de 1997 cresceu
4,3% em relação à de 1996 e superou o resultado da
produção lndustnal, que fiCou em 3,9%, no mesmo
período.
Os dados dnrulgados pelo IBGE ind1cam que
quatro reg1ões t1veram cresc1mento ac1ma da méd1a
nac1onal. a Região Sul, com 6,4%; Pernambuco,
com 5,8%; R1o de Jane1ro, com 5,2%; e Sio Paulo,
com4.6%.
O melhor resultado do setor agro1ndustnal !01
registrado no grupo de produtos industriais vinculados à agncultura, que teve um notável crescimento de 15,4%. Os denvados da agncultura cres·
ceram 3,5%, e mereceram também destaque o
ramo de máqUinas e equipamentos e o de adubos e
fert1hzantes.
•
S,Os. e Srs Senadores, nlo obstante esses resultados que eu não podena deixar de reg1strar neste momento, o setor agro1ndustnal bllllllle1ro apresenta problemas e necessha de uma ação mais
agrllsSIIIII por parte do Governo Federal.
Esse Importante setor é o maiOr gerador de di·
v1sas para o nosso País e está a merecer toda a
atenção do Poder Púbhco, especllllmenle no caso
da abertu1a de mercados pouco explo~ados pala
produtos em que o Bras1ltem pouca tradiÇão exportadora.
No final do ano pasuc:Jo, chegou às m1nhas
mãos um Importante trabalho nsalizado por especialistas elo BNDES IntitUlado "Agropecuána e Agroln·
dústria", publicado na adiÇão especial do BNDES
Setonal de outubro de 1997.
Esse estudo apresenta um panorama da balança comerc1al agroindustnal do Pais, suas pnncipais
característiCas e tendências no período de
199011996, incluindo também alguns dados entio
diSponlveis sobre o primeiro semestre de 1997.
O traba!ho inclui um breve apanhado dos fa.
tores que mais afetam o desenvolvimento externo
do agribuslness brasileiro, com destaque para
os aspee1os sistêmicos, como a defiCiência de infra-estrutura, a concorrência desleal de países proteclon~stas, os efeitos da polibca macroecou6miC8,
entl1! outros.
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Tendo em vista a lmportlncia desse estudo,
gostana da citar algumas da suas anál- a conclu·
s6es, pois alas, um dÚVIda, nos pennllrilo ter uma
vislo maiS nllida e aprofundada sobre o setor
agromdustrial de nosso Pais.
Sr. Pres1dente, S,OS. e Srs. Senadores, a balança comercial ag101ndustrial bras1leira é supe~avi
tána, como já diSSe.

De 1990 a 1996, o superávrt girou, em méd1a,
em tomo de 7 bilhões de dólares anuaiS, crescendo
de 5,8 b1lh6es, em 1990, para 8,4 bilh6es de dólares,
em 1996. No acúmulo do período, as exportações
cresce~am 57%, enquanto as importações subiram
198%
Os produtos de origem agropecuária, incluindo
al1mentos e bebídaP, responderam, em médiB, por
cerca de 27% das exportações totais e de 11% das
impo1tações totais.
O uldo ag101ndustnal manteve-se posibvo,
apesar do cresc1mento acelerado das Importações, e
quase todos os pnnc1país produtos exportados apresentaram crescimento entre 1990 e 1997. Concomitantemente, entn!lanto, o uldo comercial brasileiro
caiu d~astícarnente, tomando-se negativo a partir de
1992.
No ano de 1997, o uldo da balança comercial
agropecuána foi supenor a 8 bilh6es de dólares, representando um crescimento de 39% eobre o mesmo
período elo ano anterior, e esses produtos lesponderam por 33% das exportações totais e 10% das importações.
Sr. Presidente, os resultados poderiam ser a1n·
da ma1s SlgnHICBtivos. Bem sabemos, entn!lanto,
que a pauta de exportações do nosso Pais ê bastante concentrada em teiTIIOS de produtos. Para se ter
uma idé1a dessa pengou concentração, em 1996,
apenas se1s produtos- soJa, café, açúcar, suco de
laranja, carnes e fumo - responderam Slstemabca·
mente por ma1s de 75% do valor das exportações
agrolndustriais brasileiras.
Segundo análise dos mencionados especialistas em agro1ndústria do BNDES, os fatores que
mais afetam o desempenho externo do agrlbusl·
ness brasileiro silo a infra-estrutura, a política ma·
croecon6mica, o protecion1smo dos países desen·
volVIdos, a concorrência com o mercado intemo nas
culturas que não silo IIPicamente de exportação, a
insuf1Ciincl8 do SIStema públiCo de pesqu1sa e extensão rural, e es llmiiBÇões no campo da promoção comercial.
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No que -me ao fator infla4111n11Ura, é Pf8ciso. salientar que, como 01 P'IIIC\IIUB pradutos
BgiOh!UIIriaas bnlslleiiOI da upcll!aÇio do modldM, aa daliciiiiCIBS de inlla4slrulura ulnlduzem duetarnente em dJminuiçlo da l8llda clllpclnlv8l
dos produtotu.
No que diz reepeiiD i polllica IIIICIUIICOII&nr:a,
sabemos que 01 juiOI elevadoll e a valanzaçAo do
c:4mblo têm conseqQêncu negativas dJ181aa sobre
aa exponaçõee agiQinduslnall.
Como o aumento da produtJVidacle é lento na
agricultura, os produlolws braslellos estio vendo
11188 margens de luclo COIIIPIIilllclaa por essas faloles e 8\IU cllfiCIIIdadls de eUIIIIIIIo de Jnvesbmenlo 1818m ampliadas, poas á IOialmenla lnviáwl
lnvwt~r cem recu..- de larcetros.
Quanlo eo ~mo dos peiMI desenvalvidoe, 816 que 01 eleilos da Rodada Uruguai ae façam Mrllir - e Ilibemos que o prazo Inicial para que
IIII ocorra u ellllnde 1116 o 1110 2000 - infellzl••n o
Brull COIIIinUelil a ur pr8IUdacado por diWiraaa politicas, ccmo quOIIIII, Pf11901 de l8felêi1Cia. aubsldlos
e banairas sanitllnas.
·
Caso lais polfticas p.V18cioolillai nlo fosaem
pca.licadaa, o vokirne e o valor das pPOIIaÇOes bralllairu aeriam considelavwliNniB ~iados
Sr. P-.clenle, um 011110 1a1or que afela o deaempenho externo do agrlbiiiiMa brasile110 é o da
COIICOrrtiiCia cem o mercado lnlllmo. nas c:ulluru
que nlo alo lipicarnenta de expoctaçlo. Desde que
o Plano Real lildlaU em vigor, o men:ado intemo,
com fnlqQência, dJtipula produtos com u exportaç6es. O aumento da demanda e dos pn19011 irllemoa e
a velorizaçio elo c:lmbio alteraram a llil'llabilldad a
favor do llllilcado local, dii!WIIIinclo a olaria de alguns prodUIOIIIlqiO!Ié.,.ill.
Nlo poderia deixar de mencionar tamb6m o
grave problema da lnauftcitncia dos alalamU Jlll-

blicoa de peequiaa e eXtanslo rural, verificada
desde meados ws anos -80, com o deallllllitllla·
manto do aistema lederal de extanalo rural e o
enfraquecimento dai lnsbluiç6es oflciail de pes" ' - agrapecuária. Ott upecialb;taa elo BNDES
c1eata1:am que, a médio e longo prazoa, tala deflciêiiCia poderio afetar muilo a c:ornpelllhridade da
agroinc16alna brasileira, cuo n1o c:onBigemoa
acompanhar o ritmo de desenvolvimento tac:nológlco e de incJva90es.
Por outra lado, gostana de enfatizar o quanto o
Ullclr agraindulilnal l8lá liiMIIciado com o apc110
111111 efelivo do Gollerno Federal no ...., da pro-

moçlo comen:ild, l8ndo em villa novu direlnDB da
C&niua de Carnllrt:io Exlenor, qi. estará. em tnw,
lob a tilulandada elo Dr. José Roberto Menc1onça de

Banas. Aa medidas anunciadaa a 1818m •doladu
por esse organrsmo prapiciarlo maior mcenlivo notadamlnte aos segmentos mala frágeiS da lndl'iatria

brasileira que nlo contam com a hclerança de grandes 81111f81U.
Quando ae trata de p;odulos cuja oferta é muito deiCOIICBIIbada e/ou em relaçlo aos quais o Brasil nlo tem tradlçlo exportadora, como o de flutas,
por exemplo, a fraquem da 'duaçlo das lnllilulç6ea
ofiCIIis cl6 8pCiio ao comérCIO exteriOr é llário fator de
hlllllaÇio u nossa exportaçllel.

· Sabemos rnuiiD bem que nce- 8lCPOifllllorll
de produtos desee llpo nlo clllpllem de f6lego financeira plil'll realiZar tarefu de abertura e consolidaçlo de men:adoa intemaclanala, tendo pouco poder
de balganha, ae confloclllidol com canais de comerc:ldmçlo COCIC8i4iadoe e~ ~ em
0111101 palaes.

Sr. Presidente, S..._ e Sra. Senadocal, nlo tenho a pretenllo de eagotar a enumeraçlo doi filio.
rea que lnHueiiCIBIIIIIIIglllivameli o pcoc11 or e elic:Jente aetor agrainduallial blalilaira. o ~ de
que cilponho me pe!'ftltiria faü-lo.

'

Anllia de deixar 8lla trauna, eu gostalla de
cumpnmentar os técnicos da Gerênda de Esluclce
de Agraindlístria do BNDES pelo aoslenfe 1B1n11D
que traçarem clesae lqlortante aetor de economia
brasileira e de parabenizar os esforçados e competentes
do IICeiO aetor de ....... III
pela grande c:onlllbuçlo que dlo eo Pala, Jnlluencianclo ~ • recluçlo do preocupante déficit da nossa balança COIIIIIIdal.

.,...rios

M conc:luir este proc;ur;c:iamen, goslalla de
fazer um _ , . apelo ao Govemo Fedelal pa;a
que envide todol 01 eafOIÇDI paia tiC8Ielar 8 JIICUperaçlo da kifra eslrlltura da econocnia bnlllllira,
iqllantando os c:orNCioles lnliniiilldalli de transporta
e11W1l8111aildo a COJf4lillloicfade doi piOiluiDI nacionais de exportaçlo e pa;a eslinUar o crescimento
da agro-lndúlllia em nceao Pala, tio grande e rico
em terras fáileia.
·

A abertura e a CCIII8Diklaçlo de mercados agricolas e agiQinduatrllla para produtos brulleiiOI exigem e, de fato, Ullni' entancl8 o l'l'lll1dlitltr da Na~ brullelra, a part;ciplçlo aiMl e eficiente do GoFederal, pelo que tenho • certaza de que o
Pl1llidente Femanclo Henrique CaniOilo c:onllnuanl
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adotando medidas para incen!Mir o desenvohmnento elo setor agroindustrial em nosso Pais.
Obngado. (Pausa I
O Sr. Nabor Jumor deixa a cada•ta da
presidlnc•a. que I ocupada palo Sr. João
Rocha.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronuncaa o segu1nte diSCurso. Sem rBVISio do orador.)Sr. Pras1dente, Sr's. e Srs. Senadores, todos os dias
chegam a nossos gab1net1111 dezenas ou até met1m0
centenas de corraspondéncias das maiS diVllrsas
ongens e com contradllórios objetlllos. Todas nos
merecem atenciOSII e respeitosa COriSideraçio, mas,
ineVIIavelmente, algumas se revestem de pai'IICU1ar
importância devido ao própno relevo do m1ssMsta.
Recebi - e acredrto que meus nobn!s colegas
também tiveram 1111se pnvilégio -·na 611lma sexta-fe!ra, cópia de um diSCUrso pronuncl&do em 12 de teveretro, na Câmara dos Deputados, pelo ex-Senador
e ex-Govemado~ Franco Montoro, uma das maiS caras e d19nas legendas da vida púbhca nacional Já
em seu titulo, encontrei a certeza da seriedade do
assunto e do enloque a ele dispensado pelo autor à
Indispensável Reforma Política, tema que vem merecendo abordagem permanente por parte dos representantes da SOCiedade no Congresso Nacional e
em outros foms legítimos.
O Deputado Franco Montoro começa advertindo para a ordem de prioridades que nio pode ser
esquecada nessa fase crucial para o futuro do Bras1l.
DIZ ele: "No momento em que o Congresso Nacional
se concentra na d1scussio e votaç1o das reformas
administratiVB, prevdenciéria e outras, é oportuno
lembrar a importinC1a fundamental da reforma polibca, que constitui hoje o maior desat.O aos responsáveiS pelo aperfeiçoamento da dei!IOCIBCIII brasileira.
A reforma politiCB, por sua importãnaa básiCB, deveria ser a pnrnetra das reformas, porque é na área do
Governo que se decidem os desbnos do Pais e 1111
condiÇÕeS de vida da população".
Crtando o dramaturgo e fdósolo alemio Benold
Brecht, Montoro ens1na que "o pior anaHabeto é o
anaHabeto poliliCO. Ele não sabe o custo de VICia,
preço do fe1)ão, da fannha, do aluguel, do sapato e
do remédio, depende de deasiies politicas".
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Todo o diSCUrso do consagrado parlamentar
paulista é uma l~rtante peça de grande substância polftiCB, ética e socia~ gostaria de lê-lo na Integra, mas isso privana os meus nobres Pares da sat•sfação da própria lertura, em seus gabinetas, na
calma que sempre prop1cia melhor apmvartamento
das idéias expostas no textos.
COm reverêllCia aos tltulos acadêmiCOS e ao vilanoso currículo polftico-adminislra!IVO de Franco
Montoro, todaVIa, veto-me na obngação de discordar
de alguns dos pontos expandidos naquele d1scurso,
a part.r dos postulados que lhe embasam as conhecidas convicções parlamentanstas, que também liliposo em IIIISénC1a, embora d1Verg1ndo quanto a alguns detalhes. Aplaudo com entusiasmo sua citação de Rui Barbosa, condenando "o poder cantralizador e unipessoal do Chefe do ExecutiVO", porque "o Pr11111dente da República encarna o poder
dos poderes, o grande eleitor, o grande nomeador,
o grande contratador, o poder do bolso, o poder
dos negóciOs, o poder da força•. E o mBIS notório
exemplo dessa centralização de poder hoje em dia é
o modo como as med1das provisórias sio usadas; a
prolrleração abU&IVB diiiiSetl mecanismos que devenem ser, pela própna definição, excepc101181S e
emergenciai&. O investimento do poder de legislar
pelo Poder Executivo é urna diStorção que vem trazendo e ainda tranl seriissimas COri&Bqilêi'ICIII& para a
democJacia brasileira'
De toda forma, IIIISB aspecto negabvo do presidencialismo - o canlter imperial de que o cargo se
reveste - nio pode ser pretexto para a geração de
outros males, talvez ainda mais danosos à consohdaçio do regune, principalmente se vierem para
agravar o quadro de ameaças ao eqUIIibno instrtucle>nal do Pais.
Um dos pnares do parlamentansmo é ngorosamente .lncompatlvel com o presidencialismo o voto diStrital, a paroquielizaçio das cimeras
legislativas -, mesmo adm1bndo que o s1stema
poderia até funcionar nos grandes Estados, naquelas poucas unidades que comportariam, sem
maiores problemas, a d1visão de MuniCipios em
áreas ele1tOra1s aut6nomas. Todav1a, ai falamos
apenas das zonas densamente povoadas do Pais.
Temos de chamar a atenção para as outras regiÕes, que representam dois terços ou mais do temtório nac1onal.
Tratemos objetlvamente a questio: em São
Paulo, terra do grande tnbuno e professor, poder-seiam eletivarnente diVIdir diversos Muruclpios, criando

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO DE lll98

cada um dillrtlas eleillnia; cle-. de Cidades
inleljolanaa, iguiJrnenle, poderiam
declarBdu
núcleos estanques, com lillas pq,n. de c:anclida108. Mesmo enlnlnlando dif"ICUiclllca vari6vals, em
M1nas Gerais, Rio de Janeiro, P...... Rio Gnmde
do Sul, Balwa e Pemembuco, o ntllllhamento para
efeitos eleiiDnus também •rta villval. Mas, e 11011 de11111111 Elladoe?
•
I
Também lenho p!OCUI'8do lacar o debale politico na -.Idade de relumiiiS pollllces p!Oiundaa,
coerantea com • pec:uUaridedel MS~iDnllll: é lndlspenséval que nlo • pen:a de vlllll o 11110 de que o
BrasH tem inllmeras nlllfldades dlvargentes e, n1o
raro, cunllllantes. FedenlçiD é justanalle Isso: buscar pontos de idenlklade 18111 perverter Dllalld4vais
atributos IDCiDcUiuraill doe Esladoe que • unem
sob uma bandeira comum.
Em 14 de junho de 1996, .nalllando a men:ha
do PIIICBI8D de moderniuçlo do Estado braslelnl,
prolen advertência muito aemelhante i que agora
emila o nobre Deputado Franco Mantoro. Afirme~ na
DIJDriUnldadr. "BBIID em lrBmillçiD u chamlldaa ralunnu IIDCiais, enlnt ...... da pravidlncla. da 1111llllllillraçiD. a lltbutárla - mu, até agora, n1o •
lem ainda O IIICIIbOII9D da 1elurma polftica, lqnscindlvaf i modemlzaçlo do ~ damDc:r6lico no
MI

•r

erasr.

Buaque1 delinlr, na ocuiiD, DI trts pontos
que devam cenllallzar qualquer processo de aprimoramento polfticD.eleltoral no Bralil: a permanência do wto abrlgat6rio, a manuJer11;1c1 da fiiDPDI'·
ciDnelldade na IXIIIOJ oeiçlo das
e ~•••rr
blélas e a jrwtthliçlo de !Va- prodpios de fidalda-.
de pallldéria.
Vou-ma aJer hoje i quelllo do VD1U dlstJIIaJ,
procurando dainor•ar que HUI UI*IC8 t'IDCiwoi
•IIII meilns que DI ~ banllllc:loll que pudilue lnlzllr.
o 8111.11111 é poll111ico e 8FMliV8 duas Cllnllntea: há quem PI8IIU8 o WIID dllbllal puro, com a elelçlo de todoe DI Deputadoe por dlsbltol, em oposiçlo - que defendem um liltema millo, um 'jellinhD' brasileiro, que mistura WIID p!CifllllcioiBI e vaiD
diltrilal, numa llllda i llllges!B e de p!11Vislvals conseqQinciu nocivu.
0 piCibllnna - lq!BI le
8ltli na
exubeltncia de Cllraáarfallcu que fazem a riqueza

c:.ma.as

--.r -

dilue ~ IIID8IIicu III- .
cial, ecun6nicD e politico c:llamado Bralil.
Al8nharriiHa i p!apillllli que .,..._ 8 pndlltiiCia dos dlllllldlltu - O llalerna misto. Se

. . . aparanç8ll

'penearmDI apenas em Slo Paulo, a maiona
.delel, nlo haYeri Pftlblema, porque • lll8llde llllllrópole c:ari1IDFie llanqQIIarnanta a dlvt8lo em cinco ou

lllil zaMI: cidades Can1linaJ paderlam Ar
rac:ortadal em cluu zonu ou CD11811tuir uma llnica.
Igual a outras podeiOIQ comunidadea do lnleriDr do
Eltado, Bié O llmlla de 35 cblrilal, embora l8ja muito dillcil explicar 1 um eleftor do llllrro paulistano de
Lapa que niD padenl VOiar ·em um c:andidalu de
Cala Verde.
Por OUiro lado, l8indo do Suclea1e e de pouqululma cidldel das demais RegiCies, •COIIbii111rnDI, no plano federal, u pruvas de lnviabiMMB do
1lslerna. NID vau falar dai peculiandadel de cada
Eltldo, porque DI I'ICibr8l IWp!1IS8IUntel aqui pnaJenlllll u c:anhecem de ICibra, pois têm uperilncia
pnlpria no traio dos ~- pnJblemel especfllc:UII.
No entaniD, aao que, em grande pane doBrad, tllvaz na IIIIIDrla das Unidadel da federaçlo, o
quadro l8)a 88lllllhlra ao do meu Eltado, o Acnt.
onde ~ l8nlellva de ntllllhar o eleiiDradD leria
1811111adC111u11811DB e pNjudlc:lalli CIIF"'OIdaççD demDCIÜCB que IDdDS llu8cenm. J4 me prcnmciel
Wrlu V11Z811Dbnt O BIIIUIIID, detallando U allema·
llvu poalvaile- davantagen~e fiiOV8IIdo que
QUalquer llllllarça no 1illeme jilopciidonal tranl prajulzllll mulo llllliDiw do que evanluals benaffclos.
Tiriro CltiiD lqlorlanles e IUbltanclail
apoios .......... !lllndDS de SanadDral das mail
dMIISU Nglllee e legendas; no discunlo que ciJei hé
pouco, foram .-udDS aplll1ll fiMinlvals i permenlncia do WIID prupcllclonal, endDSiando a
~ e .. advantnciu IIDbnt .. nalóriu
diiiiUiçOBI que O dltrllallsmo pode lnlz8r peno O IIDBID Nglrna Njildllcano elederallvo.

