I \' O C~ _ _ apoocior6 O 010 no _
do
64,
e ..•.• axur do l"Kebitnt'nto 6t "lEi 9
I 2" An60 _ 6 0 do C<lftCHS6o ou penniss60 dopondor. clt _ 6 0 clt. no mínimo. dois qu;ntos do CongrH!O
tIoc_. em V<lIIIç6o nomiNI.
t 3" O 010 clt "'*"VI OU _ 6 0 _.pooduzIri
","""Iogois após _eç6odo c:ong...,o _
.... forme
dos pel'6grafos • til icA d.
••- O ClI'ket.m.nlo di cOIaedl1o OU Pt ... .:.........
do >enddo o .,....,. dependo clt dtcis60 judiNI.
• 5- O 1><- cio C<lftCHS6o ou ""nniss60 ..,. do dez
...,. P'I as emiuaras de: r'" ~ 6e quinze per1IM de teIt'risio.

,,2-

~

Sexta-feira 14 09929

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 1996

i".

2.
0$ õrgão, ::om~e"tes destee :\ln~s:;é:::~o ",ani!est.ul.:Il-Se ss:
bre o pedido, consl.c~t"ando-o dev1d.,rnent;e ;';"\st::·;i:io, ~ que ,,",a
I!!,
vou a àefcnr o requel'1J!1ento de
J.
~U1Ç3.0,

re"ovaç~o.

E"Icl.areço que, nos temlO$ do § )<;> 'io .\tt. 223 Cil ::>n,ti
o ilto dé renovaÇ~o somenre ;>roduuri .,!'li':-os '-eg,us ~"õs

de1.iberaç;;o do Con9r",so :lac10na1, a quem "~c,,reço ;;e <i~-;;:e \'os~
!õ.><;celii-nc1a/de encalninhu' a ane><;a tlOrtar1a, ilcom"anhada do )tocel
so adsllini5trativo que lhe deu origem .

... ... ........................•........
~.,

~

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46. DE 1996
(N" 196/95. na Câmaraoos Deputados)
AProva o ato que renova .. ~rml. • •io
Qutcrq.da • RÁDIO ATWTICA DE FRE·
QUtNetA 1-t;)000000000000A L'I'OA. p;an ~lor.r
d.

"arvl.ÇQ

r.dl.Q(il.fl.llli.o

sonora

__
co~

!requincla moduladll na Cl.d.Ade <UI
n.l~o Proeóplo, E.tado dO Far_nã.

;"\Q

~.Ci,;!e

~e

~1

:27 de "9'05to de

l-

Portart.. n· 64.

d. 22 d.

ato •

junho d. 1992.

que •• $'et.:-. . .

qua

~nova,

a palrtilr ~ 19 dao agosto d. l~~O,

-.no.,

Cct..)

Fie. aprov.do o

-

~o Atl~ti~

outor"qada •
nadiod1t'u,.l.o

sonora

_

POIr 10

t~..,eJ..

modulsda

na

'1lC,2,::es,

:~!S

eidade

s~bseq-:'!e:ltes e

:~

'-!ed

.,·~t,::::::",!"dil

':0 ser'.'l,<,""

?or osta -.,r: ... ru., :::e'."!er-s<1--á ;:el0 ':::;'dtgo

~

~r:os,

::h\r';:l::

3.

RADIO

ATt.AN't'lCl\.

~'~}3.

:;t:.l~o:::qj ~

3raS1~<l;:o;e

:",nç···~ca

:'eleç::::l::,

s'lus ~eg\llil:'lE!r.tos.

C:el!::'ersç.io ~o C::'1.;ressQ ::l<:aoflal,
ia C::;n,;~~t\.liÇjo.

~O$

~Qr::to$

;!:J

5

3Q

:::0

~rt:.

de

Cc;Irnüio 5'lrOOÓpio, I:st..do do PairaM.

Art. 2- - tata Qeclrato laq1s1at1vo entra . . vigor na
data

cr.

.l,Ja

ptJblic.çAo.

\1!:'I;SAG!:\I '1;" .HO, I)/, 1992

"'os lermos do afllgo -19, IncIso Xa.

~Qmblll~do

com o § 1° jo 3l1Jgo 223. da

Con.lululçJo Federal . .IubmelO a ~Precla.;.to do Congresso :\'ll;\<llla.!. a~oT!rp:Ulhado de f;tposu;ao

Je \\oh,os do Senhor MiolstrO de EstadO 005 TranspOl1es e das Comumçaç6e~. \) aio cemsuulte da
li' 6-1. de ~1 Je Junho d~ 1992, que reno-a a perrnl~o da RÁDIO An.Á."'TlC;" DE
FREQCE:-'·C!A MODeLADA LIDA_, p.ua çxplora:- <ervIÇO de r~d!Od,fus1o >Cl!'\Ol"i!. em
frequênc,a modul~da. li;!. clliade de Col"l'll!lio PrOC6pIO, Estado do PJfaná.

P0!"lJ.L13

-'~Arllf:i)S

CPF

OI'

Rf:iCHIN .WNJOR
S?Jl16$fl1-lS

SAIiTIJCO BOPTOLO R'CHIN

de 1992.

CPF

~",,,,~;r~r "'3~':~~::l
:;1.!"~"

~'"

:JdI.CCI.:ClS-lO

Je <~,,,':;L~:J ~"-::í:':'''~:;,

~O":J"l ~" :,,"<;'~':;,.,:;~.l "",oC-ll-l_'ol,,,~

::3~,,:::O

;:J :",]"".

000

se.aco,ao

JO.OOO

~O.{jCO,()O

JO.ODO

~o.OOO,(}o.

