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1 - RESOLUÇAO
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Nº 58, de 1997, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito extemo, com garantia da União, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de
US$150,OOO,OOO.OO (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$156.915.000,OO (cento e cinqüenta e seis milhões, novecentos e quinze mil reais), em 31 de janeiro de
1997, destinados ao financiamento de parte do programa de rodovias daquele Estado................................. 11726
Projeto de Lei do Senado n2 114, de 1997,
de autoria do Senador Abdias Nascimento, que
dispõe sobre a ação civil destinada ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer,
para a preservação da honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos. ...... ...... .... .. .... .. ....
2.2.4 - Requerimentos

2 - ATA DA 82! SESSAO DELlBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 17 DE JUNHO DE 1997
2.1 - ABERTURA
2.2 - EXPEDIENTE
2.2.1 - Mensagem do Presidente da Re-

pública
Restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado:
N2 110, de 1997 (n 2 697/97, na origem), de
13 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n2 17, de 1997, de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo a
doar estoques públicos de alimentos, nas condições que menciona, sancionado e transformado
na Lei n2 9.461 , de 13 de junho de 1997. ....... ......
2.2.2 - Aviso do Ministro de Estado da
Justiça
N2 818/97, de 9 do corrente, encaminhando
as informações referentes ao Requerimento n2
268, de 1997, do Senador José Bianco. ...............
2.2.3 - Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado n2 111, de 1997,
de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe
sobre a aplicação de penas restritivas de direito e
revoga
dispositivos do Decreto-Lei n2 2.848, de 7
,
de dezembro de 1940 - Código PenaL ............ .....
Projeto de Lei do Senado n2 112, de 1997,
de autoria da Senadora Emilia Fernandes, que
estabelece mecanismos para a veiculação de
mensagens educativas de trânsito nas modalidades de propaganda que especifica . ........... ...........
Projeto de Lei do Senado n2 113, de 1997,
de autoria do Senador Odacir Soares, que altera
a Lei n2 7.986, de 28 de dezembro de 1989, para
fixar em 3 (três) salários mínimos o valor da pensão mensal vitalícia paga aos seringueiros da região Amazónica que tenham trabalhado na produção da borracha na segunda guerra mundial , e
dá outras providências. ....... ..... ....... . ...... .... .. ... .... ..
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N2 413, de 1997, de autoria do Senador
Romero Jucá, solicitando ao Ministro da Aeronáutica as informações que menciona. ..... ...... .. ....

11735

N2 414, de 1997, de autoria do Senador
Jefferson Péres, solicitando que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 12 de outubro vindouro seja dedicado
a homenagear o "Dia Nacional do Vereador". ......

11735

N2 415, de 1997, de autoria da Senadora
Benedita da Silva, solicitando que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da
sessão do dia 20 de novembro do corrente ano
seja dedicado a homenagear o "Dia do Zumbi
dos Palmares" ........................................................
2.2.5 - Discursos do Expediente
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SENADOR NEY SUASSUNA - Aspectos
fundamentais dá reforma da Previdência, salientando que o equilíbrio orçamentário pretendido
não pode ferir direitos adquiridos. .........................

11736

SENADOR COUTINHO JORGE - Conseqüências da privatização da Companhia Vale
do Rio Doce, relativamente à região Norte.
Reunião do Sr. Benjamin Steinbruch com o Governador do Pará, parlamentares e outras autoridades, na qual foi discutida a reaval iação e
viabilização do Projeto Salobo, referente ao beneficiamento de cobre , agora sob a direç ão da
Vale privatizada. ..................... .......... ....................

11739

SENADOR ANTONIO CARLOS VALADA RES - Análise de alguns pontos que estão sendo
colocados de maneira distorcida pelo governo,
para garantir a aprovação da reforma previden-
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ciária, mesmo cometendo flagrantes injustiças
contra os segurados ..............................................