Nada' dlsiD, llidavla, llflla O profundo Nlpii\D
com que I8CIIbl a pelavnla do P1a' u a- Franco
Mllllbo, cujo diBc:uiiD é digno de . . lnaclllo nos
Analll da Cala, j.n•lllo • à outras f11981 por ele

levradu em- meriiiiiiUI de s.r,.dDr, •14J111 um
paladino da CIUa da bldade, da demDcracla. da
jultiça locial. DivirJo -IIIDdatl, porán lirmementl de jil'llpD8IU quaniD ao vaiD dlstrtlaJ, mu delendo leu di11111D de api-nt.l-181 e 111IIDVO o pedido
i PraicMncia ile que l8)am plblicada• adando a es111 meu dlscunlo.

AgradeçO a v:· Ex', Sr. Plalidente, Srll. e ara.
. Senadonll, peiJ audllncla.
.
.
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AIND~PENSÁVELREFORMAPOúnCA

EISCI RSOII!FRANCOMCN1'DRO
NA cAMARA DOS DEPUTADOS
IR"' '*.12ZE~E UiOZE'I!I!III.
No momento em que o Congresso Naaonal se concentra na diacusslo e votaç1o das
reformas administrativa, p ewid6nciéria e outras, é oportuno lembrar a importjncia
fundamental da reforma politica, que constitui hoje o maior desafio aos responsáveis pelo
aperfeiçoamento da democracia brasileira.
A relbnna politica, por sua importAncia básica dev.eria ser a primeira das reformas,
porque é na área do governo que se decidem os destiiiOS do psis e as condiçlles da vida da
poputaçlo. Essa verdade está clarificada na conhecida observaçlo de BRECHT:
·o pior analfabeto é o analfabeto politico. Ele nlo sabe que o custo
de vida, o preço do feljlo, da fannha, do aluguel, do sapato e do
remédio, det'*llle de decill&!s politicas".
Nosso sistema de decis6ts j'OIIticas apresenta alguns defeitos fundamentaiS, que vêm
de longa llacllçlo autantéria, central~ e elitista. Slo eles:
·
-a cenll8lizaçlo lft,""'SSS81 do poder;
- o sistema eleitoral c~e~..;woso;
- a mé organizaç:lo partidária;
além de outras quest&!s como a da despropon:ionalida da represenlaçlo polilic:a dos
Eatado no Legislativo.

PODER UNIPESSOAL

Em primei10 lugar, está o tradiCional poder centralizador e unipassoal do Chefe do
Executivo, Jé denunciado nas palavras candentes de Rui Barbosa.
·o Presidente da Republica encarna o poder dos poderes, o
grande eleitor, o grande nomeador, o grande contratador, o poder
do bolso, o poder dos negócios, o poder de força".
O mesmo problema é denunciado no pqmma do meu psrticlo, o PSDB, ao condenar
o presidencialismo vigente no psis, com as seguintes psle vras:
•••• (110110) presidenaalismo tende to ser o regime do poder
unfpelsoal e das decis6es a portas fechadas. num co: vila
permanente ao lisiologismo politico".
Esse poder unipusoal deu origem à expi'l'lslo consagrada pela Imprensa e pelos
observaclares polllicos: •o poder da caneta", que está na raiz de quase fadas as deforma~;&~~
e Injustiçai da nossa vida pUblica, na esfera federal, estadual e municipal. Entre outras, duas
CXIIio'1ecldes obras de nossa literatura politica, ilustram essa situac;lo: "Os o~onos do poder",
de RAYMUNDO FAORO e "Coronelismo, enxada e vc=•, de VICTOR NUNEb: EAL1,.
O poder c:oucenbado facilita o clientelismo, a conupç:lo e o desvio ~-- rec:lAOS
pUhJICOS.
Além clisao, quando um só homem detém em suas mlos o pc:der de nomear, cantoatar
e comandar vertias, surgem naturalmente grandes ambiç6es politicas e tiiiiiiiCIIiriiS. A
conquista do poder passe a IIII" um bom negÓCIO e bom investimento. O que, talvez. axplique
a paunça insistente de grandes fortunas na disputa do Executiw em nossa vida pUblica.

(")Na....,.......,.,...._.,CXII-11 wla pad11•- mias
..,..i,..,.
e e1o cadihlii!IO
••••a no
NAPOLEOH DEL PiATA" **'
Caalarll e OvM
SOLO HOMilRE: EL MÉXICO DE SANTA
Gardl1

di 1m c1n1ca harMm, u• ~n di
tliUo IIQII"IlliciiiMI di alQuiMs a1nr.
di
Bana. ~ Ed. Nayuw, 1872, "PAis DE UN
/IHNA". Enrique
Pecliwo, M6luco. FandD di CUlll.n
tcou(HI- 19113, "SUA MAJESTADE O PRESIDENTE DO BRASIL", tllukl elo fivn1 CID EnW Ide
di

~

c111 111g11o. •
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~
E no plano inltllUclan8l, C1uet1 11m lido 011hllal da
110118 hilt6rla polftlca?

Pralidencllllll ~em

. NID podemcle ..,_..que, par ... rigidez ellbulo de paclef que p tlee!b'b. llellm
ree;lo. IIII 1101111 tll1lláiL freQIIInlel golpes, Cllillliijplpls, IWVOIIçllele

PIO~ CXIIIID

lnll8tlllldade lnlllluclanal.
.
Sem canrar 01 IICidll• allltllorel. t1v111101. a perlir dOa . . . 20 uma I8QOincla
lmll mim•niB de allea elntenup;llel de IICIIIIIIIUde CCIIIIIilllclln Ell 01'*-= L.-vaM
lllledllta de 11122.. Revallçlo de 1124. Cohlla Pieatw em 11128. Revollçlo de 11130.
Revolu;lo Conlllluc:lalld de 1132. Gdpe ele EltldO em 1937• .....,.n de Gel1lllo 'VII1I8I
116 1945. Sliclclio de V'8lgla em 161. Ren6ncla de JAnlo QuadrOS em 1881. DlpDe!;~ de
Joio Gaulllt em 1184. Ragln• Mlllr ele 1184 a1115. lmpllchil.nt de Calor em 1112.
Durante . . . parfodo, epe~• um prn'lfeniB c:lvl e111to cllr8l8lnlnl8 pelo povo.~*'
nannaiiiiiiiD 1811 manclaiD: Julcllno I<Ublllc:hlk.

PENSAR NO DIA DE AMANHA
Eale quadro 1101 lmp&t uma ..nexla. 'Vh:wnCIII hoje um petfodo de Dnqulldlldlt
lnlllluclanal e nll8llva eeteiJIIdede ecDIIOmlca com a p!"II111Çii , . Pi lldlllcla de R1$A1blel
de 11111 ta.... dei qt!flidades PUIIIIIII de fenwâ) llllli1que Clrdalo, que nlo 11m .-do
01 ~ pocleiN que o aluai e11tem11 de poder lhe C11111'1iie para ••u•••
IIIII'IOIN.

I

•

•

- . . . 6 o quadro de haje. o bam - - • o ........ pdbllco 1101 obrlglm •
.....-no ela de amanhl, 1101 ii6iclmol111011, 1101 t'uluros Pllllden11L A IIIIII8IIÇII da pala
e aiCIItll da IICIPIIacla nlo podem deplllder dei ann!Uall qualdadel do aoveman~a.
IIIC nf1o llmbla, ahla. que para alnlralqllllclade dO povo ldlllello, 8lllo i
.lllllllaiguiMI antlc61a blllanArlal. em bulca da "poder de au'll/tiL.

e

. .

MEDIDAS PROVISÓRIAS .

Ex.cuavo

A tradlclanal CIIIK&ibaçlo de • podeiN• do
foi agi&Wic'a a par1lr de
ConllllulçiO ela 111811, pala tlgln ela Mlldlclla Provllórlls (artl2). que podlm MI' adaled•a
"CXXII força de III pelo Pi sldeuiB da R8llllbllca em CIIO de Rllelltncla e wg~nc~a·. Nol
lllmCIII da narma Clli'lllbcioriÊ ela "deiillii _. lnlldlllamenl8 IUbiliillldlll: ao COIIIDIJ 110

•
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,NaCIOnal e pei'derlo eficécia, 18 n1o forem c:onve1'11das em lei no prazo de 30 dias". . . podem 181' llelllpre reeditadas.
Os dadas ICibre e matéria alo alarmantes. À revelia do Cor.grssso Nacional- que é
canstltucianalmenlll o órglo competente para legislar sobnt tac1as aa matérias de
c:ompelência ela Unllo - vem llll1do editadas e reedilaclas mlhares de Medidas PrDvisólias
sobnltcdas DI assuntos. Até esta data, foram IIXII!IImente 2.785. A p11J111in1 MP, de número
001,"no govamo SARNEY,IIIiu no dia em que a Conslilulçlo fai pramulgacla. Tamb6m faia
primeira a ser raeclilada. No gcMIII10 ITAMAR, foram editadas ou reedllas 50S MP. COLLOR
é A!COI'dlsta de MP num llnico dia. Em 15 de IIVIIÇO de 1890, data ela posse, baiaxlu22, para
sustentar a Plana Collar. Entre elas, a que congelava a poupança dos IJ'llsi'abas. Na
govema 1111181 tnm eclilllclal ou reeditadas 1.800. O próp110 Presidente da CAmara dos
Deputadas. MICHEL TEMER. ea asaumir par 3 dias a Presld6ncia da RltPI)blica, praclsau
reeditar 15 Medidas Provisóliaa.

CAMINHO A SEGUIR
A cansldanlçla abjeliva e raspansével dna• l'atCII nce abriga a procurar IICMII
caminhol. l! paclla substituir esse slsl8ma de poder unip 1•081 e autarftMJ par um wlllema
mala de!N:Iuillk:o e paiticlpatlvo.
Qual a caminha a aeguir?
l! preciso reaanhscar que é Inviável, na Brasil da hoje, a adaçla de um
partarnantarlsma c:lésslca. Mas nla 18 pode manter, com suas aluais caraclllrfstlcas, o
sistema •presictenclalltta, uniJ;essrel e canc:entladar ele padereJ. existente na tradiçla
autoritária da Braal e demais palses ela América Latina. Ele esti nas raizes de 1"101110
aubdesenvolvimaniD palllic:a.
A lallrçlo acantelhável é um sistema mista da poder, aemelhante ao adalado nas
democracias modernas cama França, Pcrtugal, Áustria e outras: com um Presidente ela
Repúbbca, cama Chefe de Estado datado de poderes efativas definidos constltuCianalmenle,
e um Primeira Mlnilllnl, com funçi!es de Chefe de Governa, nomeado pela Prasiclente da
República com e partlc:lpaçla ela Clmara dOI Deputados.
Esse é o sentido da Substitutivo à Emenda Constituc:ional 20195, sobre a lislema de
gowma proposta pelas ralatoras da Comisllo Especial, c:onstltulda na camara dOI.
Deputados. com reprnantantes da tadCII os partidos ~ qual foram ouvidas em audl6nc:ia
pública. c:ltwdlstaa politicas, juristas e representantes dOI grandes aetaras da saciedade civil.
Cama Praldenle ela Camisslo Especial, juntamente com os Relatares. estamos
proc:urando. 1'1111111 momento, abavés de entendimentos, chegar a uma fórmula de consenso
a ser aprovada pela PleiWia da camara e da Senado. Aprovada o Substitutivo, a novo
sistema entrará em vigor a partir da próximo período presidencial, janeiro de 1999.

ESTE é: O MOMENTO
Aos que COIISideram Inoportuna votar essa mat6ria na pasenta ano, é prac:ieo lembrar
que, pela c:antrmia, esta é o momento adequado. porque o pnlDdma Presidenta ainda nla fai
escolhida. DeRais daa eleÇ6es.-escolhido e empossado a novo Prasidenle ela República,
qualquer dac:lsia poderá ser considerada peisaal e alltldatóna de poderes e dbeltos
adquiridas. O pnnc:ipia da impessoalidade é uma daa exig6nc:ias êtic:as a que 18 rel'are
expressamente o art. 37 ela Cansbtuiçlo Brasileira.
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3. o eleitar dlsponi de dois votos: o pnmeiro, atnbuldo a um dos carld~
Dlstrilo, assinalando o nome; e outro, a uma das Listas Partidérias, assinalando
uma legenda;
4. metade dos lugares aerá paenchlda pelos candidatos mais YOiados de cada
Distrito;
5. outra metade será preenchida pelos candidatos constantes das Listas Partidérias,
propc11 cionalmente ii votaç1o obtida pela legenda, sendo considerados eleitos os
. candidalos na ordem em que figuram MSta lista.
Outras modalidades de voto distrital foram propostas e estio em andamento no
Congresso Nacional. Eslamos trabaltando, juntamente com ciubaS parlamentares, para
apreciaçlo das niesmas em regime-de urgência, por sua lmportAncia para a aulantlcidade da
representação popular, e o ape!faiçoamento da vida pública nacional.

dO·

REFORMA DO SISTEMA PARTIDÁRIO
~ evidente que a sociedade lnailelra nlo eaté aalisfelta com o aluai quadro
partidário.
fVJ conlltil de ou11as I'IIIÇIIIes dernocr4ticaa. em" que os partidos mant!m sua
conlinuldade hisl6rlca. no Brasil, a tradiçlo tem lido a da exlinçlo periódica do aiatllma
partldérto, deuetado pelo poder dominante. Essa 8ldlnçlo dos paltidos exiatantes l'ol
decaelada em 1830, 1837, 1864 e 1878.
De outra pal18, a legislaçlo alualmente vigente, CC1111rap011do-e às normas raslrilivaa
Impostas pela dlladln, facilita a mulllpllcaçlo IUmllllda de partidos e legendas. Temos hoje
30 partidos niCIIstrados regularmente na Justiça Beilaral e mais alguns com regisbo em
andamento. Quase todos com programas vagos, sem atuaçlo permanenta e marcados por
dacisllea oportunistas. Nesaaa condJ9IIes, nlo se pode estranhar as continuas mudanças de
partido e a quebnl da fidelidade partidária.
Esse e outros falos conhecidos mostram a necessidade de uma rel'orma partidéria,
que regulamente, runa perspectiva demoaéllca, a c:riaçlo e atuaçlo dos partidos polltlcos
definindo a fidelidade aos principiO& programlllcos e deciallea parlidérias, com o
eslabelacimento de aançlies gradallvas e pena"de perda de mandato do parlamentar que
mudar de p8l1ldo.
Nesse aenlldo, hé um movimeniD c:onaistente no Congraaso Nacional pans a
aprovaçllo de Emenda Canslitucional que defina as exigências fundamentais para a
organiDçlo e allvidade dos Partidos de modo a aaaegunsr sua representatividade, atuaçlo
demwáBca e fidelidade, IOb pene de perda de mandato.
PI:J mesmo tempo, sena coriCedldo, no inicio da próxima legislatuns, em 1999, o prazo
de alguns meses, para que Deputados e Senadores definam, clenbo dos novos quadros, sua
fiiaçAo partidâria.
Em conclullo, a reforma polillc:a, ataaJéa de medidas, a aer aplicadas a c:uriD ou
m6clio pnszo consUtui hoje uma exigência lnconteatével para o daenvolvimento da vida
demoaálica do pais. Dc;JOis da luta pela derrubada da ditadura, Impila se a todos nós a
difícil tarefa hlal6rica de construir a clamoa'8cia,
para ,Isso. é pnsciso que acima de opinillea pnaoais e diveigênciaa menores,
partidos, cor•entes e tendências se unam para dar ao Bnssil condiç6ea de nepreaentaçlo e
govemabilldade que assegurem a manutençlo e o aperfeiçoamento de nossa democracia.
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O SR. PRESIDENTE (Joio Rcx:hll) - V. Ex"
se~ lllendldo ne fonna

regtmantal.
Concedo 8 I!BIBvra BD Sanador Jclsé Suei.

O SR. JoE 8AAD (PMDB- 00. PlaUICIII D

eeguirU discurso.)- Sr. Presidenlll. ~. e Srs. Senadores, é 11111 com certD constrangmenlcl que VDIID
à P18111I'IÇI de V. Ex"l, ti'IIZ8IIdD 1D Plenáno desta
Casa 1111111 uma aeqüêrK:III do 111m11 que vanhD debe·
tendo desde que aqui cheguei.
Tlllll... dos delaiiDI admniSiratiVDI enfrentados pela Caplllll Federal ao acolher milhares de migrantes, dando origem a um doll'lllliDres dramas do
Pais: a quase lalêrK:III dolsarviços urbancla de Braslha e conaaqüentes carêi"K::III IIOCI8Í8 desta aacrili·
cada região que constllui D Enlllmo e D nona e nordeste goiaiiDI.
!
NiD temeis a pretenaiD de diacubr aqui D grau
de fiObraza, de subdeaanvalvimento e do C8DS que
atinge um Imenso número de MunicfpiDs brasileiros,
de que lodos nós temos COnsc:iérK:III.
NDaaD PIOJIIO é menos arnbiclclsCI, pcrim mais
viével. Pratendatml discutir e reivindicar providências e saiiiÇiles para DI empobNICidoll Mu111:1p1Da do
Enlllmo, do nona e do nordesla gDIIIIIDI, IDbnt DI
quais Brasilra exerce grande intlutncal, desperta
grandes expectativas e gera esperanças.
NID exnnem IIOII!ftal palpévas, n~~~s, saperendo a Capital Federal do EnlllmD e do nDidelte
gcxano. AI barretn11 liD lnvislveis, intuldas, nas
nem por isaD menos parve1111.
SiD as dileNnças, DI contrastes, que cnam
barre1ras demarcatónas: de um lado, a Cidade viével,
com racu- diSponiV81S para bancar a saúde, a &ealceçiD e a aagurança da populaçlo, que dalém D mais
altD poder 8qUISIIivo da NaçiD; de DUbO ledo, DI MuniclpiDs ad)acentes, carentes de queaa IDdal as benfei.
IDrias urbanas, travando uma luta paiD UlalljlillgD,
COIIIadandcHie com o paliativo de uma cata blin:a.
Mil nenhuma .ociedede sa mantém ll6lida e
segura, quando à sua porta rondam multldlles acoa118daa pela pobreza, pala falta de 811isttnclll médica
e de eacolal, aam empnlgCI, aam moradia e aam
perspectivu.