~O,

~R 02J6ff8f9-81

Il'sn:ROlICHI
CPF ~R s:eS5SS09-91

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N' 24192-SNC. DO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÓES

o!e

111 - ::ste ... tO somen~e -:!"od'~;,nrã e:'el~O!! ~~gals a-,:õs

a p4'l"rIll.s,.ao

da Frequil'lci. Modulada Lbia. para

~,,"~e·~·::i':)

;;01;

pela ?orta:::l.l:19 :17, ja ::

DE f'REQII2NCIA!4lDULAOA l.'rDA"

Ir - :..

Art.

~9"'2.

-;e "-9'05':.0 de :';l90, il ?erml.ssão

223
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇ;AO
~

l'I»Z:lUlJl'YA De) aJUUD.

)Q zelar ~Ia presel"'\lação d~ sua comp.erência legisla"".
em face da a.tnbulção normall'W'a dos outros Podtres:

xn -

aprKia, os atos de concessão e renovação de con·
Cessa0 de emisSOtas de radkl e leltvlsao;

.taI

X1U -

........•.•.•........•.........•.............

escolher dc:!is kf\-O$ dos membros do Tnbunal dt

Contas da Unláo;

'1JI/ - aprovar inkiati'W'os do Podt-r Ú::~Lltivo 'ef~rentel
a atMdades nu("lcares;

Titulo IV

XV -

autorizai' ,~fercndo e c:oo'W'O(ar plebiscito:

XVI -

autorizar. f!m terra,

indígenas. • expk)raçâo c o

epr~\t4mcnto ~ reCl,lrSQs hidnc-os e • Pf'$QlJisa e lavra

DA ORGANIZAÇÃO DOS POIJ ERE5

de

r~ueUJ minerais;

X\I!J - aprOl/a'. prc'W'lal"\"lente. a alienação ou cOf\cess.io
de terras publicas com aru supetlOr • dois mil e qu,nhe"'los
hect<u...

Capflu/o I
DO PODER !íG!SlATMI

.......•.•.•........•...•...••..............
Ser'" U

0.. /ttribu/f_ . , Congreuo

,v..,_

._ ......•............•....•.•..............

D<\ 0tI0UI8OQAL
Capitulo I

DISPOSIÇAO GERAI.

Art. 49. E da comPt1ên<:ia exc:lusivo do Congresso Nacional:
I - 'l!'soWer ~r'"itiv.!liml!'ntl!' sob,!' tretadot. acordos OU

atos intemacooais ql.le ocarrelefn enc'fgot ou compromissos
graVQSOs oba patnm6~ nac:::ional:
n _ aulOl'\zaf o PreMente da Republica a Mela,a, guelTa.
a ce~bfar li ~. " permitir que 'or(a~; I!'strangeiras transitem
~lo ~rTltOno noKiOna/ ou ~~ prrmaneçam temporanamente'.
reS!"04fvados 0$ C:a~s pth'ilolOS em k-I c ",",plementar:
UI - autOrizar a P,n.~nte e o ,ric:r·Prestdtnle da Republica a ~ au~ntarern do PaIs. quan(~ a ausencu. exceder .!li

.•..........•........ -.•.•.••...•............

q\,ill\te dias:

N - apro'W'ar o ~SMdO de defrsol e a inlr~rnção r~ral.
autorizar () r'Stado ~ SJbo. ou suspefliler qualquer uma dessas
med/d"s:
V - ~lJst4r ~ ar05 "ormati...os do Pock-r úrcutl\'o QUt
t'ltorMrm do ~r te9ulamtontar ou dos limltt'$ dor dt~g.t('ào
qsJ4rN4:
\1 - mudar tefT\pouui~ntr ! ua secle:
W _ r,.." dt-nÜCIJ rM\unt:raçál) para os Deputados F~
'.ais t: os ~nadores. em c:ada 'tgist.lrtura. para • sub~llIt.
ob~"'ado O que dispõeM OS arts. 150. •. I ~J. li. t 1~). ,

2.1
VIII -

fl ••r par. cad6

e.erc:t(~

flr1anceifo 11

~uneraçio

~dC>s_~.público._.

, I' O C _ l10daNI ~. o .., no prlRO do
ert.6(. " ~ ••' .• COfUf do 10<01>_ da me"..".",.

'2'

An60_6odac0nc:0ss60oupennissiodependerA
de _
0 de.nomirtoI.
no ",nmo. dois ~'" do Congoouo
__
. em6W>laçk>

';)0

O..., de "'*>rge ou ... .,....., _.pn>duzir6
-'legakep'>s defiberoç60doCDngresoo _ . no "'"""

doi Re-ptlbhca ~ dos ~nISl'os
de E:at.lôo. ob\e",1fdg O que dJSJ'Of m os 4f\s. 150. l. 153.•.

-

.1~J .•

de _

do

PrI!")ld~nte e do V"e·Prl!~wJente

m.

AIt.
CM!pOIe 00 Podo< t..cUtiYo """"90' • '"""""'
conc-e-ssio. pM'ntssio e eutoriulçk) Plr. o wMçO dt r~'.
fusão IOnOrI e de tOtW e imagens. otaJe:' vedo o prin("ipio da

2.l

lX -

jul9lr an~e as

C(II"lt •.ts

prestada, pft:) Pr~si

dente da Repubfte:a e 4Ipf4:Cw os ,..~atorio, "tObte • eJlKYÇMl
do. pio,.... de _

por6grolos . . ., -

I'" O c~ de CO"<:2 do ou penniss6o. entes

o ~. depende de decis60 judicioI.
O pr_ da a>nceuio ou pennissio .... de dez
anos ~ es ernit.tcwa. rAdio e de quinze pere. de~.

'!I'

X - ' tlKafíz.ar e t:oncroIat. dilctamente. ou por ~vtf
de suas Casa~. os .ttos do Poder ExKuüvo. indu.idos os cs.
adrninistraç"Oo ind:iteü:

(À Comissão de Educação.)