11742

2.2.6 - Requerimentos
NlI 416, de 1997, de autoria dos Senadores
Geraldo Melo e Humberto Lucena, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Agenor Maria. Aprovado, após usarem da
palavra os Srs. Geraldo Melo, Pedro Simon,
Humberto Lucena e José Agripino, tendo o Sr.
Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães,
se associado às homenagens prestadas•.............
NII 417, de 1997, de urgência para o Ofício
"S· nll 38/97 (nll 1.184/97, na origem), do Banco
Central do Brasil, que encaminha solicitação do
Govemo do Estado do Rio Grande do Sul, para
contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$l00,OOO,OOO.OO
(cem milhões de dólares americanos), equivalentes a R$l 04.61 0.000,00, a preços de 31-1-97, cujos recursos serão destinados a financiar parte
do Projeto Pró-Rural 2000 - Projeto de Conservação dos Recursos Naturais e Combate à Po•
breza e do Exodo Rural daquele Estado (Projeto
de Resolução nll 77, de 1997).............................. .
2.2.7 - Comunicações de Presidência
Recebimento do Ofício nll S/49, de 1997 (n ll
104/97, na origem), de 13 do corrente, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando cópias do parecer do Ministério Público
Federal, da versão do registro taquigráfico do julgamento e do acórdão proferido por aquola Corte, nos autos da Ação Originária nll 365/96, através do qual declarou a inconstitucionalidade dos
arts. 211 e 311 da Lei nll 6.747, de 1986; arts. 111, §
511 e 311, § 211 , da Lei nll 1.115, de 1988; art. 22 e
seus §§ 111, 211 e 311 , da Lei nll 7.588, de 1989; e
arts. 10 e 12 da Lei nll 7.802, de 1989, todas do
Estado de Santa Catarina. Esclarecendo, ainda,
que os dispositivos referentes às Leis n.os 6.747,
de 1986, 7.588 e 7.802, de 1989, já foram objeto
de apreciação desta Casa, através das Resoluções n.os 79 e 81, de 1996...................................
Recebimento da Mensagem nll 111, de
1997 (nll 698/97, na origem), de 13 do corrente,
pela qual o Presidente da República comunica
que se ausentará do País no próximo dia 19, a
fim de participar da XII Reunião do Conselho do
Mercado Comum, na Cidade de Assunção, República do Paraguai. ............................................. .
Recebimento do Ofício nl! 1.679/97, na origem, de 17 do corrente, do Banco Central do
Brasil, encaminhando parecer daquele órgão a
respeito da solicitação do Governo do Estado do
Rio de Janeiro sobre operação de crédito junto à
Caixa Econômica Federal - CEF, relativa ao Programa de Apoio à Restruturação e ao Ajuste Fis-
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cal dos Estados, na forma prevista nos Votos 162
e 175/95 e 80/97, do Conselho Monetário Nacional, no valor de três bilhões, oitenta e oito milhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos
e doze reais e trinta e um centavos. Fixação do
prazo de quinze dias para que a matéria, anexada à Mensagem nl! 109, de 1997, seja apreciada
pela Comissão de Assuntos Econômicos .............
Retificação do despacho inicial aposto ao
Projeto de Lei do Senado nl! 45, de 1997, que vai
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais, cabendo à esta última
. - termlna
. rIva.
a declsao
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória nl! 1.463-14, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reajuste de'
salário mínimo e dos benefícios da Previdênctá
Social, altera alíquotas de contribuição para a Seguridade Social e institui contribuição para ~s servidores inativos da União". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para sua tramitação ...............................................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória nll 1.465-16, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "acrescenta § 51! ao art. 41! da
Lei nl! 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências". Designação da Comissão Mista e
estabelecimento de calendário para sua tramitao' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • •
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Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória nl! 1.469-19, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM,
em favor da Companhia de Navegação Uoyd
Brasileiro - LLOYDBRAS, e dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação..........
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória nl! 1.473-32, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação a dispositivos da Lei nl! 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da Assistência
Social, e dá outras providências". Designação da
Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para sua tramitação ................................................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória nl! 1.475-28, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "altera as Leis n.05 8.019, de
11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências". Designação da
Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para sua tramitação ...............................................
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Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória nQ 1.477-37, em 12 de
junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo
mês e ano, que "dispõe sobre o valor total anual
das mensalidades escolares e dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação. ...............
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória nQ 1.478-25, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 9lI
Q
da Lei n 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22 da
Lei nIl 8.844, de 20 de janeiro de 1994". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação. ................................
Moção, pelo Senhor Presidente da RepúQ
blica, da Medida Provisória n 1.479-29, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento
dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista, e
dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para
sua tramitação. ... .................................. .................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n 2 1.480-31, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das Leis
n.os 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911,
de 11 de julho de 1994, para instituir os Décimos
Incorporados, e dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de
calendário para sua tramitação. ......... .... .... ...... .... .
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n 2 1.481-50, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "altera a Lei n2 8.031, de 12
de abril de 1990, e dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento
de calendário para sua tramitação. .................... ...
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n 2 1.482-37, em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as alíquotas de
contribuição para o Plano de Seguridade Social
do servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências". Designação da
Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para sua tramitação. ....................... ............... ........
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n 2 1.508-18, em 13
de junho de 1997 e publicada no dia 14 do mesmo mês e ano, que "concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisi-
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ção de equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos, dispõe !lobre período de apuração
e prazo de recolhime to do referido imposto para
as microempresas e empresas de pequeno porte,
e estabelece suspens-ão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondi cionadas para venda a granel, dos estabeleci me tos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial". Designação da Comissão Mis a e estabelecimento de calendário para sua tramitação. .. ........ ...... .... ...... ......