Esses contrastes !AD próXImoa acabam-se voltando para a Capital, deaclrgmzando DI ~men
IDI urbanos, c:onlamlnando a bela quallrfacle de vida,
desVIrtuando a lmalldade para a qual BrasAia foi criada: Dlerecer 8DI Três PCiderea da Repclblica aau corpo funciDnaJ e allvidades de suporte em um clima de
estabilidade para que os govemantea pudeaaam
bem traçar DI destinos do Pais.
O quadro de hoje leva-nos a antever, num futuro bem próximo, Braslha tomada grande met16pcA&
e, como tal, Ingovernável e falida.
Foi justamente por lsscl, Sr. PIPI!IIIIIIIIilai-dallll, Sr's. e
Srs. Senadon!a, que 80 das 81 Senuaea c11cut1ram
e aprovaram D prDjatD de crilçiD de RegiiD Met1opcb-

tane do DtstntD Federal. Flli por lasD que, na praaança de grande número de lderanças da ragiiD, D PJast.
deniB FemandD HelwiJIBCenlaiD l8ncianou D pllljaiD.
E. na eal8lra dessa prajetD, em CIUirD pnnmciamantD nesta trlluna, pedi ao GDvemD do Dllltrtlo
Federal, como medidas prat1mnares, já 1811811dcns,
antecedentes das providêi'ICI8S da IIDVII lei. que eatandesse as mlos e devolvesse à ragiiD DI convêniDs antericlnnenta calebradDI-nDS govemoa de Iria

· Rezende e Joaquim RCII'IZ - com D GDveii'ID de
Goiás, na área da 11úde, educaçlo, segurança, asBisttiiCI8 ao pequeno produtor rural e I'IICOII!pilliçlcl
, de rodciYias VICinaiS. NecessáriD também saiu o retomo do Banco da Brasllla para a regilcl, paiCIS aaus
mestlméveis serviços preatadoa.
DepoiS, debatamoa nesta Casa D projeto de lrrigaçiD do Vala do no Paraná. Naquela CJPC)I'tunidade, delandenllll a lmplantaçiD do proje!D ele Irriga. çiD Flclrn de GOiás, que beneficia, em uma primeira
etapa, 26 mi hectales de tanas lrngáV811, podendo
chegar, em uma sagunde etapa, a 250 mil hectanss
de éru irrigada, defendendo a tese de que 8118 iniCIB!Ml assegurana a pai I& éiCia de popufaçilallntairas na llgllcl. O projeto de lrrigaçiD FIDrea de Glliés,
além de mar-r ao irrigrante, que vem em ~ de
na Cspdal Federal, bela CC11IIfi9Deii de trabalho e de VIda. poderá 11 locar para lá nil1a.- de de•14Aagados que haja pc11101111 Brasília e~.

,._.. mesmo contexiD, arnpllandcHe D clllcur-

trazernDs hoje, para CDI~ntD do Sr. '"-identa, das Sr"s. e S111. Senadores, um IIIMI proje!D,
que, como DI antanorea, deverá cumprir a mesma lineldade: aliViar a Capital do ftUXD migratório desDrID,

denado e constante.

· ·O GovemadDr dD Estado de Goiás, Maguito
Vilela, autorizou D aslaltamentD da rodovia 00-488,
um gesto que D daalaca CDII'ID estadista, •-lvel
graves problemas SDCiais de seu povo. El8e
tiiiCho VlliriD que lu a ligaçlcl da BR-020, na IDealidade de Bezerra, um pequeno d11trtto de Formoli, até a d1vlsa do Eetado de Minas Gerais, na
ragilo chamada de Serra Bonita, tem apenas
45krn, mas corta uma das ragl6es mais pnxlutivu
do Estado.
•
AD langD da via, lllnham-se, nas duelllllllgeiiS,
inúu- 88111 a; !!as de paquenoa pnxlutlna agrlcolaa, indústrias de calcárb. além de elevacb nürn,ro de
rnédiDa e grandes pRXIutclrea, reaponsávaia por ll8fras
IIICOI'des de mlhcl, faijlo, soja, ballllll •1111 11, alho e
........ pnabDS -CIIDll por8118 nxiDvia.
Por rneiCI da medlçlo de trálegcl nsakzado pelo
Crisa - ConsóiCio RDdDviériD lntarnulicipel, no ano
de 1897, COIIIta!DU·sa um fluxo rnédiD de 1'11811 de
800 veicubs, a cada três dias, trafegando por 8118
estrada, e mais da metade de81111Dt11 liD Vlllculas
de grande porta, para carga pesada.
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Essa lnlormaçio, por si só, já )ustdiCBria, Sr"s
e Srs. Senadores, o asfaltamanto da G0-468. Porém, temos ainda que considerar que a éraa da influência desss via abnga 60 rnd hectares de terras
produiiVBS de grios, sendo que a éraa potencial ultrapassa os 120 mH hectares de terra.
Abrange ainda, no aeu oontaxto, ncos e produtivos MuniCipiOS de M1nss Gerais, tais como Una!, BunIIS, Amos e a região de Cabeceiras, que, JUntos, formam poderoso núcleo de lb!açAo do homem ao campo.
Isto demanda um transporte anual méd1o de
120 m11 toneladas de calcáno,transponado das jazidas que se encontram na ragllo, que tanto servem à
Serra Bonita, como às áreas agrícolas de M1nas Gerais até a d1visa com o Estado da Bah1a
A impoi1Anc:IB da pavimentação da G0-468 é
inquestiOnável. Vina a atender ao mtaresse e à necessidade da um grande número de pessoas que labutam naquela região, quer como produtores agrícolas, quer como transponadores de gado, calcáno,
lede e denvados.
Há de se avaiiBr também que; com o asfaltamento, os nive1s, os wlumes de produçlo tendario
a aumentar pelas facilidades que a rodovlll proporcionará.
Com a viabdiZliÇào do asfállo, haverá mais nnhas de cole!NOS e mais energia elélnca à cisposição da reglio, o que lacddani a peiiiiiUiênciB das lamílas dos agricultores no campo, bem como a furação de
novas lamiUs, o que- como já falamos- poderá dimnuir o lnchaljxJ P0P1 ~IICIOIIIII de Brasiia e adjBCêiiCIBS.
Sr. Presidente, SI'&. e Sr& Senadores, acompanho o processo histórico sempre devotado à causa pública, buscando as soluções para os grandes
problemas que all1gam o nosso povo. Os desal1os
slo muitos, o tampo se faz escasso.
Para lazer o Brasil dar certo, lodos nós sabemos que é preciso rasolver a queslio da agncultura.
Mas, para abng1r-sa o topo, começa-se pelo prime1ro
degrau.
O asfaltamanto da G0-468, JUntamente com o
pro)l!lo de lmgaçlo Flores de Goiás, é o Inicio da
viabillzaçlo da Ragilo Matropoldana. É a teoria materializando-se na prática, na oponumdade de desafogar a Capllal Federal e o Entorno, encamnhandose os migrantes e os desempregados às regiões
produtivas de Serra Bonita, um lugar pnv1leg1ado
para a produção de alimentos, para a geração de
empregos e para a lixaçlo do homem à terra
Muito obngado.
O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. S.
Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL.

PronuiiCill o seguinte d1scurso. Sem reviBAo do orador.) - Sr. Presidenta, Sl"s. e Srs. Senadoras, wu
abordar, neste momento, um tema que já tollocal1-
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• zado com muito maiS propnedade por Lideranças da

Regilo, por pessoas com rnaiores af1n1dades com a
Amazõn111; mas, na verdade, como o nordest1no é
um sofredor por natureza, quando sente o solnmento de seus irmãos da Região Norte, ~a Arnaz6n1a,
precisa dar o seu depo1mento, lazer uma pequena
análise do que pensa estar ocorrendo, se é Governo
ou os o1g11n1smos interrlliCIOnBIS que falham ou se omitam, mas se1 que não é a Bancada de Roraima. Pelo
contrário, nela temos bnlhantes representantes, como
é o caso de Romero Jucá, meu amigo e compsnhe1ro
nordest1no _seqüestrado pelo Norte pa!B lá prestar seus
seMÇOS e levar sua inteligência, e OUIIOS tantos.
A verdade é que o que ocorre em Roral!llB não
é um lato ISOlado, é algo que tem sido tema de debates anteriores Só que agora a sftuação é mUlto
ITillls grave, pois ameaça todo o sistema ecológiCo
de urna reg1ão. Ponanto, nesse sentido, pretendo
colocar e nossa preocupação, lazer uma cobrança,
evidentemente com o apoio de lodos os representantes da zona amazonense, po~que está em
jogo nlo só a Região None de nosso Pais, mas a
humanidade; lodos se sentam comprometidos com
esse 1ncênd10 terrível.
Sr. Presidente, o incêndiO que já devastou boa
pane da floresta em Rora1ma, colocando em risco o
patrim6n1o vegetal e biológico daquele Estado, e
causando preJuízos à sua populaçlo e à sua economia, serve de advenênc1a para a necessidade de aumentarmos as med1das de segurança em relação à
preservação do me1o amb1ente e à observinc1a das
ralações acordadas na Conferência Internacional do
RIO de Jane1ro, em 1992. As agressões ao nosso

l:~~~~~:n:r:~ S::~";.~~a:u~t:'::~:!~~~:

vro "PIOJeiO para o Bras1l", recentemente eddado,

reumndo alguns dos inéddos do PalnaiCB José Bonifácio, que, em sua época era um dos maiS respeitados naturalistas de todo o mundo, nlo deiXB dúvidas
quanto à gane10S1dade das práticas predatórias em
nosso Pais durante o perlodo coloniBI. A extraçlo de
rr~~~de1ras, a mineração dos ganmpos e a falta de infra-estrutura da saneamento na rr1111ona das cidades
braSileiras, de que sAo exemplos a poluição da bala
de Guanabara e a mone v1nual do no Tietê, em Slo
Paulo, agravaram o estado de co1sas que o PatnaiCB
já denunc111va no inic1o do século XIX.
Com muda razão, Sr. Presidente, já se assoCIOU a m1séna à poluição, na med1da em que as precárias condiÇÕes de vida de boa pane de nosso
povo são responsáveis pelos baixos índiCeS da desempenho SOCilll em nosso Pais, que é a mais calamitosa das agressões não ao patnm6nio de recursos
naturais, mas àquele que é o rr11110r dos patnm6nios,
o de nossos recursos humanos.
A cnação do M1n1stério de Meio Ambiente, Recursos Hidncos e AmazOma Legal representou, sem
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dúvida, um avanço na COIIIciência -rviCIDIIista
na que paasou, delegllçlo da Policia Rodoviérla Fedlnl. compoaJa de d'IBIDIBI 18g10118is, juntamenle
do ears. na IMdicla am que- pala 111m alllrlbuiçlo legal da regular as .....,.... Mlblenlalla da ruJJ. _ COII! ntplllliHiJenl!ll da asaociaçlo, que, num doeuzar a an~eulaçlo da Unllo cera &ladala Mlri:fplaa ' manto asainadb por todal as .-g1C111811, tru à baila a
para a observlncia da tais li!sl "llii;O. que a Canall••ç:lo dilfc:l por que pagam hoje 01 lnlagranlel
tuição partilha da forma c:oncorrante entra as três as, da Policia Rodovi6Jia Federal do nosso Pais.
feras de Podar. Mas todos nele aabemas, Sr. Pntli• Disc:ullmOI a 11tuaç1o e verificamos que, emerdante, que a nec ntidade da garanbr a lllllabllldadD
galiCI8lmanJe, é niCBII6rio que OGovamo Federala quero aqui dirigir apelo ao Minilllro a - r Penlira
econ6rniCa Impede que o Pais dalllne maior 1oma
da
namo para anagiiiCIIIS como a que
- equacione urge.Wen•rJe o pagamento dOI racuresla.11DS a ludo am Roluna. Eniboia lllllhamos
alral8dOI ret.a11eau aç6el Jupciara jlrlgedal,
·a algumll ji pagas, a partir da novembro ele 1897.
um dos l'llllioras pallinl'lniaa da ~ltlallidada. como
no caso da AmaziiiU Legal. o Brall nla poiU aqut. · ·
Elias açGas julgadas começaram a 1ar pagas
pameu!IAI adeqnetne para a pmPçlo e a axlh;ID
e, portanto, Sr. Praaldanle, incorporadaa à expeclalide tocos da ildlldio como 01 que 11o OIIIIUIS em de.va de orçarrarlo dOI policiais rodoviários. Abrupla·
conêncla da falor8l nallnis e das prjbcas agrlcalas
meril8 .... pagameniO foi conado, fazendo com
dllsernnadas em Ieida a IDdiJnslo da rasolallll6riD. '
que dlmlnulase K8i1IUadamenta o padrlo de rarnu·
Por outro lado, quero tanDlm chamar a alenneraçlo dasl8l 18rvrdores, que têm um papelexlnlçlo para a circul'llllência de que, ao conbário do que
mamenle lmpoilanle no llllllldo da IIViJar que o Pala
ocorra na maioria dOI pafla onde fllm l8de rnu11a11
conllnue a ler uma dai mail alias taxas de mona no
dai Piijii8NIIIIUIJil-.all que aparam no Brad,
lrinllto, lncluiMt am aatradas federais.
nlo há d'l!l cei;lo legal que as obrigue a adalar, no
D~ Jernb6m a 118CI lidada da
caso dai que elaboram produlce n1o dagrlld6veil,
taçlo do pugrame de 'carraira da Policia Rodovlmia
de que alo exemplo as baJerial e pilhas da cédmioFederal, talvez por inlennécllo de medida provillórla
nlquel, ou produiOI como "'anar' para lqmtslorase
ou da dila 11slo de um projeto de lar parbnenle, am
ragima da uP,Jência. Projeto de lei asJe que jll foi 1111COfÃ&d0181, a 18Sponsabilidade 1101' lllciclagem.
Aa prálical comen:iels de algumas chegam a 1ar crieulldo no Mirill*lo da Justiça e que conJe ciilm a
minolas, na medida am que, -coando um viltual
aprovaçlo a o racontrecimento do MlililliO lrls ReiliOIIOpóllo de men:ado, lqJCiem COiidlpllas lbeunlas
zende a que praclsa aer PICalrrlr•"riDD. IXIiliO eu dlsl8,
de !arma rÇkla. O prajiiD da lallnllllrla da quniLW
na comemlaHzaçlo da • - produloe, cobnlndo por
I8IVi90I que nlo p!8llam e por aasillência lllicnica
~que, da uma vez por IOdai, ..-.ria
que, na rnlidade, nlo dispen18111 a nlo l8r da fora liliraçlo ranameraldrla do poiclal rodovi6rlo fldlnd.
mi ocasional e lnsabslalória.
'
Quero, Sr. Praaldenle, soliCilar a V. Ex" que
A globallzaçlo econGmice nlo 1ignillca apenu
JuniO ao meu pronunciamento 1818 apenl8da a carla
. . . . - 01 meiC8dOI, 1am hlllill;&te a no 8liiCiulivo
dOI dlrigeril8l da Policia Rodoviéria Federal dirigida
lnlentsse das emprasas. ~ llllnludo, am 011a mm, bem como a minuJe do projeto de lei, que diamizar cullal, beilrar Pf8901, aurnanlar a q~•lldada · pOa lobre ia carran da Policia Radovi6ria Federal,
dos produlas e llllpllllar as 110rme1 ücas, qualquer
de que lrala o an. 144, § 2" da Conrdduiç:lo Federal.
que l8ja o men:ado am que alUem. Aa que n1o ope•
CJOIIerla da, ao ariOIIIBI' minhas
apelar novanrenl8 • . . . , . . . . . do Mkllllro ~r
ram dentro dasle pedilo asilo apenu COiriPftXI•
lendo um I'IICIVimenlo que deveria 1ar illl para ladoe
Pereira e à do Mlnislro lrill Rezanda, que Jem de• nlo apenu para algunl.
morabado em açlo no Minislérlo da Jllllliça
compattncia e l8riedade para equac:lonar 01 dasa·
N8IJe sentido, IIIIDu ~ l Casa um .
raquartmanto de lnforrnlçllas, para obler do Minlltl6- •· 1101 daq! ... Mlnllf6ilo. Goslaria da apelar - ralaririo do Meio Antieiil8, RlciiiiiOI Hldllcoe e Amaz6- ,
1101 Mtnlllrale ao PIBIÍdlllilll da Reprlbllca para que
n11 Legal dados que me pelllllam allborar projaJo
dalermine o rdpido encarnlnhamerao dell8a queat6da lei tomando obrlgalóna a reclclagam dOI praclu- que ditam 18Spelto a urna pall081a lrqlorlanle do
101 que colocam am risco a l8ikle humana e o meio
lunclonalllrno p(ibllco federal, que slo 01 poiÍI'!Iis
ambiente, na Jenlatlva de pra.. dr o que, 1am diNIIOdovi6rlol fedar811, que 111uarn hoje nas 8llradal
da, é do lmalfialo e urgentalnle- nacional.
brulleiraa, Jenlando Implantar o deaalio da um lrln·
Era o que eu bnha a dizer, Sr. Plaiclente.
aiiD que caile menoa vidas e que dê melhores condlçCias para lkrlr o nosso cletlamlolwnant.
. Muito obrigado.
Muno obrigado, Sr. Prealdanle.
O BR. PRESIDENTE (Jcilo Rocha) -Concedo ,
•
I
a palavra ao Senador Romaro .Iuci.
DOCUIIBDDS A QUE SE~
O SR. ROMEift) ~ (PFL- RR. Pronuncia .
O SENADOR R011ER0 .IIICA Ell SEU
o MgUinle dalcurlo. Sem niVillo do orador.) - Sr.
Pl'lllidanle, Slla. e Sra. Seillldolas,racebi, na aema·
PRONUNCIAIIDITO

_,_alá

""*""

pela-.

•
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CARTA DOS DIRIGENTES DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Excelentíssimo Senhor
Senador ROMERO JUCA

AD cumprimentá-lo, os dirigentes da Polícia Rodoviária Federal,
reunidos a serviço nesta Capital, vêm, respeitosamente, ã presenç;t de Vossa
Excelência para expor a situaçlo desesperadora que ora vivem os servidores
do órgão, face a reducao drástica de seus salãrios, em razão da suspensão dos
pa amentos das a
"udiaaas, dêtermanada pelo 01. 095198/SEIMARE, com
na Decisão do STF, com folha compemen r sem pagamento esde
novembro/97, em que pese existir dotaçlo orçamentária para-esse fim.
Não obstante, o novo Código de TrAnsito Brasileiro imp6s aos
Patrulheiros uma sobrecarga de serviços e ·a:esponiabilidades, sem uma
merecida contrapartida salarial, visto que os mesmos aplicam multas de valor
superior aos seus vencimentos.
Necessário ressaltar, que na Proposta de Governo contida no livro
"MÃOS À OBRAS, BRASIL", o Presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
prometeu melhorar as condlç6es salariais da Polrcia Federal e da Polfcia
Rodovlârla Federal (fls. 166).

Após eleito e empossado, deixoti todos os servidores da lnstitUiçio
entusiasmados e confiantes de que os problemas cruciais seriam solucionados,
dentre eles a tio almejada Carreira, entretanto, até o presente, o
Excelentfssimo Senhor Presidente da ftepllblica resolveu somente a situação
da Policia Federal, através da Lei n" 9.266196.
A Polfe:ia Rodoviâria Federal, criada em 1928, completará 70 anos
em 23 de julho e, até o momento, decorridos dez anos da promulgação da
carta Magna, não foi contemplada com a sua Csrrelra, prevista no aat 144 § ?!',
da CF, cuja implantação atenderá o maior anseio de seus servidores e
resolverá, definitivamente, a situação funcional e salarial de seus Integrantes.

AssJm, atendendo ao imperativo constllucional e ao Programa de
Governo, consagrado na livro. •rJIAos A OBRA, BRASIL", rogamos o
lmprescindfvel apoio de Vossa Exceltncia, objetivando as seguintes
providências:
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a) a lmplantaçlo da Carreira da Pollcla Roctovlérfa Federal, via
Medida Provisória, a exemplo de outras carreiraS crtadas pelo atuaJ Governo,
através das MPs rt's 1.635198 e 1.688197, o que rasolvert de Imediato a
situaçlo de desespero que vivem hoje os PatrUihelros ou, na lmposslbiDdade, o
envio urgente ao Congrasso Nacional do Projeto de Lei Instituindo a supraclt@da
•• carreira, cumprindo, assim, o disposto no ap.144, § :zo, ~
'

%?