Junho de 1996
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de 1U4.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1996
(W 20619'. na Câmara dos Deputados)
1I."nov.
GlobQ

I'

c:onc ••• iio outorqaa. oi. R"O~O
!..t.Q•• ,
pU'a .xplora r

Ç .. ~~t.1

.l'rvlÇO d. ,.010d1[u".io d. sons I
l_ql'l'I:I (t.I •• VI •• Oj, n. cLa.o. d.
Br•• iU •• 011'trlca rla ..... l.

Aprova Q ato q\Ja r.nova 110 cone•• sio
outorqada à RÁDIO GLOBO CAPITAL Ll'PA.
para explorar lIarv1ço da radlodJ.!u/lio

cs.

lon • • lrNlq_na

aaa.

(t.l..Vl .... O)

na C.I.-

de Br•• l1ia, D11tr1to Federal.

o
Art.

a/n.-.

Decnlto

\-

-

~

Fica aprovado o ato •
julho de

26 d-.

(quinze' anoa. a plt.rtir eM .5
outotQada

Capl t d

-.el\l.ivi~.

'.Z'Vl.ÇQ

(t.l.V1.lo~

1.uqat.Ia

~

.ua

Ltd.a.

que

cs.

renova,

1992, •

para

por

1.5

QOne-ui.o

tIXploru'.

._

cS. racliodit'ul.i.o c1e "lna

~l:4Ioto

laqulativo

~tra

At"t. li
11c. r.no.... IU;. o.. &COT1SQ
COlO <I .Ire, JJ. S l-,
ó.. 1.e1 n' t. 117. 4. 27 O• •qCl.to o. 191%. POr quln, • • no ••• p.rell:' 4.
, OI' oueubnl dI' uno • eonc.:I:lio d.fer1.c1.I. .. R.&dJ.o (0.1,,1:10 C.plt. l
l.t4II,. p.lo O.e'~.tO n l
911.
de 17 de &b~1l de UU. C1'130 p~.r.o
rll'1due.1 di ou.torqa fJ;c:o .. IIIUlotll!O ll'elo o..=r.to de 10 de u.l.O ai In;.

par. llIlICUt.". • • d1re1to d. exc1u..ivlo111dl' ••• INlç" <ta ta<t1oditusaO
da '0". I 1a.ao;.ns ,t.1..... 1.io). ne cld1.d. a. ar'.i11a. 01.cr1t O
P'.IdI'~1.l

,

•

n. cidade de 8radUa. Oiatr1to Fec:t.n.l.

Art. 2- - I,bt
data

1!HI4.

outubro

Globo

;l

cUraito de.

~o

cs.

que •• r.l'ar. o

E C I'. t l' AI

. . viQ'or na

publicaçlo.

p.r.qrdo dn1Co. A axl'CU~.io do •• rviço d. tad1oditll.io. cll,a
outorqa • t.n4v.~ por ••'te O.cç.to. l:'iI9.r-....... pelo Co.c:l1;o Bra.ll.1t·O
de T.1IcO.un1C.Ç_, le1 • • 1l/).eqtlI'DCI" • •• ,J r-..1_" .....•·
lU't. l"
EaCI .• co I_nt.· proau'1.r. I'te1eo. 1aql.l." ap.ó.
d.Ubllraçill cio Coa;UI.ao II.cl.onal. no. t.~. do , )1 dO art, UJ O.
con.. tltu1çio.

MENSAGEM N' 591, DE 1994

An. JI
p11bUcaçio.

I:lta

l)ecnto .an·u" _

a" •• 111. •• 211 d4I
d. R.p.iblJ.cI.

H".

;ulho

di'

UI4;

vlqor

17J'

ti-.

d.f,

.ate.

d, :lUI

Ind.paM'nci. e

xn.

NOJ letmoa do ani&Q 49. ~
combiDldo com o , I- do mia0 223. l1a
COlIfÚIIIiÇJO FedenL ~ l apnciIÇID de VO&aI. ~ ICOZIIpcWdo de aposiçAo de
Motivos do Scabor MiItisIro de EIIado dU ComwUclÇOea. Q &UI ~ do Dm'e1O de 26 de
julho óe l~. que "RcDova • ~ outIx'Pdll JWjo Globo Capital l.a1a.. pIn ~tnr
.<erviço de ~ Qe SOIII e ln1qens (televido). na cidade de Brurua. 0istri1D Fedenl".

/
COTIST....

I.otlo.rto Jlartnbo
1t0"r10 Narillbo
Lah Paulo J.eo"11111 da 10n.,e.
Va.conc.loa

O,re.'.;
8aD.areatal'

.s~u 6;

da Voa •• l.cal.ncla o 1~lqo .roe ....c
_
Al41.0 GlObO C.p1ul
r""10ClU~.io d • •OU •
1U.,.,""
AI'
c1dade d • •r •• lU.... tU..~:r1to tecl.ral • •o11c11:a
pra.o ... ,,19f=.i.. d. n.a CIIAC".I'io por "U qsa1" •• .ano•.

t.~cl&..

It •

li'

t.~t.ção

'OOOO.OOO,.u/n-!o.
co ___ J;OnR1.. 40 ••"10;0 4.

Ada1l:1h~rIlC1vO

.1"'.io,

nllO'l'~

q'II_.

=

l.
O p.-1l~ ó.. rano".çio .ncontr.-,. a."J.<2&aent.. J.n .. t.~J.do 4 •
• conlo COll a l.9b.laçio apUe.v.l • • I'IIt"o;io •• 'ti hrU:10nan40 a.nt.r.:d •• caC'aet.u·1st.1eaa c.enlc., • • 1. aU·lDlllc1.1.. por •• t.. IUni.c.el0.