11755

Adoção, pelo S anhor Presidente da República, da Medida Pro visória n 2 1.512-11 , em 12
de junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 22
da Lei nll 9.138, de 29 de novembro de 1995, e 2 2
da Lei n2 8.427, de 2- de maio de 1992, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e
sobre a concessão de subvenção económica nas
operações de crédito rural" . Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para sua tramitação. .... .. .................. ...... ............ ....

11755

Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Pro\ isória nQ 1.520-9, em 12 de
junho de 1997 e pub icada no dia 13 do mesmo ·
mês e ano, que "disp,õe sobre a novação de dívidas e responsabilidajes do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS ; altera o
Decreto-Lei nQ 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e
as Leis n.os 8.004, 8,100 e 8.692, de 14 de março de 1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, respectivamente; e dá outras providências". Designaçã da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação. ..
11756
Adoção, pelo enhor Presidente da República, da Medida Pro isória nQ 1.530-7, em 12 de
junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo
mês e ano, que "institui o Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder
Executivo Federal e já outras providências". Designação da Comiss ão Mista e estabelecimento
de calendário para s a tramitação. ......... ..............

11756

Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n2 1.554-16, em 12 de
junho de 1997 e pu licada no dia 13 do mesmo
mês e ano, que "alter:1os arts. 22, 32, 4~, 52, 62, ]2 e
92 da Lei nQ 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse públiCo, e dá outras providências" .
Designação da Com~ ~o Mista e estabelecimento
de calendário r&ra sua tramitação. .......................

11757

Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n 2 1.559- 14, em 12
de junho de 1997 e ublicada no dia 13 do mesmo mês e ano, que" altera a legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lu-