.
b) o pagamento imediato dos atrasados raferenles as aç&~s
judiciais, relativas aos meses de novembro/91 a feverelra/98, . para que os
Patrulheiros possam honrar os compromissos assurnidoi, ·em razio dos
contracheques gerados e dlstrlbufdos, de aconfo com . as folhas
complamentares processadas pelo SJAPE, através das rubricas criadas pelo
MARE.

Finalmente, ressaltamos que, de acordo com a Lei Orçamenlirta
Anual (9.698197), o Departamento de Polfcla Rodovlérta Federal e o Mlnlstéllo
da Justiça dlspOem de recursos suficientes para a lmplantaçlo da Canafra e o ·
pagamento dos atrasados, considerando que o DPRF foi contemplado com RS
320.029.239,00 para á folha normal e Com RS ·250.odo.OOO,OO para açCes
judiciais, sendo que o pagamento dos lnatlvos e pensionista estio a cargo
daquela Pasta, que" conta com
RS 240.000.000,00 para esse
fim. ·
I
..
I
•

•

•

~

I

~

I

I

BrasRia, 18 de março de 1998

•I

•

Supa•dei ldlilt88 Regianaie:
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,DE

PROJETO DE LEI H-

DE

DE1188.

Disll&t sobre a Carreira da Policia Rodoviéria
Federal, de que trata o art. 144, § 2", da
Constlluiçlo Federal e d6 OUiras pniVidêncllas.

.
·

Art. 1•

1:1CJ1

..

criada, no Quadro

Permanant8

Rodoviérla Feclaral, a Cf'r81ra
. Policial Rcdovl6rlo ~- •

. . ..

do Qepartamenlo de Policia

§ 1• Os cargos da Carreira da que trata esta lei
prevista no Ar'lllm 1.
·
·

·•

serao dlstrlbuldos

na forma

§ 2"~de Pa!Mhalro

12 de melo dit 1980,
8I1QUIICtadas na
no Anexo IV desta Lei.

Radovilltlo Federal, ele que trata a Lei rf' 6.779, de
e clenarnlra-ee Policial Raclavi*lo Federal, e HUI oc:upanllls
forma palllsta no AnexD 11, o.Jiipillido as alrlbulçtles preMIU
·
·

§:se O ~ ~ sotn a hlerarcpa e as normas disciplinaras a

serem seguidas pebs

da C8rlelra de que trata asta Lei.

§ 4• Os ~lles da Carrâlra Policial Rodoviário Federal ficam Sl.ieiiDI a
integral e exclusiva clediCaÇio és allvidades do cargo, I8II8IVado o provimento de um cargo
de Professor ou ;nstrutar, exclusivamente na étea de educaçlo de lrtnsito, desde que t.Ja
C011 ;palibdldade de hoi á ios.

Art 2" O ingresso nos ca; gos da Carreira PoliCial Rodcwiérlo Federal f•-se-é
mediante concun10 púbhco, ltl!igido o :se ~ de 811CX11aridade, se~ no primeiro padrlo da
classe Inicial, obHMidol os dàínals requsltos !'lf8b8leados em edital especifico.
Parégrafo .:nco. O CDnCinO público a que se refere este ert;go realizar-se-é em
duas etapas de ca iilei eliminatório e classdic:al6rio, canslsbndo em:

a) prova de conheameniOs e exames de aplldlo flsica e mental;
b) ano de PIIIPBIIIÇIÕ e fonnaçÍo.

ws

.
Art. :se A I'8IIIII1II'8CI dos .ca
da Canaira Paliclel Rodoviilrio Federal
, GratificaCio de Alivldade Policial, Grallllcaçlo de
conslllui-H do vena~·
COI=nsaclo ~ e
de Alfvtdade de Risco, nos mesmos pe~C1111Uais
~acidDs no art. 4° da
· rf' 9.
, de 15 de março de 1996, san prejuízO de OUiras
vantagens de canMer pessoa definidas em lei. . •

.

.

§ 1• O vencirnar10 básico dos~ da Carreira Policial Rodoviério Federal é o
constante do Anexo III, desta" Ui, e eanl revisto na mesma data e no mesmo pe~c:a;ltual
aplicado- demais IIINidorat públicos civis da UrUo.
· § 2" AaliJI&II~ referidas no ceput deste artigo serao calculadas sobre.o
vencunento bélico pen:ebido pelo Mnidor, nlo se iiiCOIPOiaido ao mesmo, nain
computadas ou acunuladas pal'e fins de COIICIIIIo de acrélcin1011 IJtenoies, 11Gb o mesmo
IHulo ou idlllllco tl.lldlll18111a.
.

I
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Art. 4" O enquadramento dos servidores nas tabelas de que tratam os Anexos
noventa dles, sendo incompatível
a percepção dos benefícios pecuniários nela previstos, com outros insbtuidos sob o mesmo
titulo ou idênbco fundamento, concedidos pela v1a judicial ou adm1n1slrativa.

~desta Lei. far.se-ã mediante requerimento, no prazo de até

Parágrafo único. A nao aprasentaçêo do requerimento na forma prevista neste
artigo, implicará em renúncia aos benefícios instituídos nesta Lei, sendo que os servidores
não optantes permaneceria no cargo de Patrulheiro Rodoviário Federal, constituindo quadro
em ext1nção.
Art. s• O disposto nesta L81 eplica-se aos inativos e pensi01 dstas, nas mesmas
condições estabeleadas para os servidores em atividade.

Art. s• O Poder Executivo disporá sobre os requisitos e as condições de
progressão na Carrua Pobaal Rodovlério Federal e instituirá o programa de capacitação, a
ser desenvolvido pelo Departamento de Policia Rodoviéria Federal.
Art 7" A Carreira de que trata esta Lei é considerada como típica de Estado.
Art. 8" A dotaçio orçarnentéria disponível no con ade exercício para o
cumprimento de" sentença judicial n1o transitada em julgado, consignada na Lei rf' 9.598197,
para o Departamento de Policia Rodoviéria Federal, será I'8I11III18J8da para o atendimento
das despesas decorrentes da implantaçlo da Carreira, objeto desta Lei.
Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 10 Revo9am411 a Lei rf' 9.166, de 20 dezembro de 1995, o § 2" do art
14 da Lei 8.270, de 17 de dezembro de 1991, o Deaato-lei rf' 1.n1, de 20 de fevereiro de
1980, o Deaeto-lei rf' 2.259, de OS de março de 1985, e demais disposiçOes em contrário.
Brasllia,

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

lns Rezende
ANEXO I

DISTRIBUIÇAo DOS CARGOS NA CARREIRA
CMGOS

CLASSE

PADRAD

PERCENTUAL

III

ESPECIAL

11
I

POUCIAL RODO\IIÃRIO FEDERAL

PRIMEIRA

.

SEGUNDA

III
11
I
III
11
I

15

25

60
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ANEXO IV
CARACTERÍSTICAS E\ATRIBUICOES DOS CARGOS
DA CARREIRA POUCIAL RODOVIARIO FEDERAL
CLASSE: ESPECIAL
CARACTERÍSTICAS.
A11v1dade desenvolvida no plano hierárquico supenor da instituição, envolvendo
d1reção, plani!Jamento, coordenaçlo, supervido, controle e avaliação administrativa e
operaaonal, bem como a arlla~laçio e intercêmb1o com outras orgamzaçOes e COIJXII~
poliaa1s, a nível naaonal e internaaonal, VISando a consea~çlo dos objebvos insbluaona~s.

ATRIBUIÇOES
•

Planejar, coordenar, s~11101181' e controlar, em alto nível, as abvidades de dll'eÇio do
Departamento de Poliaa Rodoviária Federal, bem como, aprovar, controlar e avaliar a
execuçio das operaçOes poliaais relaaonadas com a segurança ~1ca, a fiscalizaçllo e
inspeçio do trAnSito e do b ansporte rodoviáno, no lmbito das rodovias federais;

•

Elaborar e 0001 danar a exeaJÇio de programas e atividades relacionadas
formação, especialização e treinamento dos servidores do órgão,

•

PlaneJar, coordenar, controlar e avaliar as abvidades relacionadas com a prevenção
repressão aos iliatos penaiS e adm1mstrativos de competência do órgão;

•

Estabelecer d11'81rizes e promover a realização de estudos e elaboração de
pr0j810s, normas e aitérios sobre assuntos de interesse da instituição;

•

Coordenar, controlar e supervisionar a eiecução de miss6es dé caráter reservado,
relaaonadas às atividades do órgão;

•

Realizar estudos, pesquisas e elaborar proJetas v1sando a moderniZSÇio da insbluição e a
melhona dos HI'VIÇOS prestados á sociedade;

•

AfJ/tOYar e determinar o desencadeamento de operaçOes especiais previstas em
calendário preestabelecido, bem como, as de caráter excepa0118l e emergencial;

•

Estabelecer dlretrizes voltadas ao a~mprimento integral da politicas de segurança pública
no llrnbllo das competênaas do órgão;

•

Elaborar programas e

•

oom

•

Emitir

parecera

a

&

programas,

•

promover campanhas de educação de trllnsito;

e elaborar despachos sobre quest&ls téaicas, administrativas e/ou

operaa01181S, quando submetidas à sua apreclaçlo;

•

Pla118J81' e desenvolver estudos, projetas e pesquisas, visando o aperfeiçoamento
adeqUação da legislação e das téalicas de atuaçAo no policiamento rodOviárici;

e

•

Instruir e orientar os servidores sob sua responsabilidade funcional, visando o
deserM:JMmento técnico e tábco das atividades operacionais e administrativas. bem

oomo, promover e supervisionar as medidas de segurança nos caos de atiordagem e
fiscalizaçllo;

•

SUpei'VIIionar e participar das ativldades inel & 1tes ao ~hamento ostensivo;
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CLASSE: PRIMEIRA

CARACTERISTICAS.
Alividade delenvalvida no nlvel ~ lntermediêno - inllllulçlo, envaiYando a
exeaiÇAo das alivldadel de fl....rrza9!o, Dlllnilhamlnto Oltenllvo, atendi11&11o •socuno
vitimai de acidentei rodovldrlos e dilmali lllrluçllea ralac:lonadal com a.,._ apa~aciolaal
doórglo.

a

ATRIBUIÇOES:

•

Executar o palrUihamento Clllta'IIIYo ... radOVIal f8danlla;

•

Executar e orienta" asallviclada i•anlelao IOCUIIO de vmr..s, lllnal"zaçlo dolloc:aille
•idimllldo doi aclctanltll de trtnliiD, no lmbiiD d e - P'd;'o. bem como, pGncMr
a liblraÇio da rodovia ao bMego da vafcuoa;
I

"

•

I

Balellnl da Ocxiia•ICias a CUI'ol docurnantDa ,......_ ao 181111i!o doi
acidanltll de frlnliiD, efatuando llli•llmlllniD e CGII"aldo 01 dadol I'NICUII:Ioa A
eluadaçlo dai c:a.ase cor.eqQincias dal'as acidei•
'
'
Colabarar com aut01 idades ccalltitufdas e órglos gov8IT8n8nlals, quando IICIIIcllado;

• Elabonir

•

• Fiacalizar u obras e inltalaçGes existentes na faixa de domlnio da Unilo, lnrarmando à

aularidades c:anpatante, em mat*ia de direito de vizinhança nas rodovias fedenais, ICitn
quaallq\a lmlgulanclade ou riscos 6 lllglniVill da transito;
•
• Promover e 8lC8CUiar medidas de ~·no ato de llboldagam e fi'C"IIuçlo veicular,
ablervandu u di&bizes estabelecld8s pelO órglo;

•

Executw medidas dulil8dal A~ e cunsaMIÇio doi bani m0vellelm6vals
que fonlm c:olacadul A - Clspollçlo pana r R~ alrbii;Das do cargo, Hglftlo
as w~~ da HUS auparlolaslabnt as
a enm ediil8dll pana manter
as c:undiçllles 1c1eaJs da hlglel aa Ílllilblenllll;

. ~....cx::..-=e=:=.·==.:=:-.,a:-.:=.:
de ltnsilo Brasileiro,

ClASSE: SEGUNDA

CARACTERISTICAS:

. rf' 8.503197.

.

,

I
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~ ATRIBUIÇOES:

•

Operar os velallos de patrulhamento, resgate e IICICOI'IO, mantendo-os em perfeitas
cóndiçl!es de asseio e furic:ianamento;

•

Operar equipamentos de fõscahzaçlo e IIIIJir&nça que forem colocados sob sua
rasponsabilidade, devendo tal operaçlo ser antacadida de instruçlo especifica;

•

Efetuar os serviços de balizamento, canalização do fluxo de veículos e linaiiZBÇio dos
IOCBJs de acidentas ou de reaiiZBÇio de operaçCes poiiCIIIIS '"!' rodovias federais;

•

~
de patruiNJr:nento ~ivo, liscallzaçlo do trânsito e autuaçlo de
11 1~ a101111 no êmbltO das rodovias federa1s;

•

Efetuar coleta de dados ralallvos aos aadenles rodoviários, colaborando para a
eluadaçio das causas e conseqüências dos mesmos, elaborando o competente Boletim
de Ocoirências;

•

Promover medidas de ~ no ato de aboldagem e liscalizaçio, obsarvando as
d1rab izes estabelecidas pelo orgao;

servioos

• Cdaborar com autoridades ccnsliluidas e 6rglos govemamentllis, quando aolicilado;
•

Cumprir outras atribuiçiies que lhe forem confllldas, especialmente no que se refere ao
cumprimanto das CIIIIIPetências cfo ~. previstas no Decreto rf' 1.655195 e no Cócllgo

de irflnsito Brasileiro, Lei rf' 9.503197.

EMN"

IM1

Brasi1ia,

de

de 1998

Esc:elatfssimo Se.abor Presidate da Rep6blica,

Teaho a boma de submeter à elevada coasideracio de Vcssa Excelência o
iDc:luso projeto de lei aue clisDGe sobre a Carreira Policial Rodoviário 1-deral, de que
traia o lli1. 144, § 2", da""Coastiluiçlo Federal.
A Policia Rodoviária Federal, que integra a estrutura regimental do
Ministério da Justiça, cODfonne Regimento Interno aprovado pela Portaria Ministerial n°
776, de 30 de dezembro de 1996, com' as alterações introduzidas pela Portaria
Ministerial n° 122, de 20 de março de 1997, tem como missão especifica, no imbito das
rodovias federais, a preservação da ordem pública c da incolumidade das pessoas e do
palrim6nio da Unilo e ,de ten:eiros, Da forma prevista no art. 144 da Coastituiçlo
Federal, aimn dai compet!ncias que lbe slo atribuldas pelo Código . de Trinsito
Brasileiro e pelo I>Ccreto n° 1.655, do 03 de outubro de 1995.

2.
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...3. .
Aa pec:uliaiidadcs elas atiVidadcs cometidas à Policia R.odovima Federal
subonlill8m os seus illlepaates a ama ac:entn•da cliwrsidade de tratamento fimcioaal,
seja peJa declk:açlo aclusiva à alividades do c:arao ou pelos risCos decou'CJites do seu
exercício, o que resulta mam desgaste 6sico e mental muito al6m. do normalmente
veri~c:ado em OUiras cane~ do scrviço públi~. 1
Assim, al6m elo riJoroso controle clisc:ipliDar, aip-se cledicaçlo imegral e
exclusiva à fiJDçlo polic:ial, horário de trabalho ilregular, risco de vida imine~~te e
c:cxMriucia peiiiUII1CIIIe com a "traPdia elo cotidiauo", slo &tores que c:oacomm para
um desgaste fJsic:o e mental iUpetior à c:oadiçGes IIOIIIIIis · ele um ser humano,
prowcanclo, im:lusiw, õ euvelhec:imeDto precoce elo policial, CDSejllldo, dessa forma, a
4.

necessidade ele uma relribuiçlo c:oncfinmt.e com a misslo que desempenha
A criaçlo ela Caneira Policial Rocloviáào Federal, ~li.zará o
. deseawlvimeuto de projetos wllados à sepraaça elo cidadlo em tr4Dsilo pelas radoYias
federais, assegunmdo-lhe um tla!Hmeuto clipo e e6cieDte,. consiclemnclo a impordDcia
das ativiclades deseawlvidas peJa iDstituiçlo, Dlo só ciUIIIIID a ma ele lleJPIIBilÇII pública,
mas, também, 110 atendi'lleuto aos acidentes de trbsito e o salvameuto de vitimas.
5.

6.
EatretaDto, consblla-se que os ocupantes do carao de Palrulheiro RGcloYimo
Federal, slo os que n~eebem os lllellOres wmc:ismmtos, se c:cmsideillllblll o arupo
pertenc:eutc a lirea de segurauça pública, em que pese os relewDtes serviços que preslliü
à sociedade brasileira. Em conseq~ia desses baixos salários, O Departameuto ele
Policia Rodoviária Federal wm eufreutaDdo s6rios problemas para IDIDtcr o seu efetiw,
ccmsideraDdo a sraade ewslo desses servidores, tendo,. de 199-' até 1997, exonerado, a
pedido, em tomo ele 1.500 Palrulheiros, admitidas 110 ·COilCllrSO n:alizaclo em 1993. ·
' .
7.
Essa realidade dcsfavodvel, tem sido a priacipal razio de demanda
judiciai• impulsiooaclas por eatidades classisras, 1111 im:essante busca de recuperv o
poder aquisitiw ,e restabelecer WJII!a&l"!' pecuaijrias, llqiDclo. em c:oaseqCfncia. uma
DOW n:alidade salarial alume~~tc desipal. dislorl:icla e easejadora de desanDODia entre
os servidores dO óqllo, propic:iauclo uma sáie de dific:ulclades paeuciai•, hlúa vista que
os servidora coatcmplaclos pelas decislles judiciais tem uma reaumeraçlo muito~
daqueles' alo beueficiados.
·

Aasim, pi(ijl(je se a criaçlo da· Carreira Policial RoclovWio F
Jaüa
vista o maad•meato coastitucicmal, visaDclo complelar o prosrama de
do
ÓIJIO que, sob o GcM:mo de Vossa Exceleucia, CIICOIIIra-se praticamente
com o que existe ele mais modemo em tenaos de equipamentos de fiscaliJ:açlo,
patrulhameato e resgate DOS casos de acidellla de tdasito, sabeado-se que a filta de
uma legislaçlo especifica' tem clnsado eJlOtllleS prejufzos, alo só à adminisizaçlo
8.

527

I

•

ANAIS DO SE!IIADO FEDERAL

328

MARÇO DE 1998

... pública, como também aos ~~ !las rodovias, fiu:c a absoluta làlta de coudiçacs
técDic:as e administrativas, que tem·gerado desmotivaçlo timciODPI em razio ela fàlta de
incentivo profissioaal e definição de hierarquia, refletindo negativamente ua disciplina.
A elaboração do projeto, ora proposto, foi baeado Da Lei D0 9266, de IS de
março de 1996, que reorganizou a Carreira Policial Federal, face a ~lhança de
atribuições dos cargos elas duas il13tituições pertencentes a União, haja vista que,
constitucionalmente, os dois órgãos sio tratados de forma igual, al6m do que,
historicamente, os servidores da Polícia Rodoviária Federal sempre tiveram as mesmas
wntagaJS concedidas aos integrantes ela Polícia Federal, comprovadas attavés dos
Decretos-leis D0 S 1.771/80 ele 1.714n9, 22S9/8S ele 2.211/84, e O § 2° da Lei D0
8270/91 ele o art. IS da Lei n° 8.162191, bem como o art. 3°elaLei Delegaclan° 13192.

9.