J.
NO. cI'r.toI' do 5 ,. 4.0 &"t. 11l li. Con.Ut\l.lçio. o .co dt
r.fto".çio
.o.."e. pr04u:llir. .,.1eo. 1.q.1I
a.l1D.~.c;:i.o <:1t
con9r••• o
H.c10nal.
".I:a oM:!._ <:1a".r. I.~ r_tidO o proc•••<;
.dainiatr.t1vO !:'.rt1n.nu. qu ••• c• • col!p.I"/Ie.

.pó,

VALOR

COTAI

1•• '2'7.931
1',121 •• ' .

1.

.5"
199.8".J94,lO
,8U. 153,60

1.828 .• ' .

199.854.J9 •• 20

11.28 •. '40

1.998.341.'42.00

Rob.rto Martnho
.oahlo Marinho
Luiz Pelll0 Jacobl"& da
VI.coQe.Jo.
"~IUI

Pon ••c.II

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO
aJ7úaUCA rmtaAJtYA DO susn.

'N8

. ........................................
TItuJo IV

~
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DA ORGAI'ILlAçAO DOS PODERflJ

xn -

c.pItuIo J

c~ssao

apreciar Os atos de concessAo e renovaçao de can·

de emluoras de ,adIO e telt'o<Isa

DO PODER LECISlAnlO
XIII -

_.- ..............

~

.........•......

~

.... .. .

escolher doi" ~r\os dcn membros do Tnburwl dt

Contas da Un,ão;

~

XN _ aprcwar Iniciativas do
a atMdad.es nucleares.

!kçooU
0.. AtrtbulçóeJ do COIJf1rU$CI lVlIClolMI

xv -

P~r

úecutM) teferentes

autoriolar referendo e con... ocar plebiscito.

xvr -

autorizar. em terras indígenas. a tllÇlloraçào e o
aproveitamento de recursos hídricos t .. ~squisa e Lavra ~
nqutus mineraiS;
AfL .9. E da com~t-tnc", hclusiv" do Congresso NacOOat.

Iates

r~solv~, drrllllli"am~nt~ SQtlf't

int~mac)Oflais

tratados. acordos ou

X\1J - aprO\'at. pr~"'lamentt. a ahtn~ào ou concessão
dto t~"a5 pubhcas com a'~a $U~nor a dOIS mil C! qUlnh~ftt05
hectarts.

que llCarretl'!:m r,,( argo$ ou compromiSSOS

gravosos ao patrlmomo nacional:

a-

autoJlzAr o Presidente da RI~pub'ica a d«lar", guerra.

a ce~brar • pa.r:, a ~nT\iti( q~ f01""5 estrangeiras transitem
~Io ~rrrtono nac-anal Ou nrle pe:rmilneç.sm temporanamente.
reosscttv4dos os C.,50S previ~os em lei complementesr;

lU -

autotlzar o PreSidente e o Vice·Presldente da Repu-

bhca a st ausentarem do Pais. qualldo a ausencla eJCc~f a
qu,n'r dJas:

rv - aprovar o est4do de defesa e ao Inft'''''t'nç~ fedtral.
autOnzar o estado de Sitio. ou susp.mdef qualquer uma dessas

medidas;

v -

.

sustar os atos notmali'llOs do Poder úecu11\10 qut
regulamentar OIJ dos limites ~ (k~9<ICao

ellorb,tem do ~r

.•..........•.•.

_~

..... -•......•.

~

.......... .

Jrglslatlva:

M. 223. Campe(.

\1 -

mudas temporariamente sua ~;

W -

fi.ar ~rica remuneraç to pare 0$ Dep",t.aOos Fede-para a subsequentt.

f os ~adores. em cada legislatura.
ob~f'Wado o que dispót'm os art!. I~.

r41S

n, 153. UI. I! I ~l .•

12.1.

\1111 - fi.ar ~,a cada tlt~'ClCío final'KeirO a retrluntoraçjo
do P'~'s,d~nte e da V"'t·Pre~M.Jente dd Republu:.. ~ dos Mln.suos
de (:.lAdo. ob)l!f"\ootdo o ~ dlliP~m os 4rt5. 150. I. 1~) .•.

eI5J.12.L
\
j

•

IX - jutq.\r anuat~t .~ cont.ts pttstacU" pf'6o Prt.
~n'e da R~ubllC. e tlpteciar OS rPiatorios .abre 11 e_Kuçao
do. pI.t..o. de 'Pomo:

X -'fiscallw" e cOf;~• • :fit~ ou por ~~f
de sues Casas. os ato. do Poder üecutNo. i,~h...~ os .:s.

admà'oisll'açào

_rIO;

00 Poder &ecUlM> """"11"' • r..-o,
concessão. pmnissão ~ lIUt.ot'izaçio per. O serviço ~ '.~
fusão ~. ~ dto tonS I' irn8ge"Is. obsc:~ o pnnctpO da
~ dos _
privOdo. pUblíeo • ...-.
f ,. O Congrosoo NocIonilll>"'ÓO'6 O ato no prazo do
Irt 64. n 2"
<orU' do _ " - 0 da "lO' ISAgtlh
f 2"
_ à o da COO<eSSào ou pormiss60 depondot6 do oprowoçào do. no mínimo. dois quinta. do Congrosso
Noc:iONII. em _to~.
t)o O 110 do "'*"911 ou _ A o _.produIir6
_Ioga;' op6s_""Ao doCcngrosoo Noc:_ na Iormo
dos p«6gr1lfos _iO!.iooll!&

e.·.•

"n60

_bAo

, •• Oc.r,cd... IE. . . COIiCCldoOUI>t'",JI$6o . . . .
ele ....:ido o prazo. depondo cI<
jucJic;oI.
f,. O pr.... da COO<eSSào ou p<mo _ _ 6 ele ....
anos per. as ernJJaofDde r6diot de ~ pera.de~.