11724 Quarta-feira 18

Junho de 1997

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cro". Designação
da Comissão Mista e estabele•
cimento de calendário para sua tramitação ......... .
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n!1 1.560-6, em 13 de
junho de 1997 e publicada no dia 14 do mesmo
mês e ano, que "estabelece critérios para consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que especifica,
de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação ............ .
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n2 1.561-6, em 12 de
junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo
mês e ano, que "regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4!1 da lei Complementar n2 73, de 10
de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção
da União nas causas em que figurarem, como
autores ou réus, entes da administração indireta;
regula os pagamentos devidos pela Fazenda PÚblica em virtude de sentença judiciária; revoga a
lei n!1 8.197, de 27 de junho de 1991, e a lei n2
9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação ...
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n!1 1.562-6, em 12 de
junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo
mês e ano, que "define diretrizes e incentivos fascais
para o desenvolvimento regional e dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação.......... .
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n!1 1.567-4, em 12 de
junho de 1997 e publicada no dia 13 do mesmo
mês e ano, que "dispõe sobre a regularização,
administração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-leis n.os 9.760, de 5 de setembro de
1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 22 do art. 49 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências". Designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para sua tramitação ............ .
2.2.8 - Ofícios
N.os 95 a 97/97, de 17 de maio último, do
Líder do PSB na Câmara dos Deputados, de
substituição de membros nas Comissões Mistas
destinadas a apreciar as Medidas Provisórias
n.os 1.546-20, 1.537-39 e 1.556-11, de 1997, respectivamente. ... ........ ......................... ....................
N.os 1.008 e 1.009/97, de 17 do corrente,
do Ucler do PFl na Câmara dos Deputados, de
substituição de membro nas Comissões Mistas
destinadas a apreciar as Medidas Provisórias
n.os 1.553-16 e 1.556-11, de 1997, respectivamente. ....................................................................
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2.3 - ORDEM DO DIA
Projeto de lei da Câmara n!1 89, de 1993
(n!1 1.497/91, na Casa de origem), que institui, em
todo o território nacional, a notificação compulsória para os casos de intoxicação humana por produtos e substâncias químicas ou agentes biológicos, que tenham recebido atendimento hospitalar
ou ambulaturial e dá outras providências. Aprovado com emendas. À Comissão Diretora para
redação final. .........................................................
Projeto de lei Qa Câmara n!1 190, de 1993
(n!1 2.816/92, na Casa de origem), que dispõe sobre fornecimento gratuito de registro extemporâneo de nascimento. Aprovado, após usar da palavra o Sr. José Ignácio Ferreira. À sanção ......... .
Projeto de lei da Câmara n!1 25, de 1995
(n 2 2.331/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Area de Proteção Ambiental APA no Distrito de Joaquim Egídio, Município de
Campinas, Estado de São Paulo. Discussão
adiada para a sessão do dia 28-8-97, nos termos
do Requerimento n2 418, de 1997, tendo usado
da palavra o Sr. José Eduardo Outra ................... .
Projeto de Resolução nll 71, de 1997, que
autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de cento e cinqüenta
milhões de dólares americanos, equivalentes a
cento e cinqüenta e seis milhões, novecentos e
quinze mil reais, em 31-1-97, destinados ao financiamento de parte do programa de rodovias
daquele Estado. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Pedro Simon e José Eduardo Outra.
À Comissão Diretora para redação final. ............. .
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Redação final do Projeto de Resolução n2
71, de 1997. Aprovada, nos termos do Requerimento n!1 419, de 1997. À promulgação ............... .
Redação final das Emendas do Senado ao
Projeto de lei da Câmara n!1 89, de 1993. Aprovada, nos termos do Requerimento n!1 420, de
1997. À Câmara do;; Deputados ......................... ..
Requerimentos n.os 417, 414 e 415, de
1997, lidos no Expediente da presente sessão.
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2.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Preocupação generalizada no seio da sociedade brasileira com relação ao chamado aumento dos
preços públicos. Matéria publicada em O Estado
de S.Paulo, sob o título "Tarifas públicas sobem
muito acima da inflação" ...................................... ..
SENADOR ROBERTO REQUIAO - Protestando contra a punição do Atlético Paranaense,
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em carta encaminhada ao Presidente da CBF,
Sr. Ricardo Teixeira. ................. .............................
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
.
os quanto a entendmentos de S. Ex.'
com o Presidente da CBF, Sr. Ricardo Teixeira, sobre
o assunto tratado pelo Senador Roberto Requião...
SENADOR OSMAR DIAS - Agradecimentos ao Presidente do Senado pela posição corajOS& em defesa do Atlético Clube Paranaense. ....
SENADORA EMILlA FERNANDES - Solidariedade à República Popular e Democrática da
Coréia, atingida por inundações terríveis, que estão provocando prejuízos incalculáveis à sua
economia . ... .... ......... ......... ........ ........ ...... ..... ......... .
SENADOR OTON/H MACHADO - Avanço da Região Centro-Oeste. particularmente de
Goiás. na perspectiva de quebrar a tendência
concentracionista que sempre pontuou a economia do 'país. apresentando-se como alternativa
real para impulsionar as vias contemporâneas da
prosperidade. Política ousada de atração de investimentos. viabilizada pelo Governador Maguito Vilela. destacando-se a futura instalação de
oito montadoras de automóveis no Estado. Desafio de se dotar o Entorno de Brasília de condições
necessárias para o seu desenvolvimento. ... ...... ...
SENADOR ARTUR DA TÁVOLA - Perplexidade e discordância com as teses defendidas
pelos Senadores Roberto Requião e Osmar Dias.
relativamente à decisão do Tribunal Esportivo da
CBF. sobre a punição ao Atlético Clube Paranaense .......................... _... _......... _..........................