10.
O atual projeto, ao contemplar os integrantes da Carreira Policial
Rodoviário FedezaJ com a Gratificaç:lo de COIDpC'DSIIç:Jo OrpJica, · Gratificaç:lo de
Ativiclade de lUsco e Gnúfic:aç:lo de Ativiclade Policial, extingue a Gratific:açlo
Temporária institufda pela Lei 9.166, de 20 de dezemlmJ de 199S, e resolve a questlo
das demandas judiciais ao prever a incompatibilidade na percepç:lo dos beneficios nele
previstos com outros que tenham sido instituídos sob o mesmo titulo ou idantico
fuudamento, quer tenham sido c:onc:edidos pela via judicial ou administtativa,
restabelecendo a harmonia de vencimentos entn: os servidores da Policia Rodoviária
Federal:
11.
Cumpre ressaltar que a implantação ela carreira de que trata este projeto alo
c:ausará qualquer aumento Da folha de pagamento do órgão._ visto que os beneficias
auferidos judicialmente colocam os Patrulheiros Rodoviários Federais em padr&:s de
vencimentos iguais, ou até superiores, aos nele pRvistos, cessando as disparidades com
a promulgaçlo da c:am:ira própria.
12.
Assim, conclui-se ser de imperiosa nec midade a aprovaçlo, no menor
lapso de tempo, da competente medida legislativa esttuturando a Polícia Rodoviária
Federal em camira, conforme mandamento constituciODPI, de modo a propcncionar ao
órgão um quadro funcional eficiente destinado ao cumprimento ela sua miss•o
institucional.
Respeitosamente,

IRIS REZENDE
Mbústro de Estado da Justiça

- ...
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O SR. PRESIDENTE (Jalo Rocha)- V. Ex".
senl al8ndido na lanna do Ragi11'1111111.
~ICIIdo a~ 1!11:~. Senador ~'!,.RI ,
O SR. LAURO CAMPOS (Bioca/PT- DF. Pronuncia o saguirte dscurso. Sem I'BVIIIIo do orador.)
- Sr. Prasldanle. Srls. e Srs. Senadoras, vou aprevellar esta segunda-feira para colocar em dia alguns
compromissos que aasum1 e que nlo pude atá agora
responder.
• ·. •
•
·
UM HOMEM E A PAISAGEM
Longillneo. verticarldade encimada por cabelos
brancos. longos braços agdados pelo entusiasmo
que. como magma incandescenle, faz jorrar das ca·
macias inlarioras de aua personalidade os r1oa enca·
c:heados de · - ideais.
.
.
ASSim o conheci, um homem Integrado na mal·
dura das dunas de Cabo Frio, um lutador solitário
que, ao lenlar conservar a pureza das praias ataca·
das pelos dejatoa civllzatórioa, pela dalllluçlo 181vagem do ecc · • ••· que o llnsmo irresponaável e a
ganAncia IISpiiCUallva I potiiK:BDzam, 0 Dr. Durvaf,
como aquela alqu11risla lablicante de IOidadinhos de
chumbo. personagem dos Cem Anos de Solidlo, ao
trabalhar no tiiPIIÇO do lmposslvel e do lrnprorival,
se nlo consegue expurgar tolallnenta da brancura
das dunas de ara1a os 88111 lnuonheis irímigoa,
conaague mantar a pureza de seus propósitos, decantar • - llllllimentoa, eJCpungllldo-oe de 11188 impurazaa, de 11188 puls6es egolllas, prallcando a ai·
quim1a de sua própria auperaçlo lntenor, espiritual.
Como instrumento de trabalho, o professor
Durval possui llo a6 grandes sacolas vazias, que
seua braços IncansáveiS fazem encher de datntoa
lançados ao vento pela lnconsciênca de turillaa que
vivem p18sos no circulo de giZ da fruiçlo Imediata,
sem pensar em nosso reencontro com o devir, com
o fulutu, Hm entender a u.xtncával llgaçlo do homem com a natuntza, da qual ele é um grlo de Bl8ia
nas imensas dunas do espaço e do tempo.
Nesta IIUido de hqe, de poluiçlo lislê~~Ea,
do Estado flnancador da c:onlaiiW1açlo lndllllrlal•
. , _ , espac:lal, bábca. o desvalido DwvaJ colacou
um grlo de IOIIho em aua açlo de aposentado no
Rio de Janeiro ,.,. transfonnar 111u escotismo ecológico numa verdadeira liçio de vida. Se aa dunas
de Cabo Frio c:amp6em uma moldura combinada
com nosso personagem, a lnleraçlo entra ambos
pennitiu que ale intro1etasu um muildo exlerior,
transformasse as dunas lnlllnorizadas no ser huma·
no que é o Dr. Durval.
Peço que, ao registrar 88811 mintas palavru
da homenagem à consciência ecol6gica personii'ICB·
da no Dr. Durval, a Meaa do Senado Fedenll receba
o r&giSIRI da publicaçlo sobl8 o ecoturismo que con·
lém raferênciea ao escoteiro das dunas, ao praserVIICIOIIisla da brancura e do raspeiiO.

529

O 011110 asunto que deva tratar em llgllide
qll888 40 anos de magls~rfo 111118 w!Q1111811 da 88IUIIUI' o meu mandato no
Senado. Rec:ebl uma dtnlncia e levei bastante tempo para apunl-188 elnllrmé..faa ou nlo.
Tendo sida pralessor universitário toda a rnmha
· vida atendo aluada como professor titular na Universidade de Blullia por dll88 décadas, fiquei esllrrac:ido quando tornei conhecimento do diSCurso proferido
pela Deputada Anl6nia Jorge, em 28 de satembro de
1996, 'denunciando a exndência do que chamava de
•mera;u do .ano auparior".
Entra diVIIIIBS outras ahrmaç6es colocando em
· questla a Iaura de adminislraçlo daquela respeita·
da univallidade, a Deputada salientava, na acaailo,
que havia lida lnlam iBda de que ali "os amigos do
rei via lllllllsaino bem. enquanto 08 demais profes..
aoras e aervidcna via mudissimo mer. PRICIIIOU,
anilo,' S. Ex". obter lrGrrnaç6as aceR:B dos salérios
pagos naquela lnallluÇia para verlllcar as Informa·
ç6es c:hegadu ao 1811 gabinate parlamentar.
. Analisando a falha de pegamento da UnS, abli. da em virtude de raquerimeuta de lnfomiBÇIIas aprovado em Plen6rla pela Clmara dos Deputados, areferida Padamentar afirmou 811ar diante de •um . clndala 111m p....a.11&s nas anais da edlnçlo
brasileira". T181a-. licHamenle, da ralaçla de
. randmeutaa penllbldos pelos aervillaras daquela
univaiSidade no mês da dazernblo de 1985.
Rei L+ a. enllo,' a Depulado Anl&lio Jorge em
• 1811 prorun:iarnerm 1111'18 lárie de pgf III Cras que 1&rlam sallúlas de ll'llllljé. chegai Ido mesmo 1191111 a ui. tmpenar a casa dos RS30 mi. Causou-me espácle
denúncia. parliculaJmente em virtude de ter me
dedlriec!o ao -ino unMnllário por toda a minha
:vida e; eo c:sbc de 35 anos, penlllber ap081111111doua
de p1af aaar lillllar, figunl que IIUbslllulu a an11ga c:at.
dnlllco, C111110 vtallcio conquistada por C011CU111C1 plblco com defesa de lelll, em forno de Fl$3 800,00.
,
Decd lljlllral' 81 danlncias ablaldo ~DIIe;;6ea
mail delalladas, aban:ando um período de seis me- · para que eventuais alleraçllel nos randlmenlllll
nlo nos desaam ~llllla equtvacada quanto ace
Iam ralaçlo dlrata com os

.valaies pe~ceMce ,menaalmente pelos professoras
e servldatas da Unlvelllidade de Brasllia. Dirigi, en·
lia, ao Presidente delta Ceaa, em 10 de julho de
1997, nO. tennoa iegimentals, raquerlmeniD a ser
encallll'lhado .O 'MiniStro da Educaçlo e do Desporto, Sr. Paulo Renata de Saula, salic:llando cópias
das 1o1t1as de p8gamenm de todos os servidoras da
Fundaçla UnlveiSidade de BrasiUa, referentes aos
meses da dezemb10 de 1996 a maio de 1997. Em
l8lllmbiO de 1997, NCefli a material aalil:ilada e determinei à minha -soria que se !lebruçaae sobra as 12 volunias, i:cnelllla aa lolhãs de pegameno
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to de seos meses consecutiVOS de todos os servido·
,...._daquela Universidade. Assim podena constalar
se os salános tomados·por base para o pronüncia·
mento do Depulado Ant6nio Jorge representavam
remuneraçio regularmente peR:ebide pelos proles·
seres ou, caso contrário, se d1z1am resperto a uma
srtuaçio específica, referente ao mês de dezembro,
quando normalmente se acumulam alguns benelí·
c1os trabalhistas, como o déc1mo-terceiro saláno, antecipação do saláno do mês de fénas e acrésc1mo
de um terço sobre o saláno regular do mês em questão. Já me chamara a atenção o fato de que, na rela·
çio tomada por base para o pronuiiCIIImento do Deputado Ant6nto Jorge, a 1T1810r parcela componente
dos salários mais elevados se encontrava na coluna
"vanável". Era necessáno, no entanto, verifiCar se
não se tratava de uma forma de dissimular remune·
rações absurdamente elevadas, tornando fixo o que
devena ser variável A fol18 de seis meses consecut1·
ws me pemitiria co~ ou não esaa inforrnaçAo.
Após as cuidadosas análises realizadas pelo
meu Gabinete, no entanto, conclui serem improce·
dentes as denúncias apresentadas no plenário da
Clmara dos Deputados. Com IÓdo o respeito pela
iniciat1va do Parlamentar que, naquela Case LegiSla·
tiVa, exerceu com toda seriedade seu dever de
apontar Indícios de irregularidades na gestão da coi·
sa públiCa, cumpre-me tomar público que, a partir do
exame das folhas de pagamento da Universidade da
Brasnl8, referentes aos meses de dezembro de 1996
a maio de 1997, nada f01 encontrado em termos de
remuneração regular que apontasse a exlslêncl8 de
"supersalários", como se costuma designar proven·
tos elevados percebidos por servidoras públiCOS de
alguns órgãos. O. salários mais elevados correspon·
dem a prof8SIIOIIIS com mais de 20 anos de magisténo, com vantagens pessoais acumuladas, muitas vezes em virtude de cargos em comis~'
~~:~dos em
outros órgãos, em conformidade com a • lação vi·
gente. Nesses casos, constatamos serem
salá·
rios líquidos em tomo de quatro a c1nco mil reais, ·
conforme o caso. Nada absurdo, como vemos, para
quem tem alto nlvel de especialização e mais de
duas décadas de dedicação exctus1va, na maiõlria
dos casos, ao ensino universrtáno.

É preciSO, no entanto, termos a conSCiêncl8
das condiç6aa em que é exercido magistério superior no BrasH. Um professor adrunto, cargo ocupado,
por concurso, por prol1ssiona1s detentores do titulo
de doutor, tem um salário 1n1C18I da ordem de
RS1.BOO •..ll,!11 mi OdoeentoS reais para alguém que
ocupou os bllnc:oa das ui'MIIIIdadas, na condição da

o

e

estudante, por pelo menos 12 anos! Isso porque a
tradiÇão acadêmica brasDaila eslllbalaal, já desde
a' década de sessents. que antes do doutorado devese cursar o mestrado, dderentamanta do que se faz
em outros países, que abreviaram' esss trajatória. Um
professor assislerU, oom titulo de meslnl, iricia a carreira com salário líqUido de R$1.300. Vejam que estamos nos refenndo a professoras com carga de traba·
lho semanal de quarenta horas a dadiCBÇio exclusiva.
O fato é que nossos profiSSionais do ans1no supenor têm raconhecunento 1ntamacional, e o sistema
un~V&rsrtário brasUeiro possui centros de excelêiiCIII
com espeaalistas que haqOentamante são convidedos a divulgar suas QPIIriências no exterior. Notese, por exemplo, que o Slllário de R$1.800, percebi·
dos por prolassores doutores em inicio de carreira, é
inferior ao de motoristas e auxiliares de nlvel médio
em diversos outros órgãos públicos. Vemos, assim,
a que ponto chegamos nessa trBJatória em qua sucessiVOS govamos vêm relegando a aduc:açio a um
patamar absolutamente secundário.
Esse fato tem lmplica9iles sérias e deve ser
objeto da aprofundada reflaxão, pnnCipalmenta em
um momento em que os planos do Govemo FHC
para a univalllidade brasileira incluem uma concepção perversa de autonoma, am que a lnsbtuiçio pú·
blica de ensino superior toma-11e responsável por
aufenr recursos para seu funcionamento, desobri·
gando o Estado do compromisso IOCI8I de fomacar
educação graluita a da qualidade.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não há
mais oradores inscntos.
Sobre a mesa, requanmento que sará lido pelo
Sr. 11 Secretáno em exarclcio, Senador Guilherme
Palmeira.

É lido o segu1nta:
REQUERIMENTO N' 182, DE 1 Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
lntemo, que seja promovida a tramitaçio em conrun10 dos Projetos de Lei da Cêmara rfiA 77, da 1997
•(n" 469-8195, na Casa de ongam) e o Projeto da Lei
do Sanado n• 232, da 1997, por versarem sobre a
mesma matéria.
Sela das Sessões, 23 de março de 1998. - Senador Lllcio Alclntara.

O SR. PRESIDENTE (Joio Rocha)- O requerimento será publicado a, postenormenta, lnctufdo na
Ordem do Dia, nos termos do Reg1mento lntemo.
Sobre a mesa, requanmento que será hdo pelo
Sr. 11 Seclelário em exerclcio, Senador Guilherme
Palmeira.
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REQUERIMENTO N° .1_83, DE 1998.
Solicita, ao Miaistro do MeioAmbleate, dos Recunos Hidricul e da
Amaziaia Legal, Gutavo Kraue,
iaformações sobre a reciclaaem
obript6ria de produtos.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos e prazos. regimentais, sejam solicitadas ao
Ministro do Meio-Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amaz6nia Legal,
Gustavo Krause, ~ seguintes inf0111J1lÇÕCS:
·

.

I) Se existe nonna legal ou regimental em vigor estabelecendo a obrigatoriedade
da reciclagem de produtos industriais nlo-degradáveis e das respectivas
embalagens, e quais as medidas que foram ou estio sendo estudadas com
esse objeti:vo?
2) Quais os produtos industriais de uso e consumo popular que, sendo potencial
ou eferivamente prejudiciais à saúde humana, podem rep1esentar risco para o
meio-ambiente se não forem adequad;unente reciclados? .
i

3) O que estabelece a legislaçlo de outros pafses, em relação à obrigat~eda,de
de reciclagem, pelos fabricantes, dos produtos e respectivas embalageus que,
não sendo degradáveis, podem representar risco para a saúde humana ou o
meio-ambiente?
·

JUSTIFICATIVA

As devastações promovidas nas nossas Ooreslas e no meio-ambiente
devan servir-nos de advateacia para a necessidade de 8UIIICilllrmos as medidas de
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segurança em relação à sua preservação e à observâRcia das medidas acordadas na
Conferência Internacional do Rio de Janeiro, em 1992. A extração madeireira, a
mineração dos garimpos e a falta de infra-estrutura de saneamento na maioria das
cidades brasileiras, de que são exemplos a poluição da Baía de Guanabara e a morte
virtual do rio Tietê em São Paulo, agravaram o estado de coisas que o Patriarca José
Bonifácio já denunciava no inicio do século XIX, em seu livro "Pro)f:to para o

Brastf'.
Quero também chamar a atenção para a circunstância de que, ao
contrário do que ocorre na maioria dos países onde têm sede m!Jitas das empresas
multinaciomais que operam no Brasil, não há disposição legal que as obriguem a
adotar, no caso das que elaboram produtos não degradáveis, de que são exemplo as
baterias e pilhas de cádmio-níquel, ou de produtos como "toner" para impressoras e
copiadoras, a responsabilidade por sua reciclagem. As práticas comerciais de algumas
chegam a ser criminosas, na medida em que, exercéndo um virtual monopólio de
mercado, impõem condições absurdas na comercialização de seus produtos, cobrando
por serviços que não prestam e por assistência técnica que, na realidade, não
dispensam a não ser dé forma ocasional e insatisfatória.
A globalização econõmica não significa apenas ampliar os mercados,
sem restrições e no exclusivo interesse das empresas. Implica, sobretudo, em otimizar
custos, baixai preços, aumentar a qualidade dos produtos, e respeitar as normas éticas,
qualquer que seja o mercado em que atuem. As que não operam dentro deste padrão,
estão apenas comprometendo um movimento que deveria ser útil para todos, e não
apenas para alguns. Neste sentido, estou apresentando à Casa o presente requerimento
de inf011IUIÇÕes, para obter do Ministério do Meio-Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, dados que me permitam elaborar projeto de lei tomando
obrigatória a reciclagem dos produtos que põem em risco a saúde humana e o meioambiente, na tentativa de prevenir o que, sem dúvida, é do imediato e urgente
interesse nacional.
Sala du Sessões, em 23 de março de 1998

~~i~
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Senador
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O SR. PRESIDENTE (Joio Racha)- O n~q~~e

riiQenlo lido Mnl de8pechado i Mesa llflrB declala,
nastarmas da Incisa III da an. 218 da RitglrnatiiD ln·

tama.
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O SR. PRESIDENTE (Jala Racha) - A Prnldência racebeu, da Banca Canbal da 81811, a Ollcla
rfl 681198. de 18 da conenta, encaminhando, nas
tarmas da § 3" do art. 2" da Retoluçlo n' 1, de
1998, clacumenlaçlo nllllllva .. nllagam da' divida 1110billálla da Pleledunl da Cidade da RIO de Janallo- RJ.
O expediente, lriiiXIIda ao proceullda da Pnljelo de Resoluçio n' 1711, de 1997, vali Comlsslo
deAisunloe ~
O SR. PRESIDENTE (Sebasllla Flcx:ha) - Os
Sra. Senadores Jlllio ~. Lllcla Alclnlara a Ernandes Amorim enviaram dlsclnas ii Mesa. pa.1111111111 p"*adae na farma da lllllll c1110 no art. 203
da Regimanlo lnlerno.
S.
lllllla lllandldce.
O SR• .nluo CAMPOS (PFL."'MT)- Sr. PntJidente, Srls. a Srs Sauadares, 8ldllam hoje no
IIUido cerca de 30 nlilhllas de P"'IOII contanina·
dai com a vlrus HIV. O rúmero ,de ' - • a mulha181 palladores da doença prallcernanla Jll ae iguala.

eae..