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

~_

... -.... _.......•.... _.....

(Ã Comissão de Educação.)
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex·
pediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento Que será lido pelo
Sr. 1· Secretário em exercício, Senador Jefferson
Péres.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 573, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo
2 2 , da Constituição Federal e nos artigos 215, inciso
I, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro seja encaminhado ao Exm 2 Sr. Ministro de
Estado da Fazenda o seguinte pedido de informações:
1 - valor de todos os financiamentos extemos
concedidos pela União, nos termos da Resolução nQ
50, de 16 de junho de 1993, vinculados ou não à exportação de bens e se/viços brasileiros, no período
de 1993 a março de 1996, discriminando-os por:
a) modalidade do crédito e forma do financiamento
b) condições financeiras, prazos e cobertura do
financiamento
c) setores elou bens e serviços abrangidos
2 - valor dos desembolsos de recursos orçamentários, realizados no período de 1993 a março
de 1996, referentes às operações de financiamento
extemo da União, cotejando-os com as respectivas
programações orçamentárias;
3 - montante anual, no período de 1993 a março de 1996, das operações de financiamento externo para exportações de bens e serviços brasileiros
realizados com recursos orçamentários da União;
4 - dados comprobatórios do atendimento das
condições e exigências estabelecidas nos arts. 3", 42
e 72 da Resolução n' 50, de 1993;
5 - valor anual, de 1993 a março de 1996, do
total de exportações de bens e serviços amparadas
com recursos financeiros da União, discriminado-as:
a) por modalidade da assistência financeira
concedida;
b) setores elou produtos e serviços beneficiados.
6 - montante anual, de janeiro de 1993 a março de 1996, de todos os créditos concedidos às exportações, inclusive por equalização de taxas de juros, discriminando:
a) linha de crédito e respectivas condições financeiras;
b) entidade elou programa envolvido;
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c) empresas beneficiárias do financiamento e
instituições financeiras beneficiadas com a equalização.
Justificação
Como é sabido, desde 1993, a promulgação da
Resolução n' 50, o Senado Federal disciplinou as
operações de financiamento extemo realizadas com
recursos orçamentários da União, estipulando toda
uma série de condições, exigências e limites a serem observados por essas operações financeiras.
Definiu, ainda, uma sistemática de prestações trimestrais de informações, por parte do Poder Executivo, de forma a tomar possível o pertinente acompanhamento do legislativo dos programas e projetos levados a efeito nessa área.
Entretanto, as informações encaminhadas ao
Senado Federal à luz dessa Resolução vêem mostrando-se insuficientes para que esse acompanhamento se faça de forma efetiva.
Essa questão é particularmente relevante no
momento em que, elegida como prioritária a estabilização econômica, e, em conseqüência, as restrições
intemas à expansão do crédito, e sua contrapartida
natural, taxas de juros elevadas, o financiamento extemo às exportações assume posição estratégica.
Ademais, o Senado Federal não dispõe de informações que lhe permita avaliar adequadamente a
eficiência na utilização de recursos públicos no financiamento e na promoção das exportações brasileiras de bens e serviços. E, em conseqüência, não
tem conhecimento de seus impactos a nível das finanças públicas e da própria dinamização das exportações e dos setores econômicos envolvidos.
O Congresso Nacional, em partiCUlar o Senado
Federal, consoante o disposto na Constituição Federal acerca de sua competência fiscalizadora, dentre
outras, e da plena necessidade de conhecimento de
qualquer assunto de interesse nacional, necessita
ter ciência de informações relativas a essas modalidades de financiamento, com o objetivo de contribuir
efetivamente para o saneamento de seus possíveis
desequilíbrios e restrições verificadas.
Convencido de que o financiamento às exportações é hoje variável estratégica na economia brasileira, é que requeiro seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda este pedido de informações.
Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. - Senador Esperidlão Amin.

(À Mesa para decisão)
O SR. ESPERIDIÃO AMfN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma justificação.
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O SR_ PRESIDENTE (Ney :;uassuna) - Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin, por cinco
minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
uma justificativa. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senado 'es, o requerimento
de informações que apresento, a meu ver, é imprescindlvel para que o Senado Federal possa
cumprir com as obrigações q~e assumiu em função da Resolução nº 50, de l(i de junho de 1993,
do próprio Senado.
Essa resolução, que dispõe sobre o Proex Programa de Financiamento d'IS Exportações -, foi
aprovada pelo Senado depois de um tumultuado
processo que antecedeu a dem ssão do então Ministro da Fazenda, Eliseu Resend'3, sucedido no Ministério da Fazenda pelo próprio, então Ministro e Senadp,r, Fernando Henrique Carcloso.
A Resolução nO 50193, do Senado Federal,
teve como ponto fundamental - e aqui devo fazer'
justiça,; esses pontos fundame1tais loram assegurados pela contribuição que a ela deram o então Senador Ronan Tito e o Senador Eduardo Suplicy - a
condicionante de nã<H:oncent -ação de recursos, ou
seja, a resolução obriga que haja uma desconcentração de' recursos do Proex.
O relatório do último trimestre, período de janeiro' a março de 1996, que ',ive a oportunidade ,de
analisar, mostra que esse prinCípio da desconcentração não está ocorrendo. Cortinua a haver, de uma
parte, a concentração na venda de serviços, a ponto
de uma única empreiteira brasileira estar recebendo
52% dos recursos destinados à exportação de serviços. De outra parte, o relató rio que o Senado está
recebendo é absurdamente incompleto, ou seja, ele
não abrange toda a porção 'eferente à equalização
de juros, que é um procedim3nto, em princIpio, diluidor de crédito. Também não envolve toda a parte do
Finamex, que é a exportação de bens de capital promovida no âmbito do BNDE8.
Por essa razão, Sr. Pmsidente, pedi esta oportunidade para justificar o meu requerimento. Este,
três anos depois da resolu(:áo que o Senado aprovou, tem como objetivo cobrar do Govemo Federal
as informações que são devidas à sociedade brasileira, para sabermos se aqLilo que foi o ditame básico, democratizador do Senado Federal, está efetivamente sendo cumprido pelo Governo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento lido será despachado à Mesa para deci-
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são, nos termos do inciso 111 do art. 216 do Regimento Intemo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exerelcio, Senador Jefferson
Pêres.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO

~.

574, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50,' § 2º,' da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In..
temo; requeiro as seguintes 'informações ao Secretário da' Receita: Federal, Everardo Maciel, através
do Ministro de Estado da Fazenda, Pedro Sampaio
Malan:
1. Qual o volume total da chamada renúncia
fiscal prevista para 1996? '
2. Qual a distiibuição desses benefícios entre
as regiões do País, igualmente em 1996?
Justificação
Números da Secretaria da Receita Federal,
constantes do Orçamento de Benefícios Tributários,
mostram que vem progressivamente se reduzindo a
proporção, dos subsídios de natureza fiscal que se
destinam às regiões mais pobres do País.
Em 1991, a região Norte recebia 39,47% dos
subsídios fiscais, a região' Nordeste ficava com
31,19%, o Sudeste com 18,65%. Já em relação ao
Orçamento de 1995, .os estímulos dessa natureza
destinados ao Sudeste eram de 44,38% do total, enquanto à região Nordeste correspomjiam 11,95% 'e à
região Norte, 33,88%,
Há indícios claros de que essa tendência se
acentuou no Orçamento Geral da Uniã.o para
1996.
Uma vez que o combate aos desequilíbrios
regionais constitui .objetivo inclusive da Constituição
Federal e que a concessão de incentivos fiscais representa instrumento relevante para a promoção' do
desenvolvimento regi.onal, jul9amos necessária a
prestação das referidas informações ao Senado Federal.
Sala de Sessões, 13 de junhO de 1996. - Senador Freitas Neto.

(A Mesa para decisão,)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso 111 do art. 216 do Regiment.o Intemo.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelO
Sr. 1· Secretário em exercício, Senador Jefferson
Peres.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 575, DE 1996
Senhor presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, solicito seja submetida a deliberação do plenário a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de lei
do Senado.n·,'142195, de minha autoria, ora em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, que
'Cria o Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego
- PEPE, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 13 de junho de 1996. - Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento que acaba de ser lido será incluído,
oportunamente, em Ordem do Dia, após a manifestação do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em obediência ao disposto no parágrafo único
do art. 255 do Regimento Intemo do Senado Federal.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. l ' Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 66, DE 1996

Dispõe sobre as operações de crédito Interno e externo das empresas em
que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1· As operações de crédito intemo ou extemo das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto, são subordinadas às normas fixadas
nesta, Resolução.
§ 1· Compreende-se como operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, toda e qualquer
obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento mercantil, que represente compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior.
§ 2' Considera-se financiamento ou empréstimo a emissão ou aceite de títulos de crédito e a celebração de contratos que fixem valores mutuados
ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso
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ou amortização, bem como seus aditamentos que
elevem tais valores ou modifiquem tais prazos.
Art. 2· É vedado às entidades a que se refere o
artigo anterior a realização de operações de crédito
de captação de recursos financeiros para repasse a
órgãos da administração direta da União, inclusive
na forma de antecipação de pagamento de tributos.
Art. 3· O montante global anual das operações
de crédito interno ou externo das entidades a que se
refere o art. 1· não poderá ultrapassar 10% (dez por
cento) de seu patrimônio líquido.
Art. 4· O somatório do passivo circulante com o
exigível a longo prazo das entidades a que se refere
o art. l ' não poderá ultrapassar 80% (oitenta por
cento) de seu patrimônio líquido.
Art. S' Os compromissos assumidos pelas entidades a que se refere o art. l' com credores situados no Pais ou no exterior, por prazo inferior a trezentos e sessenta dias, não serão submetidos aos limites e condições fixados nesta Resolução, desde
que o valor do passivo circulante não ultrapasse o
do ativo circulante.
Art. S· Os valores utilizados para o cálculo do
ativo e passivo circulante, do exigível e do patrimônio líquido, a que se referem os arts. 3·, 4· e S·, serão extraídos do balancete mensal, especificado na
forma da legislação contábil a que a entidade estiver
submetida e apurado com defasagem não superior a
dois meses.
Art. 7" Em caso excepcional, devidamente justificado, as entidades a que se refere o art. 1· poderão pleitear ao Senado Federal a elevação temporária dos limites fixados nos arts. 3·, 4· e S'.
Art. 8' Ficam condicionadas à autorização específica do Senado Federal as seguintes modalidades de operações:
I - de crédito extemo;
11 - de crédito interno que:
a) impliquem a emissão de debêntures ou outros títulos de longo prazo;
b) sejam decorrentes de repasse de recursos
provenientes do exterior;
c) sejam decorrentes de convênio firmado com
entidade pública ou privada domiciliada no País ou
no exterior;
d) exijam elevação temporária dos limites previstos nos arts. 3', 4' e S'.
Art. 9' As entidades a que se refere o art. l'
encaminharão ao Banco Central do Brasil os pleitos
de autorização para a realização das operações de
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crédito sujeitas às condições e limites fixados nesta
Resolução, instruídos com:
I - pedido do dirigente primipal da empresa ou
fundação;
11 - certidões que compmvem a regularidade
junto ao Programa de Integraçio Social - PIS, ao
Fundo de Investimento Social/Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade - FINSOCIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Seguro S0cial - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;

111 - declaração de adimpHncia junto às institui-
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Art. 12. As resoluções do Senado Federal autorizativas das operações de crédito de que trata esta
Resolução, inclUirão, ao menos, as seguintes informações:
I - Objetivo da operação e órgão executor;

11 - valor da operação e moeda em que será
realizada;

. 111 - condições financeiras básicas da operação, em especial prazos, taxas de juros e demais
encargos de caráter financeiro ou administrativo;
IV - prazo para o exercício da autorização.