I

SENADORA MARINA SILVA - Participação de S. Ex.' em seminário promovido pelo
Conselho Regional de Educação do Acre. ocasião em que foi discut'tjo o problema da educação naquele Estado. ... ............. ... ........................ ...
SENADORA BENEDITA DA SILVA - Observações a propósito da tese. insistentemente veiculada nos dias de hoje. acerca da imperiosa necessidade de se proceder a determinadas reformas institucionais. a começar pela do Estado. PO$lClonamento de S. Ex.' sobre a reforma previdenciána.
.... .
,
SENADOR ROMERO JUCA, como Líder Solenidade hoje no Palácio do Planalto. destinada à
assinatura de decreto que regulamenta o Registro
Especial Brasileiro - REB. para embarcações de
que trata a Lein2 9.432, de 8 de janeiro de 1997. .....
SENADOR OSMAR DIAS - Esclarecimentos ao Senador Artur da Távola. relativamente às
suas alegações de incompreensão da defesa que
S. Ex.' e o Senador Roberto Requião fizeram em
prol do Atlético Clube Paranaense. ... ............ ... ....
SENADOR MAURO MIRANDA - Promessas enfáticas do Presidente Fernando Henrique
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Cardoso, objetivando a recuperação da malha rodoviária brasileira. Importância da duplicação da
rodovia Goiânia-São Paulo ....................................
2.3.3 - Discursos encaminhados à publlcaçao
SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA - Alarmante fenômeno da desertificação em Estados
da Região Nordeste. Transcurso do "Dia Mundial
de Luta contra a Desertificação" . ......................... .
SENADOR ODACIR SOARES - Interdição
ética do exercício profissional da medicina ao
Centro de Medicina --ropical de Rondônia - CEMETRON, imposta pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado .. .............................................
SENADOR PEDRO SIMON - Comemoração, no último dia 15 do corrente, dos 50 anos de
existência da Cooperativa de Suinocultores de
Encantado - RS.. ... ... ...... ......... ................ ..............
2.3.4 - Comun icação da Presidência
Antecipação para a sessão do dia 30 de
setembro do corrente ano da homenagem aos
170 anos do Jornal d o Commercio. .. .. .... ...... ......
2.3.5 - Designação da Ordem do Dia da
próxima sessão deIíberativa ordinária
2.4 - ENCERRAMENTO
3 - RETIFICAÇ;ÃO
Ata da 73' Sessão Deliberativa Ordinária,
realizada em 4 de ju nho de 1997 e publicada no
Diário do Senado Federal do dia subseqüente. ....
4 - AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDEN- EM 17-&97
TE ANTONIO CARLOS MAGALHAES,
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Oferecidas às Medidas Provisórias n.os

1.537-39, 1.538-41, 1.539-32, 1.540-25, 1.54223, 1.547-31, 1.5418-32, 1.550-40, 1.551-23.
1.553-16. 1.556-11 (I 1.558-8. de 1997 {Publica11775

11776
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das em suplemento ~I este Diário) .........................
6 - ATOS 00 !PRESIDENTE
N.os 175 e 176. de '1997. ............... .. .. ..........
7 - ATOS 00 OIRETOR-GERAL
N.os 1.534 a 1.538 (republicação) e 1.544
a 1.562. de 1997. .......... .... :................. ... .. ........... ...
8 - INSTITUT O OE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
Portaria n 2 23. de 1997. ..... ............ ..............
9 - MESA DIRETORA
10 - CORREQlEDORIA PARLAMENTAR
11- PROCURADORIA PARLAMENTAR
12 - LÍDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS
13 - CONSELHO OE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
14 - COMP()SIÇÃO DAS COMISSOES
PERMANENTES
15 - COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 00 MERCOSUL (SEÇAO BRASILEIRA)
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 58, DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, no valor de US$150,OOO,OOO.OO (cento e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos),
equivalentes
a
R$156.915.000,OO (cento e cinqüenta e
seis milhões, novecentos e quinze mil
reais), em 31 de janeiro de 1997, destinados ao financiamento de parte do programa de rodovias daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar operação de crédito externo, junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID, no valor de US$150,OOO,000.OO (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivq.l~ntes a R$156.915.000,00 (cento e cinqüenta e
seis milhões, novecentos e quinze mil reais), em 31
de janeiro de 1997.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida neste artigo destinam-se ao financiamento parcial do Programa de
Rodovias do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 22 A operação de crédito deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) valor: US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$156.915.000,00 (cento e cinqüenta e seis
milhões, novecentos e quinze mil reais), a preços de
31 de janeiro de 1997;
d) juros: serão calculados sobre os saldos devedores diários do empréstimo, a uma taxa anual
para cada semestre determinada pelo custo, calculado pelo Banco para dólares dos Empréstimos Unimonetários Qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescido de uma margem
razoável expressa em termos de uma percentagem
anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo
com sua política spbre taxa de juros. Assim que for
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possível, após o término de cada semestre, o Banco
notificará ao mutuário a taxa de juros para o semestre seguinte;
e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do financiamento, contada a partir de sessenta dias da data de assinatura do contrato;