0 . . talai, 80% •mallwerw no chamado Tercei. 10 Mundo, a 16 a Áfrice, com 1panu 10% da PDPIIaçla ~ndial, abriga S3'llo dai W.Uh.
' Desde o Inicio da epidemia. 11,7 inlhllel da
pmaa Jll morreram. Segundo dedal da Programa
de AIOS da Organlzaçla dai Naç&ll Unidas UNAIDS a da O!ganzaçlo Mundial da Sallde OMS, cerca de 5,8 Rlllhllaii de p&IID81 foram lnfec..
tadalam 1997. Daua COIIIIIIQI!ide, 3,1 rnUhllal s1o
hanlel •: 2,1 milhllas, milhares; • 590 mil, crilnças
com menos da 15 anos. Dce 2.3 mllhllal de mcirtes
ililtlni&daB para 1997, 1,8 mlhlo llla de adultas.
aenda 820 mil
mi crtançu.
. •
Ao CCIIIInlrlo da que lllliloa ainda pensam, ;e

rnulllanla.-

==~

llanlmiallo
por via haleiCIIfJual
70% dai - · o contligla por via
•
por apanu 10%; ó uso da IIQiha a ililllngU
•
miMdel. por 10%; • a vertical - mlallilha -.
mais 10%. Em toda a nuldo, Jll ax111em cerca de 8
rnlhllas de órflaa cujas pala marraram vftlrnu dai• tarrlvel doença.
'
~ ~ ......., llguns aspac:ja. aaclala
que fazem da Alda uma dailnçe allllrnanle P8COI"
callnoSL Em primeiro lugar, coma· vimos, o n1111or
IUIID lllllé libl8do no c:hamado "Taicairo Mundo". ~
jultamanle ragllo que ililflo . . . . 10doil 01
daalilllll, 110% doa U'elfadDI. Em Hglllldo lugar,
tllft1louCO 1101 podamos 1111q1-r da que 83'11. dai
'

daln&es vivem na Áfllce, que 6 um COIIIIuante negro
a pobre. Em ltlrcalro lugar, ain ili•tquer pala, quua
todas 01 inlecladOI fazem parta dai dei- .ac:lais
111111 baixas, pai'laiiCIIRI D clilmadal minollas, têm
comportarnanlo de risco, llla pobres • apresaàm
baixo nivel da iliiCOiartdada. Para 1e lar uma ld6la
dalla cenário apidemiol6glco nas ElllldOI Unidol,
constata... que llliCIIIIila pala 81% da 10doil 01 ca·
101 da Aids llllla llluadas na c:onuildada afroamancena a na dDIIilsp4nicce.
No que ae relere ii Alia, lllé o Pnal dos 8110180
• nla axlslla a pe~ença da vírus. Todavia, hoje, na ci·
dada da Bonain, na lndia. mail da melada dai
proslltutal Jll iliiiiD contaminadas, a a Organizaçlo
Mundial de Sallda aUIIanta que, até o ano 2000,
llllil 30 mlh6al da PIIIIIOD na fndia eroosaar1o
u fileiraa dai pal1lldol8l da HIV; ·
No que 18 refere ao Pala, 01 daalilal de
Aldl lOirem dalmaamcelnlortllnice a wtm quase ao.
dai dai mesmas malol aaciais em •
vivem 01
dalntal aapalhadal pelo reato da IIUido. Poilanlo.
no Brull, o IÚIWIO da mulhaflllllnlectadaa aumerlla
: ~. a dlrnkiulçlo da faixa 8l6rle dai
Conlarnlnadal • uma realk!eda, a a rnilarlbll'idade
da doença 6 llillll da que· real. Alllm. ao que tudo
illdic:a, a AIOS, tan1o aqui quanto Iii fora. 6 ume
dalnça dai nduldas, daqualllll que llla colocadOI
ii 11111gem dOI lianallclce da daaanvolvinado a da
lllerçla dOI pemaa. Por aer uma doarça
IlUda 6, ao mesma tampo. encarada com forte car1111 da pieCOIICIIolo COIIbll 01 palladorea. A ""C'C•Io
danbo da pq,ta casa par parta dallamillaida 18 ao drcula ~ amigoa, chaga organizados da aaciedade •• finalmanla,
daarlla em aeu ambienta da trabalho, onda
·
patda o
a paa a aer apana um BOItido COiidanldo a uma morta anunciada. o aicMiico
6 ViiiO como a c:alálrofe da ~ a a AIDS coma
uma doença da pltllonalios, da mill'ginala a da gente
pobre.
Sr. Pniaidanla, clanle dalla epidemia que lllin1111 toda o mundo • que -illadararnanta.
da lamerdvel quariD lugar que ocupamoa em l'lllmaro da C8IOI a da forte carg~ da p.iiCOiiCIIIIo oqua •
lançada COIIbll 01 daaldilil, tornai a lnk:latlva da
........... naata Cua o Projeto da Lei rfl 248, de
· 1197, que daf•lda a ililllllll"tad no 8lqllegatrabaltiadofllll parladllnia da Vírus HIV, ali6 a data da
afulllnianiD pravldauclilrlo.
Asalm, ocupa hoje • lrllunl para defendei ilillil
Hciatlva, que COIIIIdaiO c:1v111zac1e 8, llllinlluda, poro
. tadara da ...... llllplrllo da aolldlorladada .......

lllligl••·

••np•

,

•
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para aqueles que necessatam de apoio, de atenção e
..cle-cupeito em um dos momentos ma1s critiCO& de
IIIIIIUiidiS.
•
~ na juSIJIIC8twa do meu proJeto, sua
trarnitaçlo nlpda e a sua aprovação va1 benef•ciar
doemes portadores de uma doença 1ncurável que,
P!.Jr isso, deveftl ser·protegldos contra o desemprego
·a comra o abandono. Cons1dero, ponanto, uma falta
total 'de ~manidàde a .segregação dos ponadores
dessa doença ~spansa do trabalho por esse motiVO.
•
•
Por entender assim, peço a aprovação urgente
meltprojeto, porque·só através da le1 o trabalha·
iRlr dÓente..de ~lOS estará protegido contra as '"JUS·
'!iças Íla sociedade.
Mutto obrigado.
O SR. I.OciO ALcANTARA (PSDB - CE) Sr.l>resldente, Sr's e Srs. Senadores, o D1a Ime maClOnai pela Elirmnação da Discriminação Racial, que
evoca o massacre ocorrido no diB 21 de março de
1960 - quando a policia suJ.afncana matou 69 ne·
gros e ledu mais de uma centena durante mamlestaçio peci!ICB contra a políiiCB do, .parllleld - repreeenta, maiS do que um momento de grave reflexão,
uma ocasílo propicia à reafirmação da lUla contra a
desigualdade emre as raças.
O transcurso d - JmpOrtante data, nesre ano,
ocone smullaneamente à reaiiZBÇio, no Audftóno
~io Portela, deSia Casa de leiS, do "Sem1náno
Cu•lornbolas e Pl8servação CuHural".
Também este ano, vale lembrar. esrarernos
festejando uma década de vigência da nossa Carta
Magna, da "Conatnuiçio Cidadã", conforme a denomnou o saudoso Deputado Ulysses Guimartes; e,
ainda, o cinqllentanário da "Declaração Uruversal
dos DiredOs do Homem", carta promulgada pela Or·
ganizaçia das Naç6es Unidas, em 10 de dezembro
da 1948, que, nlo tendo embora força de lei, none•a
as politicas de dlrelloe humanos na comumdade •n·
temac1onal.
..•.Toda- coincidência de dalas e celebrações,
Senhor Presidanta, COIIfelan I lrnpottêncla a1nda IIIBIOr
ao transcurso do Dia lntemac•onal pela El•m•naçlo
da Discriminação Racial, pois não se compreende
que nos Esllldos min1mameme desenvolvidos e aolt·
dlsant democ:nit1co a1nda persiStam graves des•·
gualdades, amre pan:alas' da população, em função
de sua ongem racial.
A data em queatlo -.,a reflaxões muno
oportUnas, no momento em que a soclldade bras~o
!eira se empenha em modamizar·se, eegu1ndo a tendência mundial de globalizaçio, de abanura econô,
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rruca e de domínio tecnológiCO. ExpliCO: a d•scnm•naçio racial, no Bras1l, não apresenta facetas de v•o·
lênciB como se vêem nos Estados Unidos; no entanto, sua existênciB não pode ser negada. Debaixo da
capa de ampla cord•al•dade entre brancos e pretos
subs1ste o rac•smc consubstanc~&do na negação aos
bras1le•ros negros, oportumdades 1dênt•cas às que
se concedem aos brancos
Antes. porém, de analisarmos o preconceno racial no Brasil, gcstana de comentar as c•rcunstãm:~as
que deram 'ongem ao D1a InternaCional pela El•m•naçio da OISCrim•nação Rac~al
É do conhecimento geral que tal data foi insb·
tuída pela ONU come d1sse há pouco, para evocar o
massacre de Shapervllle, qu::ndo agemes da repres·
são do govemc sul-afncano mataram e fenram negros que participavam de pac1Y1ea passeata. Os mandestantes protestavam contra a absurda obngatoriBdade, imposta à população negra, de uso de passaporte imemo para locomoção dentro do terntóno
da África do Sul. Em outros termos, o governo, de
mmona branca, obrigava os Cidadãos negros a se
sent1rem estrangeiros dentro de sua própna nação.
Tal obrigatonedade foi um dos maiS rudes golpes desferidos pela politiCa do apartheid contra os
negros da Álnca do Sul, que Já sofriam as conseqiiênciBs do preconce11o e da diScnminação desde a
ocupaçio colonialista daquela reg•ão Após a Segunda Guerra Mund1al, com o Panldo NaCIOMI no
poder, a pollt1ca do apartheid sena 1ntens1f1cada, e
em 1950 assumlriB feiçõeS OfiCiaiS, eom a lnSIIIUIÇãO
de le1s pro1b1ndo casamento 1nterrac1als, com segregação de áreas para lazer e rnorad1a, com pnvação
de d1rettos polit~eos, etc.
Essas od1osas 1mpos•ções, Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores, deram ongem a
IUSI1f1cada reação da população negra, que se organizou para protestar contra a d•scnm•Mção de denunclá·la à comumdade •ntemac10nal. Capitaneadas
pelo Congresso Nac1onal Afncano.CNA, numerosas
orgamzaçõas se mobll•zaram para combater a politica segregac1on•sta. Ass•m foi que, em 1960, os negros sul-afncanos programaram um protesto, pi'IMsto para o d1a 31 de março, contra a chamada "Le1 do
Passe", aberração que, conforme salientei, tomava a
população negra estrangeira em seu própno lar.
O massacre de Shaperville ocorrera dez dias
antes da data progl;llmada para o protesto nacional,
quando centenas de jovens negros, antecipando sua
revolta, saíram às ruas naquele ba1rro. A insbtuição,
anos depo1s, da data que hOJB celebramos, signdiCBna o reconhecimento, pela ONU, da opressão que
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.o ~alio. Sei~~~oaaa e s'iiiuiontã' ãái.do.. -n:ia . . a parcela~ da popcllaçlo lulafrtçana, e do dlleiiD que-llnlia: ..... ,.., ile nlo- i ..... tiem*•coma.Jor 'ac"dade 1J18N1o 1e da ao
lellllbmeler ao pamo de lrinalla lnncL
aulllfllalllmo. 01 11111101 lbel'llll, que haviam lido
lePiiBCICII de euaa famllu e llllilldol de qualquer
Deada, enllo, a Clllllndldllnfemaclonal ,....
piiill lpeçlo no jiiOCIIIO aoclal, 1iVIIIBm c:tlanals
1011 a p~aaianar 1111111 vigoRieamlllltl o goverra IIII-_
·
pnilk:amerde
nulas ele 11 lntegrall!n l eacledade
africano, que contiruava aiXICUiar felreamenle eua
blulleiiB
coJoniaJ.
Sem quallllcaçlo que III habilllas·
politica llill:rtmklal6r ballllrldo dizer que o
1e a PiOCIIIB' IIUI pl1plloa aunnhol de loblc•Wnlho de Segurança NaclaniJ, c:rlado- 1984, pcllllbi. ela. ficou marginalzado, e deude ll1llo .... conliiDu o I'IICrlldelcine das pllllglllçliel, das IDnuquistu tlm 11do o 1811illado de uma lula Mia e pe11111 e dos ISIUIInatolmacçDI de negnll, Vllrdadei. rene; que nem .....,._IIIIIIIIIID as cla1111 prlvle101 genocídio pm!lcar!na con1n1 u populaQIIel oprirndas. • •
' I
-~·
Ainda hoje, III 1'1111101 lllo margNIIradCII M
O Dia llllem8Cional pela Elbi*a;ID da Dlacri10 cledlcle blulllilrl. ao lado de oubil minorlal ramnaçlo Racial, COIIIUdo, jiiapiclou a rrBior ciei'IIIZIIÇio della lrilfll ruldade que perellle e, IIII
c:lail. corra 111 lndiCII, ou IDclala, éamo 111 menores
muitos - , at6 niCIIIdece, IIII pleno finei do 16de IU8, U lllllhei81: III BMII8beiCIIe III deficientes.
cub 20. O panorama IIIIING ·~illla M Afrtca do
A
Nacional de Amallragl!ll por DoSul1011.,de COI11IÇIIIa all'lllllflcaro. c:omallbenamicilio - PNAD ele 1988 nN8Iou que 55,2% doi braçlo e pCIII18IIar _ _ , ao poder do lfcllr ~
lllftal lllo blal-; 38,2%, perdCII (ai COiiljllaàidMandala.
dol 111 rnulaiDI. cabociCII, cafuzau, ,._.,._ ou
Mal a lula pela IL01ua;ID da mça. Se.u.. PrellliiiÇCII de qualquer raça); n., jllllliDI; 0,4%, lldente, nlo Mirava llllri8l na Arrtca dei ' e ,..
ruiCII ou u1611c:os; e 0,2'Jio, lndiol. · Eàee 'dadCII deanllgal caNir*l kn!!zac!n naquele COI
•.e. No
.lllOIIIIIum que a açiD exduldoiB da IC ciwlade lllllill.,.._. IC lllll1lfella em COiidlçlles u mail dlvitual: a
811111H, o pall de rrBior pajiidlçlri llllliBit... à Nrica, 11111111101lulam pela lglllldade nlo lanlo de cli.~
.Jaçlo lndlgane. 'que J6 habllava o- lirrlldtlo 11111IBIIDs, mu, prlnclpUnante de apariUrildades. E lu.• "ii''antarlomente ao ptCCIIIO de coloiilzaçio,foi
tam tardlêm pela aflnnaçlo de eua ~ cullu••• grande parte dizimada peloa biBnCCII, lillando
181, que lle wm lendo nagada lnlldiCIIamenle ao
apanu, CIRl8 de 300 mllndfgenu em n11110
longo d a - hidória.
pels; e a JIOPIIIaÇio 'negra e maliça. enlbora perfaA divida da riiÇio brulllft para C11111 III ,.....
zendo quale a ....... do povo, lllnda lula,
dutamlnli, pela fazer jllliVIIJIIcalam IIUI dilullol e
gros Vllll1 de longa data. Rlmanla. evldenlemlnte.
Pilll eJninar a desigualdade..
.
leiiiPIII da acravidlo, Clllll o BIJIBvente de que
, _ o lllllmo pela a abolir aquele nlglml. wrdadalTllllll-11 de unillubl heralleu. poli o jlliCOII.. nódoa na IIOIU hlllória.
··
cullo rucial, embota lllo lia Ol1enlillo qu;niD o que
Aballda a IICI8VIIIuia, o Ellado bradeii'O nlo
1e ablerva 1111 OUIIal p;isee, com • a uerlnbulldo
tratou de innanar brancCII e neg101. poli ....,uava
noe btasllel101 ahla um proca- de fom ;lo lnteliclual e ele mnuduluclnwniD. Elia _...de, que
, _ lllllmol, nlo Individual .. - llàgildade, 11tulanls, pelo dil8ilo natural, ele llâgia c:ldiJdania.
praenciamol dlallamerde, foi COI•IIdada IIII pul•
mas, ,..,.,..,., peças de um
pcxSdutivo.
'quila delinvaJvlda pela BidiCipL!Ialll Luc:mlr Raua.
da Univerlidade FedeiBI do Mato GICIIIO do Sul.
eroe•1111111• da piOdu;lo COI.emtca.
•'
•
I
•
'
A·lllllhada llbenlade, enllm, ~para um
Ulilltando deuunhol feiiOI por cnançu enlnt
povo que jamais 1111110,_,. IIII I - lutes para
quatro e iule anoe 'de Idade, de IIII • oJu de
conqulillll-la. Eaa denodada belaJha doi pcMII ....
Cllmpo Glande, ela
que n - e11111101
gros no Bral tlm o ..... 8IQU6Iipo de c:onvtvtncia
11811lli8ladole ~de lonnlll..,ail&l.
democlüca e de Igualdade 111118 111 povoe, n1o na
Nalle COiilliXIO, CGIIPIMide l i a crille di afirma·
IOCiedade abolicionlltl que 11 ~~~gulu, mu noe qulç1D da ldanltdade nailra. A pesquludata c:lullllcou
lombCII, upeclalmente o de Palmaru, que ficava na
111118balhol wr 1101 ne o 111ta1o IIOCIII cJaa ctlançu,
IBgllo onde hoje 1ellilua a cidade de Unllo doi Pale Vllllllcou' que IIIIIB'aqueles ele nlvel mail elmldo
rnaru, no Elllido de Alagou.
o 1111110 e1a um alemeiiiD extemo ao eeu unlvanlo de
vida; no 111rato lrdetnlldário, o MgtO. eMionllllllil
Por lllo n.mo. cam lnllilla lUla, 111 MgiOI
lirulleiiOI -nciam o llder do qulombo. Zuntil
próximo, ainda - extemo ao eeu calldlano: no aniO mail bailio. de Cllençu de menor poder aqu;.;.
doi Palmarll. morro 1111 conibe' • no ano de 18115.
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bVo, e em CUJO me10 e prese~ de cnanças negras
é ITIQIS sagndacatava, a antropóloga chegou a consta·
tar a negação da condiÇão de negro. Em matéria publacada pelo JOmal Folha de S. Paulo, a antropóloga
salienta· "Algumas cnanças negras desenharam-se,
elas própnas, como brancas•.
Observa-se asSim, Senhoras e Senhores Senadores. que a integração dos negros e de outros
povos dascnminados, à socaedade brasaleira, na pie·
n~ude dos seus dnatos e de sua cadadanaa, exige mais
do que uma legiSiaçio eficaz. EXIge uma reeducação
que eleve se estender à escola, onde o negro e o lndiO
são tratados de forma excênlrica, contnbulndo para a
formaçio da mentalidade preconceduosa.
Ao evocarmos o massacre de ShapeMIIe, que
deu ongem ao Daa lnlemacional pela Eliminação da
DISCnmanação Racl81, nlo basta que nos compadeçamos, aliás, não convém que nos compadeçamos;
não basta que condenemos o aparthelcl, verdadearo
opróbrio da civilimçio col1lllqlorinea É preciSO que
nos unamos na luta pela inserção dos povos excluidos nas &OCiadades democrállcas e pluraliStas, conscaentes de que as dilera~ raclllis não se chocam,
mas se complementam. É preciso compreender que a
mserção do negro ou do lnclo n1J nossa SOCiedade,
com da&elloS &gii8IS e co~ condiÇão de cKiadanaa,
nlo deve ser tarefa exctusiVB desses povos, mas
objetiVO comum a lodos os que acreditam na construção de uma naçlo justa, democrátiCa e solidána.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AIIORJM (PPB- RO)- Sr.
Presidenta, Sr's e Srs. Senadores, a socaedade brasileira tem diSCubdo um assunto da ma10r amportãncaa: a saluaçio do menor detinqúente no Pais. Muato
tem Sido diScutido, seJB através de programas de tefevisio, rádiO e impfensa e, como não poderia deaxar
de ser, o Senado como órgão que representa os anseiOS da sociedade, no que tange ao Poder Legaslalavo, já encontra entre as proposi9ÕBS legaslat&Vas que
tramam na Casa, PI'OjBios de lei que tratam do assunto, corno é o caso da Proposta de Emenda a
ConsldUição que assinei, no qual o menor de dezoito
anos e maior de dezasseiS ano's passa a ser amputável, com as devidas medidas que a idade exage.
Entretanto, Sr. Presidente, é preciso estudar o
assunto com a devida atenção com que o Senado
habatualmente o faz, mas também considerando todas as vertentes que o assunto possua, levando em
consideração a sbuaçio de cnanças órfãs e abandonadas que a hislóna tem relegado ao descaso, assim como a siiUBÇio de menores que embora não
sejam órllos, possuem um perfil de delinquênCia e
vioJãncia que debca a socaedade brasileira assustada, perplexa.
A lei que estamos propondo d-rá trazer mais
responsabilidade aos menores de Idade, poas a san-

ção imposta daante da inlração da lei terá nlo apenas caráter pundiYO, mas quêremos crer que Iam·
bém seriÕ medidas que visem a correçio e reintegração à sociedade. Porque não basta apeii8S punir.
E necassáno também cnar condaçlles para que o
menor aprenda, se arrependa, mude de mentaladade
e passe a convaver com seus semelhantes de forma
paclla e construtava, antegrado a socaedade. E quero neste momento, deaxar aos meus nobres pares e
a toda a aocaedade uma pergunta: Corno faremos
isso? Sam, como? Será que acredd&mos que é possível reantegrar esses menores ou apenas os tranca·
faamos e desastamos dasses filhos da pátna que também lacarão órfãos dela se assam o fazermos?
Recentemente recebi em meu gabinete correspondênciB do Dr. Valdeci Castellar Cdon, Juiz de Dare~o da Justiça da lnlânciB e da Juventude, da Comarca de Porto Velho, que relata sobre o ProJeto
Gerar, trabalho que tem por hnalidade contnbuir para
criar uma cuftura desmastdacadora sobre adoção.
Quero me congratular com Sua Excelência, o Juiz
Valdeca, e parabemzar o Juizado da lnlênc:IB e da Juventude de Porto Velho pela anicialiva. São aç6es
desse tapo que precisamos no Pais, Senhor Presidente. Ações que vão além da samples execução de
tarefas para a qual recebemos remuneração. Aç&ls
que demonstram amor. Que resultam do deS8JO sincero de eXbnguar a marganalidade, a mendagãncia e a
delinqiiêi'ICIII no Pais, e que necessitam da partiCipa·
ção eletiva da sociedade.
Precasamos estar atentos. Muito tem sido falado sobre o assuntei e não pretendo me estender
mais. Precisamos estar atentos para que s&Ja avalaado, com o devido tempo, essa medida que ora estamos diSCutmdo, para sabermos se realmente damanuará a vaolênciB e a dehnqiiência. Que nlo SIIJIIm
apenas medidas pundavas, e para Isso é que conclamo a sociedade brasileira para, juntos, moddacannos
esse triste quadro.
Era o que linha a dazer, Sr. Presidente.
Muito Obngado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando a realização de sessão ordanána dehberativa de amanhã, a realizar-se às 14horas
e 30 minutos., com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1REQUERIMENTO N' 137, DE 1998
Votação, em lume linl:o, elo Requerimento ri' 137,
de 1998, do Senador Romeu Turna, solicitando, nos

termos regimentais, tramitação conjunta dos Proj•
tos de Lai do Senado n"s 251 e 258, de 1997, por
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veiAIIIIIIIICibnt alleraçlles na IAi que lnllllul o Slsla-

rna.Naclanal ele Alma - SINARM.
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO

PROJETO DE LEI DA cAMARA
N' 32, DE 1997

Dmn'lalo, em tumo úrico,

do Pftljelo ele IAi
32, de 1997 (~ 2.81141116. na Cala de
origem), de lnictabva do Prasidenta da República,
que altera diSPOiitivos do Dec:rato-Lei ~ 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - C6dlgo Penal, f8ndo . .
Paracer sob n" 858, de 1997, da Cam'nlo de
Consbtulçlo, JUIIIÇB e Ctdaclania, RelaiDr: Senador
Romeu Tuma, favonlvat, com u Emendas ~ 1 a 6-

da C6mara

~

CCJ, que apresenta.