ções.integrantes do Sistema Financeiro Nacional e
aos financiadores extemos em operações garantidas
pela União;

Art. 13. O disposto nesta Resolução não se
aplica às operações passivas das Instituições financeiras controladas pela União.

IV - análise financeira da operação contendo
inf0rrn.ações básicas sobre objetivo, órgão executor,
. valor, moeda em que será re,ilizada, prazos, taxas
de juros e demais encargos dH caráter financeiro ou
administrativo, e incluindo, ainda, os cronogramas
de diSpêndio com as dívidas intema e extema e com
a operação a ser realizada, e a demonstração da capacidade de pagamento do tomador;

Art. 14. O Conselho Monetário Nacional regulamentará os procedimentos a serem adotados pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista o cumprimento do disposto
nesta Resolução.

V - projeto de investilTlE,nto em que se aplicarão os recursos a serem caplados com a respectiva
operação de crédito;
VI- relação de débitos \lencidos e não pagos;
VII - balancete para fin> de cálculo dos limites
de que tratam os arts. 32 , 4· I' 52
Parágrafo único. Dispensa-se a documentação
prevista nos incisos 11 111, Hempre que a operação
de crédito objetive à regulari;:ação dos próprios débitos a que se referem aquelef; incisos.

e

Art. 15. O Banco Central do Brasil fiscalizará o
cumprimento das disposições desta Resolução pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
.
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data
. de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 7" da Resolução n2 96, de 15
de dezembro de 1989.
Justificação

Art. 10. A realização d iS operações de crédito
que não se enquadrem na Olxigência do art. 82 será
precedida de manifestaçãc, do Banco Central do
Brasil, em processo instru[clo com a documentação
constante do artigo anterior.

Em seu art. 52, VII, a Constituição Federal atribui ao Senado Federal a competência privativa de
'dispor sobre limites globais e condições para as
operações de crédito extemo e intemo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo poder público federal.'

Art. 11. O Banco Centlal do Brasil encaminhará
ao Senado Federal, no pmzo máximo de dez dias
úteis, contados da data d ~ recebimento da documentação descrita no art. ~12, os pleitos para a realização das operações de crédito a que se refere o
art. 82 , acompanhados dl~ parecer fundamentado
quanto ao enquadramentc da operação de crédito
nos limites previstos nos ELrts. 3 2 , 42 e 5· e nas demais exigências contidas nesta Resolução, quanto
ao mérito da operação fin anceira e quanto ao n[vel
de endividamento intemo li extemo da entidade pleiteante.

Tendo em vista regulamentar o exercício dessa
competência, assim corno das demais que lhe são
deferidas pelo mesmo art. 52, o Senado Federal,
editou, entre outras, a Resolução n2 96, de 1989,
que 'Dispõe sobre limites globais para as operações
de crédito extemo 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 intemo:
O controle do endividamento das empresas públicas e sociedades de economia mista, é previsto,
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basicamente, pelos arts. 1", 7", 9", 12, 13 e 14 da
Resolução n" 96, de 1989, nos seguintes termos:
'Art. 1" Subordinam-se às normas fixadas nesta Resolução as operações de
crédito interno e externo, inclusive as de
arrendamento mercantil, realizadas pela
União, por suas autarquias e pelas demais
entidades controladas pelo poder público
federal, bem assim a concessão da garantia da União.
Parágrafo único. Para os efeitos desta
Resolução, compreende-se como operação
de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de financiamento ou empréstimos, mediante a celebração de contratos, emissão e
acéite de títulos, ou concessão de quaisquer
garantias, que represente compromissos assumidos com credores situados no País e
no exterior.
..................: .......................................... .

Art. 7" O montante global anual das
operações de crédito, intemo e extemo, das
fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público Federal, bem como das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito
a voto não poderá ultrapassar:
I - o valor dos encargos e das amortizações da dívida paga; e
" - o equivalente a dez por cento do
valor do ativo permanente e a dez por cento
do patrimônio líquido da entidade no mês
imediatamente anterior ao que estiver em
curso.
§ 1· Os compromissos assumidos pelas entidades referidas no caput, com credores situados no País e no exterior, por
prazo inferior a trezentos sessenta dias não
serão submetidos aos limites e condições fixados nesta Resolução, desde que seu
montante global anual não ultrapasse o valor do ativo circulante.
§ 2" Os valores utilizados para o cálculo do ativo permanente e do patrimônio liquido serão extraídos do balancete mensal, depreciados e corrigidos monetariamente conforme o disposto na Lei n" 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
§ 3' A correção a que se refere o parágrafo anterior terá como data-base o dia primeiro de cada mês.
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Art. 9" Em caso excepcional, devidamente justificado, a União poderá pleitear a
elevação temporária dos limites fixados nos
arts. 3', 4' e 7' desta Resolução.
Parágrafo único. Os pedidos de que
trata este artigo deverão ser encaminhados
ao Senado Federal instruídos com:
I - lei autorizativa;
" - características da operação: prazo,
taxas de juros, encargos, cronograma finEmceiro; e
'" - informações sobre a situação financeira do requerente.