f) despesa de inspeção e supervisão geral:
1,0% (um por cento) do valor do empréstimo, desembolsado em prestações trimestrais, tanto quanto
possível, iguais;
g) condições de pagamento:
- do principaf. o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais. A primeira prestação deverá ser paga
na primeira data em que deva ser efetuado o pagamento de juros, uma vez transcorridos seis meses
contados a partir da data prevista para o desembolso final do empréstimo e a última até 25 de outubro
de 2017;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 25
de abril e 25 de outubro de cada ano, a partir de 25
de abril de 1998;
- da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data de assinatura do contrato.
Art. 32 E a Uniao autorizada a conceder garantia ao Estado do Rio Grande do Sul na operação de
crédito externo referida no art. 12 desta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista neste
artigo está condicionada a que o Estado do Rio
Grande do Sul vincule como contragarantia à União,
as transferências federais a que faz jus, complementadas por suas receitas próprias, mediante formalização de contrato de contragarantia com mecanismo
de débito automático em conta corrente.
Art. 42 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 17 de junho de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.
o
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Ata da 821 Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de junho de 1997
3! Sessão Legislativa Ordinária, da 50! L(~gislatura

\

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magafhães,
Ronaldo Cunha Lima, da Sra. Marluce Pinto
e dos Srs. Jefferson Péres e Mauro Miranda

•

..

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares Artur da Tavola - Bello Parga - Benedita da Silva Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Esperidiao Amin - Fernando Bezerra Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Ag ripino - José Alves - José Bianco
- José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça - José Ignácio Ferreira - José Roberto Arruda José Sarney - José Serra - Júnia Marise - Lauro
Campos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre
Quinan - Osmar Dias - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez T ebet - Regina Assumpção - Renan
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima Sebastião Rocha - Sergio Machado - Teotônio Vilela Filho - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
NQ 110, de 1997 (nº 697/97, na origem), de 13
do corrente, refemnte ao Projeto de Lei da Câmata
nº 17, de 1997 (nº 1.435, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos, nas condições que menciona, sancionado e
transformado na Lei nº 9.461, de 13 de junho de
1997.

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
Nº 818/97, de 9 do corrente, do Ministro de Estado da Justiça, €!ncaminhando as informações referentes ao Reque 'imento nº 268, de 1997, do Senador José Bianco.
As informações foram remetidas, em
cópia, a requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos
pelo Sr. 1Q Secrêtário em exercício, Senador Renan
Calheiros.

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Sao lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 111, DE 1997

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Dispõe sobre a aplicação de penas
restriti as de direito e revoga dispositivos do Decreto-Iei n!! 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros, procederá à leitura do Expediente.
•

E lido o seguinte:

O

Congre~;so

Nacional decreta:

•

11728 Quarta-feira 18

•

•
•

•
•

•

Junho de 1997

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL

Art. 12 O juiz, observados os antecedentes, a
culpabilidade, a conduta social, a periculosidade mínima, a personalidade do agente, os motivos e as
circunstâncias do crime, poderá aplicar, em substituição às penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos, desde que atendidos os demais requisitos e condições estabelecidos nesta Lei.
Art. 2º A substituição de pena privativa de liberdade em favor do agente de crime doloso ou culposo, condenado a pena igualou inferior a oito anos,
só poderá ser concedida quando este:
1- apresentar periculosidade mínima;
II - exercer atividade laboral;
III - tiver reparado financeiramente o dano, ou
obtido o perdão da vítima;
IV - tiver endereço certo;
V - tiver cometido o crime sem qualquer das
agravantes dos arts. 61 e 6? do Código Penal;
VI - houver sido condenado a cumprir a pena
privativa de liberdade em regime aberto ou semiaberto.
§ 12O juiz, atendendo à culpabilidade do delito,
pode aplicar, simultaneamente, até três penas restritivas de direitos, desde que compatíveis.
§ 2º A pena restritiva de direitos é autônoma e
exeqüível simultaneamente com a de multa.
Art. 3º O agente beneficiado com o disposto
nesta Lei, que vier a reincidir, cumprirá a pena privativa de liberdade, originalmente prevista na sentença
anterior à sua substituição em pena restritiva de direito, pelo tempo que faltar para completar o total da
condenação.
Art. 4º A prestação de serviços à comunidade
atenderá, tanto quanto possível, à correlação com o
delito praticado.
Parágrafo único. Só após atender ao disposto
no caput, o juiz de execuções estabelecerá a correlação entre a prestação de serviços à comunidade, a
ser realizada pelo agente, e a sua formação ou habilidade profissional.
Art. 5º Não haverá redução do prazo dé cumprimento da pena restritiva de direitos.
Art. 62 Ao conceder a substituição da pena, o
juiz admoestará o condenado sobre as conseqüências da reincidência, ou da inobservância dos requisitos II e IV do art. 22
Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data de sua
promulgação.
Art. 8º Revogam-se os arts. 44 e 54 do Decreto-lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, e demais
disposições em contrário.

Justificação
O atual sistema carcerário baliza-se em filosofia que não convence a ninguém mais, pois se frustraram duas de suas principais finalidades: a recuperação social do preso e a prevenção de delitos. No
primeiro caso, observa-se exatamente o inverso do
que pretendeu a norma que ora se revê, porquanto
os presos, especialmente os de pouca experiência
na prática de crimes, ao contrário de se recuperarem
nos presídios, absorvem, pelo convívio danoso, o
conhecimento de novas técnicas de delinqüir.
No segundo caso, muito longe de prevenir delitos, os presídios, delegacias e casas de detenção
demonstram, diariamente, que não conseguem evitar os motins, e até massacres, e assim distaciam-se
de suas finalidades originais para aumentar assustadoramente as estatísticas, porque os crimes são praticados em percentual superior ao do próprio crescimento populacional do País.
É por essa a razão que os presídios estão
abarrotados de pessoas socialmente inúteis e dispendiosas para os Estados; e é por esse motivo
também que as delegacias de polícia, que deveriam
apenas realizar as triagens que precedem aos feitos
judiciais, exibem celas sempre ocupadas por presos
permanentes, e abrigam superpopulações de detentos em promiscuidade, com o que se desfigura a
própria finalidade dessas instituições, e afrontam-se
preceitos constitucionais e legais.
O descalabro prisional no Brasil alcança tais
proporções que, hoje, paga-se ao policial militar, a título de soldo, praticamente a mesma importância
que se expende, mensalmente, com o detento.
Inobstante isso e os altos custos de sua manutenção
em cárcere, a sociedade brasileira nao atingiu nem
alcançou o preceito constitucional do art. 52, inciso
XLIX, que preconiza dignidade ao preso, assegurando-lhe respeito à integridade física e moral.
De fato, observam-se nos presídios brasileiros,
ao invés de recuperação de presos, o império das
drogas, a indignidade da servícia e a submissão às
hierarquias espúrias. Submetido a condição subumana, o presidiário perde a liberdade sem que a sociedade, quanto a esse tópico, realize seu ideal de
organizar-se de forma civilizada. Em suma, gasta-se,
sem sucesso, na manutenção equivocada de grande
parte do sistema prisional, mas isso em nada contribui para o aprimoramento social.
Muito melhor será que se imponham aos condenados não perigosos -, desde que atendidos todos os demais requisitos contidos nesta proposição
-, a possibilidade de servirem à comunidade, e sin-

•
•