_,_
·

PROJETO DE LEI DA cAMARA
N' 33, DE 1997

Disanla. em turno linl:o, do Pnljelo de Lei da
CAmela ~ 33, de 1997 (1111.124185. na Cua de CJri.
gem), de ir*:labva do ~ Pllbllco da Unllo, que
dlsplle 10bnt a a1aç1o da Escala ~do MIIIIIA
rto l'ílbbl da Unlo e cl6 Dlllru provldlucles. lindo
p - lawniwels, IDb ,ftlls 11118 • 1189; da
1997."du Camilellee
- de Educlçlo, Fl8lalor: Senador Lllclo AII:An-

tara; e . .
__od-.,.de Conabtuiçlo, JUIIIÇa e Cidadania. Relalor:

Sellldor José lgnéclo Femlira.

·

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'71, DE 1997

r , em turno único. do PRljaiD de DecnllegisM'vo ~ 71, da 1997 ena 3941117, na CAmela
D"'CC

to
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dos Daputaclc!e), que ..,.uva o ato que IIIIIDV8 a !Dto
Cll8llo da R6dio Mlrlmly Lida. para ............
de radiodllullo ID11018 em onda curta na Cidade de
FIDrianllpoll, Ellado de Sanla catarlna, lllndo
~ fiMrivato IDb ~ 821, de 1997, da Coll'lillllo de Eduraçto, R I "•. Selldlr Vllson ICielnOt.lg. com lbet8nçlo da Sellldorll Bel 1r da Slva.
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'77, DE 1997

Disa'lslo. em turno úra, do Pnljeto de DeCIIIID leglslallvo ~ 77, de 1997 (~ *1111117, na Cêrnara dos Deputados), que aprova o ato que IIIIIDV8
a CDIICBIBiD da Nd'!D Ouro Branco Lida. para explorar IBMÇO de radlodiluslo IIDIICII8 em onda 1116dia na Cidade de Currais Novos, El1ado do Rio
Grande do Norte, lendo
~favcaéuei,IDb rt'738. de 1887, daCanDIIo de Em tceÇio, Relllrx: Sanador Edllon l..dllo.

N'78, DE 1997
Dllculllo, em 1umo úrico, do Projelo de DeCIIIID Legislativo ~ 78, de 1887 (~ 40CW7, na Clmera dos Depulados), que apnwa o ato que renova
a COI CIIIID deferida l R4dlo Monumental de ApeNiclda Lida. para aplcxar Mrviço de l'lllfiDdllullo
IDI1DI'B em onda mliclla na Cidade de Aperacida, Elllldo de SID Peulo, lendo
"--r lavlrivel, IDb ~ 599, de 1997, da Com'IIID ele Educaçlo, Relator: Senador Glllerlo Miranda, com llbiii!IÇio do Senador Lauro ~
O IR. PRESIDENTE (Joio Rocha) - Ellll encemlda a 18181o. · I
(Levanta-se • . . . , u 16 , _ 42 nrinulosJ

AT& DA 11' 8E81Ao Nlo DEI.BERA11VA,

REAliZADA EM 11 DE MARÇO DE 11198
(Pidlllceda no DSF, de 17 de I'II8IÇD de 1~
•

•I

RETlRC4çAO

A. p6glna ~ 114240. na data da Portaria ~ 8, de
18R, do lnlllluto de Pmldlncia dos Caugn II'IIU,

onde••=

Blallla. 11 de I'II8IÇD de 11198.

.

Lllll••=
Bla.... 2 de I'II8IÇD de 1998.
ATA DA 13' 8E88AO DEUBEAA11VA

ORDINARIA, REA' IZM'A
EM 11 DE MARÇO DE 11198
(Publicado no DSF, de 18 de IIIIIIÇCI)
RETIFICAçAO
A. página 04537, 2" caluna. ao final do c11scun1o
. pnnmcladc pR Senador José Flab8dD Arruda,
--=ei'IIHe o aegulnla documento a que ae l8fent
'

o~·

OFICio GLC N.1 02711111
Bra811ia, 18 de IIIIIÇO de 1881

A8&a E callncia, o Senhor
Sanador Anl6nlo Cartoe Magalhlel
Pnllklenle do Senedc Federal
BlaiDa-DF ·
Senhor Prasldenle,
Venho l prasença de VOIIB Exullucla Clllftlnar que 1u1 procurado por rapresenJan~es do Unibanco SIA, lnfonnendo.me do UIID Indevido do meu
•. _ por mo de leroelroe, em JII'C c1110 de eberlunl

•

•
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de conta-poupança num Posto de SeiVIÇO da referida j_nstduiçio banc.tna, com objellvos que se revelaram excusos e ilega111, numa p4'81end1da operação
montada grosseiramente e rapidamente descobella.
Referlda-lnlonnação foi conflnnada por comunicação escnta, por mim soliCitada e remetida pela dlretoria desta rneSina InstituiÇão datada de 15-12-97.
Em razio do absoluto desconhecimerdo dos
latos a mm narrados requeri, de Imediato, providências da autoridade polrcial competente, através do
meu Advogado, já que sou víhma de c:ilaçi!es difamatórias perpetradas por pessoa deSC011hecida e
até agora nlo encordrada.
Em respeito l orienlaçlo recebida da autondade
poliCial, pelo meu advogado, e ao lato da que o lnquérdo Polrcral corra em srgdo, nlo demos Clrvulgação aos
fatos, para nlo ferir a lagislaçio penal pertinente.
Erdrelardo, nos 4111mos diBs fomos procurados,
au e meu advogado, por pessoas que, lnexphcavelmerde, trnham dados do inquérdo que, repdo, cone
sob sígrlo.
Em IB2io dessa quebra de sigilo e e sinais claros de tentativa grossaua da annaçio a de exploração pollbca de um lato policialesco, com o lrdudo de
prejudicar nmha Imagem como Senador da Rap4blica, requeiro, reepedosamente, a Vossa Excelência
se d1gne encaminhar l Egrégia Corregedoria do Senado Federal o presante requerimerdo para as provldêncras cablvers e para o acompanhamerdo que se
!1zer necessário. - Senador JoH Roberto Arruda.

Em anexo c6pra dos documentos Nlandos neste ofício.
UNIBANCO

Sio Paulo, 15 de dezembro de 1997
Ao
Exm" Dr.
Senador José Roberto Arruda
Bnrsllia- DF

Prezado Senhor,
Corroborando conta10 mantido por represantanle desla lnstlluiçlo Frnenceira com V. Ex", em
10 da dezenrbro p.passedo, conflnnamos que requeremos a abertura de lnquérdo criminal para apurar
as cirarnstlncias lim que foi aberta uma conta de
poupança em uma de nossas unidades, com base
na qual !oram IOijados documerdos apócrifos de custódia, com o propósito de fazê-los cm:utar comercralmenta no mercado linance1ro internacional.
lmonnamos, ainda, que chamado a prestar dapoimerdo, sobre o ocomdo, no mencionado Inquérito, o funcionário responsável pela abertura da conta,
aludiu ao nome de V. Ex' no ccntexto das declai'IIÇ(les ali prestadas (cópia anexa).
t::.õ.:!erdementa que, por tratar-ee de llanlativa
da fraude, cuja autona cabeni 110 lnquédto IIICiare-

cer~~lusiVII quardo i mençlo rndevlda do nome de
V. ~, não há por que "dar ao .lato impo!1incra
ma1o~ cabendo is autondades competentes apurar
o ocorrido. De qualquer modo, enllll rdemos ser de nosso dever dar o pronto c:onhecimenlo do lato a V. Ea'.
Sendo o que tínhamos a inlonnar, renovamos
a V. Ex' os nossos protestos de elevada estrma e
d1st1nta consideração e nos colocamos a vossa drsposiçio, pessoalmeme. ou por mtennéd1o do nosso
colaborador local, Dr. Clóvis Brandão, para quaisquer esclarecimerdos IIÍ!ic10na1s.
UNIBANCO- União de Bancos Bras1leiros SA.
- Johan Albino Ribeiro, Diretoria Juridica.

BASTOS e FRUET- Advogados Associados
IIm.• Sr. Dr. Clcero Ard6nro de Ara4JO
D.D. Delegado de Polícia da 11 Delegacia de Polícra
de Brasn1a - DF
Rei.: Inquérito Polrcral n• 412197
José Roberto Arruda, brasileiro, separado judrcialmerde, engenheiro, atualmerda no axerclcio do
cargo de Senador da Rep4blica pelo Distrito Federal,
pollador da Carte1ra Identidade n" 590.415 SSP/DF,
inscrdo no CPFIMF sob o n• 215.195.796-91, vem
respedolamerde à presença de
por intennédio de seus advogados inlra-assmados (doe. 01), expor e ao l1nal requerer o que se segue.
Por meio de cordatos rnardidos com rapresentardes do Unibanco S/A e de comunicaçio vra
fax remebda pelo Diretona Juridrca do Unrbanco S/A
na data de 15-12-97 (doe. 02), o requererde tomou
conhecrmerdo de que teria envolvido seu nome, por
ato de terceiros, em processo de abertura de conta
poupança na ralenda instituição l1nanceira.
Ass1m, d1arde do exposto, e tendo em vista o
absoluto desconhecimento do requererda quardo
aos nomes das pessoas investigadas, requer-ee, em
sendo local1zado o Sr. Anl6nio Carlos dos Sardos,
que na tomada de seu depoimehto aplique-ee-lhe
analogicamerde, caso ass1m erdenda V.
a drsposrçio contida no art1g0 144, do Cód1go Penal.
Requer-se, outross1m, sejam extraldas e disponrbihzadas ao requarerde CÓPIBS reprogrificas das
declarações prestadas pelos envolvidos no caso-, já
que podem conl1gurar cnmes cordra a sua honra (difamação e lnJ4ria), prevrstos pela legislação penal
brasile1ra.

v. s.•.

s.•,

T.emque.

· ···

P.E. DafarimBnto.
BnrsDia, 16 de dezembro de 1997.- Ctúdlo

EilciMto Fruet, OAB/DF 6.624 - Vlcenlla Coelho

Amjo, OAR/DF 13.134.
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CONSELHO DE mCA E DECORO PARLAMENTAR
(Eleito em 19-4-95)

..

11-. CalildD Mlldlaor- PMDB- SC
VIre-PI
J..eAJ--PFL-SE
(l!lallll em 28-2-915)
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2

Sapleates'

'l'llalans
PFL

I. JIK Aplpsno

I. ElcioAJ....
Fnaaiuno l"enin

3. WlldeckOmela

2. Carias Pobodnio
3. Vllscm Kleinilbi"'

4. Joo6AI-

4

2.

J..eBoanco

PMDB
I. Caildo Mlldaaor
2. lümezTebel
3. Nlbar Jdlllar
4. Ney S.•ae·a

I. (VIl")
2. (lenan Camala
3. FlaYIIIIO Melo
":1 Caubnho Jorge
PSDB

I. L6coo Alclnlara
2. (V...)

I. Jclfcnon ~
2. Joo6,...., Falara

PPB (Eo-PI'R + Ex·PPl
I. Luc:rdoo Panclla

I. Epiddo Clfelelra
2 O.... Doa

PI"B
I. Emllll ............

I. Arbndo """' (11'..... por
ezen:erCIIJDdeMWIIIOde Ellado)

PP
I.

o.-- Dou

I. Anl&uo Carlos Val.tdroer

Pr
I.

I. Louoo Canopos

Mlrina~d...

PDT

I. Seablo Rocba

I. (V"i!OJ

Membro Nato
RomeuTuma
(Conqodor)

(Ab.Un+. em 210-1-98)

SECRETARIA -GERAL DA MESA

...

SUBSECRETARIA DE COMISSOES .
Diretora: a aDE MA1UA B. F. CRIJZ
· Ramais: 3490 • 3491 Fa: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÀS.COMISSOES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE
~Q~
Cbef'e: UnzCLÁUDIODEBRn'O
Ramais: 3511 -3514 Fa: 3606

Scciedrios:

.

ADRIANA TAVARES SOBRAL (Ramll: 4Z52)

FRANCISCO NAUIUDES BARilOS (IBII: 3508)

MARTA HELENA PINTO f. PAREN'I'E (Rimll. 3501)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSOES MISTAS
a.&: JOSé IDBEilTO ASStiMPÇ1o CRIJZ
llmlil: 3507 • 3520 Fa: 3512

.

'

EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIIA (IBII: 3520)
QE11DES BOAVENnJRA NERY (IBII: 3503)
JOAQUIM BAJ.DOfNo DE B. NETO (IBII· 4256)
sERmO DA FONSECA BRAGA (llmll: 3502)
wn.L DE MOURA WANDERLEY (Rimll: 3509)
. ELIZABE1ll GU. BARBOSA VIANA (a-1. 4792)
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramll: 4256) '
'

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMJSSOES PERMANENTES
Chef'e· FRANCISCO GlJILHEIME 1HEES RIBEIRO
· Rmlis: 4631· 3492 Fa: 4573
Secaidaios; CE

a
CAE , ,

-Júuo RICARDO B01lGES L1NHARES (Rimai: 4604)

·CELSo ANTONY PARENTE (Rimll: 4IS0'7)
. ·DIRCEU VIEIRA MAaiADO FDJIO (Rimll: 4605) ·
• LUIZ GONZAGA DA SJLVA FDJIO (Raal: 3516)

CAS

·RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Rimll· 4601)
• VERA LÚCIA BATISTA SU.VA (Rimll: 7215)

CCI

• VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Raal: 4e09)

CRE

·MARCOS SANTOS PARENTE FILHO~ 3496)

CFC

·JOSÉ FRANCSCO B. DE CARVALHO (Rimll. 3935)

.

. .

•

·COMiss'o.Es F~RMANENTES
•

(ÁRT" 72 • RISF)

1) COMISSAO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS • CAE
PRES~ SENADOR JOS~ SERRA

VICE.PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA
(27llT1JI.AIIES E 27 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES

FRANCEI.JNO PEREIRA
VII..SON KLEINÜBING
GILBERTO MIRANDA

~1114105

BELLOPARGA
FREITAS NETO
JOÃO ROCHA
JONAS PINHEIRO
WALDECK ORNELAS

MA-3081170
Pl-2131132
T().40711172
MT-2271n2
BA-2211112

I

GILVAII BORGES

FERNANDO BEZERRA
NEY SUASSUNA
JOSÉSAAD
CARLOS BEZERRA
RAMEZTEBET
JOSÉ FOGAÇA

IJõSê

ROBERTO ARRUDA
COUTNfO JORGE
JEFFERSOfj PERES
JOSÉ SERRA

OSMARDIAS

Í#\-ROMERO JUCA

MG-2411112
SC-20C1142

RR-2111112
RN-2361112
R02231/32
ES-3130131
IIA-2311112
BA-3173174
PE-3117/SS
MT-4064165

•I
PIIDB
1,JAI!IER BARBAUIO
AP-2151152
RN-2461167
2-IIARLUCE PINTO
PB-114511245
3-MAJ:IRO MIRANDA
G0-31411150
=TOREQUIÃO
MT-22!11192
SIMON
MS-2221122
IL.DO IIAI..DANER
7-GEfUION CAMATA
RS-3077nB

DF-21111112
PA-10211N22&
All-2081112
SP-2351152
PR-2124125

PA4041143
RR-1101/1201
GO..z091192
PR-2A01102
RS-3230131
SC-2141142

ES-32031114

~-=NIO

VILELA FILHO
2-BENI l/ERAS

AL-41193194
CE-3242143
CE-23111102
MS-2311182
CE-2211185

~AI..CANTARA

4-t.ODIO COELHO
5-SÉRGIO MACHADO

I

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPSJ
1-ANTONIO CARLOS VALAIIARES
SP-3213115
·PSB
DF-2341142
Z.$EBAS11ÃO ROCHA· PDT
lAURO CAMPOS· PT
PA-2101102
3· ROBERTO FREIRE· PPS
ADEIIIR ANDRADE· PSB
SE-2391192
4- ABDIAS NASCIMENTO· PDT
JOSÉ EDUARDO DtiTRA ·PT

SE..z201102

EDUARDO SUPUCY ·PT

I

AP-2244146
PE-2161167
RJ-112114221

PPB

êSPêRíõiA() AMIN

SC-4211111116

l.EVYDIAS

MS-11211t1221

JOSE EDUARDO

PR-405!111i0

1-6'1TACIO CAFETEIRA
2-l.EOMAR QUINTANILHA

IIA-1402111
TO-za11m

PTB

"REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:110 RS(*)
SECRETÁRIO: DIRCEU Y1D11A MACHADO nuso
TELDONIS DA SECRETARIA: 311-351614605

1-REGINA ASSUIIPÇAô

SALA N" I,_ALA SEN. ALEXANDRE COSfA
TEL DA SAIA DE REUNIÃO: lll..ns!l

FAX: 311-4344

(*).._.. . . . . _ •• ,......_ ..... u.ur..........

•._......._...,......_._INIDIII.

IIG· 2131137

.