Art. 12. A inobservância das disposições da presente Resolução sujeitará os responsáveis às sanções pertinentes, cabendo
ao Banco Central do Brasil exercer a competente fiscalização, no âmbito dos mercados financeiros e de capitais, nas. formas
previstas em lei.
Art. 13. Excetuam-se dos limites fixados nesta Resolução as operações de crédito que representemcomprorilissos àssumidos pelo Banco Central do Brasil e pelas
instituições financeiras federais, que serão
disciplinadas em resoluções específicas.
Art. 14. As resoluçôes do ,Senado Federal que autorizem as operações de crédito
de que trata esta Resolução, incluirãO, ao
menos, as seguintes informações:
I - valor da operação e moeda em que
será realizada;
" - objetivo da operação e órgão executor;
111 - condições financeiras básicas da
operação;
IV - prazo para o exercido da autorização."
Pretende-se, com o presente Projeto, editar
Resolução especffica Para a regulamentação do
controle do endividamento das empresas em que a
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto, destacando o
tema do texto da Resolução n" 96, de 1989. Pareceu-me conveniente adotar este procedimento, devido às acentuadas diferenças, tanto de objetivos
operacionais quanto de organização contábil, existentes entre a União, suas autarquias e fundaçôes,
de um lado, e as empresas controladas pela União.
de outro.
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Projeto mantém a essência do texto da Resolução n' 96, de 1989, no que se refere ao controle
do endividamento das empresas controladas pela
União, aperfeiçoando-o, porém, erl diversos pontos,
como se examinará em seguida. São, assim, mantidos os seguintes pontos da Re!;olução nO 96, de

1989:
a) os conceitos de operação de crédito, financiamento e empréstimo, constantes do art. l ' da Resolução n2 96, de 1989, que se reproduzem, em essência, no art. l' do Projeto:
b) a exigência de que o montante global anual
das operações de crédito intemo e externo das empresas controladas pela União não ultrapasse dez
por cento de seu patrimônio liquido, a que se refere
o art. 7", 11, da Resolução n' 96, de 1989, e que se
reproduz no art. 32 do Projeto;
c) o tratamento especial afribuído às operações de crédito de prazo inferior a trezentos e sessenta dias pelo § 1· do art. 7" da Ilesolução nO 96, de
1989, excetuando-as dos limites e condições por ela
previstos, e que se reproduz no art. 5· do Projeto;
d) a previsão, constante do art. 12 da Resolução nO 96, de 1989, e que se reproduz no art. 15 do
Projeto, de o Banco Central do Brasil ser o fiscal do
cumprimento das disposições nl31a contidas;
e) o tratamento de e~ceção conferido aos compromissos assumidos pelas instituições financeiras
oficiais, de que trata o art. 13 da Resolução nO 96, de
1989. e que se reproduz no art. 13 do Projeto;
f) a especificação, consta nte do art. 14 da Resolução nO 96, de 1989, do conteúdo mínimo de informações que devem constar das resoluçe..es do
Senado Federal, autorizativas das operações de crédito das empresas contrcilada~. pela União, e que se
reproduz no art. 12 do Projeto.
De outra parte, o Projete altera alguns dispositivos da Resolução nO 96, de '1989, e acrescenta outros, que se examinarão a seguir juntamente com
suas respectivas justificações.
I - Foi excluido o limite previsto no art 7°, I, da
Resolução nO 96, de 1989, segundo o qual o montante global anual das operac.:Ões de crédito, intemo
e extemo, das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a m,lioria do capital social
com direito a voto, não poderá ultrapassar o valor
dos encargos e das amortiJ:ações da divida paga.
Não me parece relevante, em se tratando de controle de dívida empresarial, lim.tar o montante do endividamento a ser contratado, num dado ano, ao valor
dos encargos e das amortizações da dívida paga.

lunhode 19%

Desde que os recursos a serem captados se destinem à concretização de investimento, cuja taxa intema de retomo, num dado periodo de tempo, seja
superior ao valor dos encargos totais a serem suportados, no mesmo período, deVido à realização da
correspondente operação de crédito, será vantajoso
para a empresa aumentar o montante de sua divida.
Em substituição a esse dispositivo, o Projeto prevê,
no art. 4', um novo instrumento de controle, que parece mais adequado, limitando, em 80% (oitenta por
cento) do patrimônio líquido da empresa, o total acumulado de seu endividamento.
II - Permite-se, no art. 7° do Projeto, que o
pleito de elevação temporária de limites para a realização de operações de crédito seja encaminhado ao
Senado Federal diretamente pela empresa e, não,
pela União, como prevê o art: 9' da Resolução n'
96, de 1989, desde que, obviamente, a empresa não
necessite da garantia da União para a realização da
operação de crédito. Ta! permissão teve em vista a
desburocratização de procedimentos operacionais.
111 - O art. 8' do Projeto relaCiona os tipos de
operações de crédito para os quais se exigirá autorização específica do Senado Federal. Tal relação
não consta da Resolução n' 96, de 1989. Pareceme, porém, adequado exigir o pronunciamento do
Senado Federal relativamente a todas as operações
de crédito extemo, tendo em vista a relevância da
dívida extema como fator de avaliação da capacida.de financeira do País no cenário internacional. Considero, por outro lado, que o Senado Federal deva
pronunciar-se relativamente a cada uma das operações de crédito interno que:
a) impliquem na emissão de títulos de longo
prazo, a fim de aferir-se a aplicação prevista dos tecursos oferece uma adequada relação custo-benefí-'
cio.

b) sejam decorrentes de repasse de recursos
provenientes do exterior por se tratarem, em essência, de operações de crédito externo;
c) sejam decorrentes de convênio firmado com
entidade pública ou privada, domiciliada no Pa(sou
no exterior, porque abrem a possibilidade de que o
tomador dos recursos se esquive do cumprimento
das normas vigentes sobre concorrência e licitação,
e, no caso particular de convênio com entidade domiciliada no exterior, porque podem estar camuflando uma operação de crédito externo;
d) exijam elevação temporária dos limites previstos nos arts. 3', 4" e 5' do Projeto, por motivos
óbvios.