I

TmA.ARES

ROMERO JüêÃ
JONAS PINHERO

JOSé ALVES

.I

• SUPLENTES

PFL
1-G~PALIIEIRA

RR-2111117

MT.zznm

BEUOPARGA
wq,aa:x ORNELAS
LEONEL PANA

JOSéBIMICO

SEo4IIIIIS7
11' 1011172
IIA4211117
DF-1114811141
R0-2231137

FREITAS NErO

~31137

JúLIO CAMPOS

MT-4084115

. 2~.1..08110

3-S.CIO At.,VARES
4-VAGO

5-JOSé AGR}pwo

l-BERNARDO~

7-ROMEU TlJIIÀ,
I-JOAO ROCHA
I·VAGO

.AL :1245147
M/44311115
ES-3130135
IIT-411141&5
RN-2311.117
141141111117
SP-2IIS1IS7
T0-4071117t . •

PIIDB
CARLOS BEZERRA

GLVAII BORGES

.. JOAo FRANÇA (1)
CA5II DO IIALDANER

IIAURO.uNDA
NA80R JUNIOR
IIARUICE PINTO
OTONIEL IIACHADO

I

Lõêíõ ALdNTARA

IIT• 22111117
AP-2151157
RR-311117141171
SC-2141147
G().2011JI2
AC-147111371
RR-1101141182
G0-2031132

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

CE-231111117
PR-2124125
lls-zatll7
PE-2451157
DF-21111118

MARINA SILVA· PT
ADEIIIR ANDRADE· PS8
SEBASTIAo ROCHA· PDT

AC-2111117
PA-21011117
AP-ZZ44I4&

OSIIIAR DIAS
I.ÚDIO CClELHO
CARLOS M.SON,

ERNANDES A110A111

..

· RO-IIIII11S7

t::iõSê FOCIAÇA
z.JO§SAAD
3- PEDRO SIMON
.WOSÉ SARNEY
S.fU5NAN CALJtER)S
•
l-VAGO
7-VAGO
l-VAGO
~
PSD8
1-ARTUR DA TAWLA
:Z.SENI VERAS
3-SERGIO IIMCHADO
4-COU1'1NHO JORGE
s.EFFERSON PERE&·
'

z.uuRO CAMPOS· PT
:s.AIIDIAS NASaMENTO • PDT
4-ROBERTO FREIRE· PPS
'

PPB
1-EPITACIO CAFETERIA

,.:LEI:::OII:::M=<I:IN::11:.::Niiii.HA==:.....r--.:.:1'0411711711=:::.::::.::..-=-!-H=...L UWIAoAIIIN

I

RS-31177171
G0-31411150
RS- 32311131
AP-3421t31
AL·228117D

·I
RJ.201137
CE-1141 •
CE-22111117
PA.-102111228
A114011117

IF.at1147
JU.1121M221
PE-2181117

MID7117.t·

. 5C-GIIIIIJI

PTB •

(1) Desflllau.ce elo PIIDB, •111111

__

ldD IID PP8,- 2.10.97,

REI1NJ0ES: QUARTAS-n:nt.\5 ÀS II:GI RS(*) •

sALA

N" lf.ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
'nL. DA BALA DIIIIINilO: JII..D!t
FAX: 311-3652

.... ___
(*)-·--·-.
. . . .--.. . . . __ _

SECRETÁRIO: RAYMlJNDO JRANCO DINJZ
nLDONES DA SECRETARIA: 311 C.-tJSI5

I

•

3) COIIISSAo DE CONS'mUIÇAo, JUSTIÇA E CIDADANIA- CCJ
. PRESIDENTE: SENADOR BERNARDO CABRAL
VICE-PRESIDENTE: SENADOR RAMEZ TE8ET
(23 TI11IURES E Z3 SUPLENTES)

SUPLENTES

muLARES

PFL
GlllutERME PALMEIRA
ROMEROJucA
JOSÉBIANCO
BERNARDO CABRAL
FRANCELINO'PEREIRA
JOSAPHAT IIIARINHO
ROMEUTUMA

I

Al,U41147

1.ac:IO ALVARES
2-BIISON LOIIAo
~OSÉ AGRIPINO

RR~111117

R0-2231127
AM..ztll1117
MG-2411117

4-LEONEL PNVA

&-FREITAS NETO
HELLO P.ARGA
7-GILBERTO MIRANDA

~173174

SP-21151112

1-VAGO
2-NEY SUASSUNA
3-CARLOS BEZERRA
4-CASD..DO MALDANER

RMIEZTEBET
PEDRO SIMON
RENAN CALHEIROS

RS~

5-FERNANDO BEZERRA

AL421112Z17

1-GILVAM BORGES

I

~011172

AM-111813104

PMDB
PA4011112
RS-31177nl
PR-24011117
MS 2221127

JADER IIAREIALHO
JOSÉ FOGAÇA
ROBERTO REQUIAo

ES~130/32

MA-23111111
RN-23111117
DF-11141111411
Pl-21311.17

P&4345/41

MT-2281117
I'C-2141147
RN-2411112417
AP-2151152

PSDB

JEFFERSON PERES

AM41111117

JOSÉ IGNAclo FERREIRA

lilciO ALCANTARA

ES~21124
~11117

1.eERGIO MllCHADO
2..108ÉSERRA
~OSÉ ROBERTO ARRUDA

BENIVERAS

CE..uata

4-0SMAR DIAS

CE-22141117
SP-2351152
DF-2011117
PR-2124125

(PT, POT, PSB, PPSJ
1-ADEMIR ANDRADE· PSB
2.seBAS11AOROCHA-PDT
3-MARINA SILVA· PT

PA-2101107
AP-2241147
AC-2181187

I

BLOCO DE OPOSIÇAO
ANTOMO C. VALADARES- PSB SE-ZZ011V4
ROBERIOFREIRE·PPS
PE-2181187
JOSé EDUARDO OUTRA· PT
SE-2311197

.,

PPB
SC-4ZOIIIII7

MA-4G'13174

IREGINAAssUMPÇAõ
--

1-UVY DIAS

MS-112111221
T0-2072174

1-GDACIR SOARES

R0-321813219

Z:. LEOMAR QUINTANiutA
PTB

MG-U21127

REUNIOES: QUARTAS-JI'EIIWI ÁS 10:00 BS
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA L\_CERDA NUNES

SAIA N" 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-B7214612

FAX: 311-4315

TI:L. DA SALA DE REÜJIIIÃO: 311-3541

At&ral!zoda em: 031031118

..

4) coiiiSSAO DE EDIJCAÇAo ·CE

PR1!11111ENm: EMDOit M1UK DA TAWILA
VICE L !14 .1tTE: .!OELIIE LLOlUNIIA
CZ7'1mURES E 17111Ufmi1t
I

StPLEN11!S
JULIO CAMPOS
HUGO t,IAPOI.EAo
JQEL pe HCI..UINDA
ác:DALVARES
.10AO ROCHA ••
ROIIER9 JUCÁ
ROIIEU lUIIA
EDiSON LOBAo

· MT~'il!ll
PL-3CII5ILL7

1-IIERNARDO CAIIRAi.
2·VIUION "' DL"PPLL

:w..ECNEL PINA.
._ FRANCEI.MO PEREIRA

PE-31871111
ES-31311132
10o4117C1171

5-G!!.IIERrO~
~PLNUW

RR-Zt111t7

SP-2IISCIIS7

7-WALDEa< OIINElAS

MA-Z:JttUI

l-VAGO

·PMDB

JôSEFOGAÇA

.

~iNit!MI

IIG-M11112
All-a'LLMIII
MT-2271172
BWZ11112

.

3-NEY SUASSUNA
4-NABOR JUNDR
5-RENAN CAIJEIROS

8-0TONiEL MAOWIO.
7·VAGO

scacva

I

1-RAIIEZlEBET
2-.IOSÉSAAD

FERNANDO BEZERRA
ROBER Lu REQILIAO
GERSON CAMATA
JOSé SARNEY
J0Ao FRANÇA (11
VAGO

All-altiiZ

MS'222'13
CJ0.31411111
PB t:StiNI

AC-1471113711
AL-23!1122117
CJ0.21131132

'

'•

AR1UR DA TAVOLA

COUT1NHO JORGE
SERGIO MACHIIDO

TE0T0N:o VILELA FIJLO
BENIVERAS

--·1112

RJ.Z431132
PA-3!1SC11Gt3

ES-2121122

CE-ZIII1112
AL4I3IN
CE32GI43

CE-23DUI2
fiE.Zt51r.l2

IIP-Z3S1IS2

BL OCO DE õPõSíÇÃÕ (PT, PDT, PSB. PP!)
LAURO CAMPOS • PT
MARINA SLVA ·PT

EIII.!A FERNANDES· PDT
ASDiAS NASCiMENTO· PDT

DF.ZW1142
~11112

RS-233'Lm

R.'-422"30

1.eENED!TA DA II.VA • PT
2-Nm:INiO C. VALADARES . .
:s.sEBASTiAO ROCHA
4-VAGO

"(11 DesLILiaiHe do PMDB. ~~~~~·-Ido 1111 PP8, em 2.10.87.

REUNI6ES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 111:11 HS (*)
SECRETÁRIO: IÍJUO RICARDO B. LINIIARES
TI:LUONES DA. SECit.'=I'AIUA: :Si L-34!111oH04

SALA N" 15 • ALr\ SEN. ALEXANDRE COSTA
TIL MIAI-' DI:IIIILIIAo: IIWIII
FAX: lll-3121

( * ) _.. _ _ .... _ _ _ .. ,......__ _

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

•

5) COMissAo DE RELAÇ()ES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL· CRE
PRESIDENTE: SENADOR .IOIIÉ IIARNEY
VICE.f'RDIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA
(18 TITULARES E 18 SUPLENTES)

muLARES

SUPLENTES
PFL

GUILHERME PALMEIRA
HUGO NAP0LEAp
JOSÉ AGRIPINO" •
BERNARDO CABRAL
ROMEUTUMA.
LEONEL PAIVA

AL-3245147

1.JOEL. DE HOUANDA
2-BELLO PARGA
3-.IOAo ROCHA
.WOSÉALVES
5-VILSON KLEINOBING
8- JOSÉ BIANCO

P~78179

RN-23811'&7
AM-20111187
SP-2051/57
DF-104811146

I

PE-3197199
MA-3089172
T0-4070171
SE~55157

5C-2041147
R0-2231132

.I

PMDB

JOSESARNEY
HUMBERTO LUCENA

PEDRO SIMON
CASILDO MALD. .NER
JADER BARBALHO

I

AP-3429131
PB-3139/41
RS-3230/31
SC-2141147
PA-3051/53

i

1--MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA
3-MAURO MIRANDA
4-GERSON CAMATA
S.OTONIEL MACHADO

RR-1101/4062
RN-24811'&7
G0-2091192

ES-3203104
G0-2031/32

PSDB

ARTUR DA TAVOLA

CARLOS WILSON
LOolo COELHO

RJ-2431/36
PE-2451/57
M$-2381/87

1~E IGNACIO FERREIRA
2-TEOTONIO VllAA FILHO
3-0SMAR DIAS

ES-2021127
~31115

,

PR-2121127

BLOCO DE OPOSIÇÃO IPT. PDT, PSB, PPS)
BENEDITA DA SILVA· PT
RJ-2111m
1-EDUARDO SUPUCY ·PT
ABDIAS NASCIMENTO· PDT
RJ-3188/88
2-ADEMIR ANDRADE· PSB
RS-2331137
3-MARINA SD..VMT
EMIUA FERNANDES· PDT

I

I

PPB

LEOIIAR QUINTANILHA

TO-ZII73174

I

M!

1-l.EVY DIAS

I

PTB
REGINA~PÇAO

i

.

MG-232112321

I

112811228

1-0DACIR SOARES

R' 1-3218/19

.

I.

REUNIÕES: TiRÇAS-FEJRAS ÀS 10:00 HS (*)
SALA N" 07·ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETARIO:"MARCOSSANTOSPARENTEnLHo
TEL DA SALA DE REUNIÃO: 311.JJ67
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-325913496 FAX: 311-3546
(*)
DSF .. I:U.,. . . . . . . .

-·--•AI:::
....
.................

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

Aluallzada em: 03/03198

8) COIIISsAo DE SERVIÇOS DE INfRA.ESTRUTURA • ca'
PRIIIDENTE: VAAO
• '

...

~IIINADCIRFREn'AB NETO

CZS TITULMISI D IUPLEN11!IJ
SUPLENTES

TITULARES
PFL

FREITAS NE10

JOSé AGRJPN)
ROMERO .IUCit

VI.SON ICLEINOBING
á.clo ALVARES
JOEL DE HOI..LANDA

2- JONAS PINI1EIRO
3- cna.tEIUIE PALJIEIRA

BC-204112047

"- WAUIECK ORNELAS

~13C1131U

PE-311713118
PI • 4478lot479

HUGO NAPOLElo

1· JOSAPHAT MARINHO

5- JOSé ALVES
loROIIEU TUIIA
7-GD.SBUO MIRANDA

PIIDB
AC-1471Mm
14lOBERroRãiiílõ
G0-2081112
2-RAIIEZ 1EBET
AW2811227D
2.cARI.OS BEZERRA
ES-32031 SZ1M
"-VAGO
GD-21131132
s..JOS! SARNEY
• RR-110114012
8- VAGO

NABOR OiíNíõR
11AUR0 MIRANDA
RENAN CALHEIROS

GERSON CAIIATA
OTONIEL MACHADO

11ARLUCE PINTO

IJõSE

Pl-213112137
RN-238112317
RR-111112117

PSOB
ES4D2112027
1-cARLD8 WLiiON

íGNÃêÍÕ FERREIRA

JnSé ROBERIO ARRUDA

DF-201112017
ALA013115
SP 2351152

TE01'0Nio VILELA FB..HO
JOSé SERRA

I

JõSE EDUARDO DUTRA ·PT

BA417313174
IIT-227112Z77

AL-32otSIS247

BA-2211/ZZ17
5&40111141157
SP-2051117
All-1118131116

I
PR-240112407
IIS4221127
11T-2211112217
AP-2351152

PE 24111Zt17

2..cou1NIO JORGE

PA IOICII43t3

J.OSII~DIAS

PR-212112127
IIS-238112387

4-VAGO (1)

Bl ~(P!.PDT, PSB, PPS)

iümíz3í?

ANTONIO C. VALAJ»RES
EMD IA FERNANDES·
PDT
.

SE-22011117
RS-m1137
.

1-VAOO

.

2-EDUARDO SUPLiCY (PT)

SP-3212111
DF-2341147

.3- LAURO CAMPOS (PT)

LEWDIAS

115-1121tt221

ERNANDES AIIORIII

RQ:DS1157

I

JlO.UII/11
(1) Filia ln*açln da lldelanç• CDilfumle nova pn1parclanald• da 8lull

•••ln lagillldlv8.

REUNIOES: TERÇAS-P'EIIWI ÀS 10:00 BS (*)
SALA N" 13-ALA SEN. AI.FXA.NDRE COSTA
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
TI:L. DA SAIA DIIIIIINL\o: 311~ (J'AlQ
'I'EJ..DONES DA SECRETARIA: 311-a541~ • FAX: 311-3216

. . . __

(*)-·--·-......---··~........

r

z

..........

I

~~.

.......

•

o·."l) ~IIISSAO DE~· vaçAos CONTROLE· CFC o'
CRnDIUCIO n" 41. cle11131
PRESIDENTE: SENADOR .IOAo ROCHA
VICU'RESIDENTI!: SENADOR CARLOS WILSON

117 TITULARES E OIIUPLENTESJ

SUPLENTES

TITULARES
JOSAPHAT MARINHO
JOÉALVES
.IOUOCAMPOS

BA4173174
SE-4055158
MT..co&4165

JOAoROCHA

T0-407Gim

GP BERTO MIRANDA

AM-310oW5

JôSÊSAAD

G0-3149150

NEY SUASSUNA
HUIIIIERTO LUCENA
VAGO
VAGO

PB t345'46
PB-31 39140

BENIVERAS

CE-3242143
PE-2451157

CMLOS WILSON

JOSé SERRA

PFL
1·VILSON KiãNOãíNG
2..fRANCELINO PEREIRA
3-WALDECK ORNELAS

PIIIDB
1-GILVAM BORGES

~FRANÇA("")

PSDB
1JõSê IGNACIO FERREIRA
2..c:ounNHO JORGE

SC-21141147
MG-2411117
BA-2211117

AP-2151157
RR-3067181

1
ES-2121122
PA-3050f439:S

SP-2351152

BLOCO DE OPOSIÇAO (PT, PDT, PSB, PPS)
EDUARDO SUPUCY ·PT

VAGO

SP-32111116

1-BENEDITA DA SILVA· PT

RJ-2111m

o

PPB

EPITACIO CAFETEIRA

11A-4073174

ODACIR SC»PES

P0-321813219

1-ERNANDES AMORIM
PTB

RD-2051155

M Desfilau.• do PMDB, iiQIII ndono PPB, em2o10o97.

REUNIOES: QUARTA5-FEIRAS ÁS 17:00 RS (*)
SAIA N-116-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANOSCO B. CARVALHO TEL DA SALA bE REUJIIIÃO: 311..3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 3JJ-3!1351351!1
FAX: 3U·IOA
..- ( * ) _.. _ _ ....,..._.. - ...Z.!t.0'/,_1_
Alualizadl! 11111: 21110111111

li1ULARES

IJÔSULVES .
GILBERTO MIRANDA

SUPLEN1IS

..

I

PFL

' ... 1-YI.SON KíSNi&ii

SE 401111111
AM-3104101

:Z. WALDECK ORNELAS

'

.

IIC4041/47
IIA4211117

I

IVAGO

I

PMDB

JõAõ FRANÇA("")

HUMBERTO LUCENA

IBENIVERAS

RIWOI7111

PB-3131UG

PSD8
COU11NHO JORGE

, CE ~242M3

I

PIIIOIIIIN-

VAGO

I

PPB+P18
EPITACIO~·

("") DellilicxHe do PMDB. •IQiiJ 11 Ido na PPB. ... 2.10.17.

...

REUNIOES:.
.. SAIA N' 116-AJ.A SEN. NIID COD•O ....... .
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO ui. DA 1WA DE amolo: JJJ_,. · ' ·: ·: .
'.
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-D3Sf.t51t
FAX: 311-IOA

-

...

D l l e U ' I - - I I I L l - 0_ _ _ _

-

.... ··:·.'.
...

'

..

••

""'

r

'

'

,,
···:·,·
1111111: s~m•

.....

,

I

..
COMISSÃO MISTA DE PIJ'NOS. ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
fiSCAl

!7AÇlo

PRESIDENTE: s.nador NEV SUASSUNA (PMDIIIPB)
11 VICE·PRESIDENTE:

"""'liMo ARNALDO MADEIRA IPSDB-SP)

2' VICE·PRESIDENTE: Senadar JEFFEHSON PaRES (PSDBIAM)
3' VICE·PRESIDENTE: Deputada J0Ao FASSN'E' I A(BLOCO·
PTIPDTIPC do BIMG)

DEPUTADOS

-

-

..
PR

PA
ES
I!G
PR
PB

se

I!G

i i

·SENADORES
•

... 1 _...,.

I

.L

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

IR!e•-•• Brasllelnll

DEPUTADOS

GERMANO RIGOTTO

V.ALDOMIRO MEGER
IIENITO GAMA
PM08
CONFUCIO MOURA
ROBSONTUMA

PSDB
NELSON MARCHEZAN

I

FRANCO MONTORO

PP8

•I

· PAULO BORNHAUSEH
J0S1! CARLOS AI B I !IA
EDISON ANDRINO

RENATO JONHSSQN

CELSO RUSSOMANO

I

JUIJO REDECHER

I

Plii'OTo"C do B
WIZ MAINARCI

.M

1 _...,_

CONSELHO COMPOSTO
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
~ 1, DE 1998-CN

Conselho depjn•do a p.tuc:eda' à apreciaçlo dos
trabalhos alusivos à comemo:açlo do CMe~drio ele
morte do poeta Cruz e Sousa.
(Raulu;IO ri' I, de 1998- CN)

Seaador Roaaldo Cunha Lima ·
Seuador Espericlilo Amin
Seaador Abdias Nascimento
, Deputado l'lulo Gouveia
Deputado Miro Teixeira
Membro nato:
Seoador Aatonio Carlos Maplbles

Presidente do Senado Federal

-

•

